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SISSEJUHATUS
Autor otsustas oma uurimistöö kirjutada teemal „Minapilt ja enesehinnang“, sest negatiivse
minapildi ja madala enesehinnanguga võitleb üle kogu maailma väga palju inimesi ning see
on saanud suureks takistuseks paljude inimeste igapäevaelus. Kuna ka autor ise kannatab
madala enesehinnangu ning negatiivse minapildi all, soovib ta antud töös teemat sügavamalt
uurida ning teada saada kui paljud temavanused õpilased, Pärnu Koidula Gümnaasiumi
(edaspidi PKG) näitel, sama läbi elavad. Uurimuse eesmärk on teemat lähemalt uurida ning
välja selgitada Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste enesehinnang ja minapilt.
Teoreetilises osas annab autor ülevaate minapildist ning selle kujunemisest erinevates
eluetappides, teguritest millel on minapildile ja enesehinnangule suurim mõju ning ka
tagajärgedest mis positiivse või negatiivse minapildiga kaasnevad, samuti sellest, milliste
sammudega saab pürgida tervema ja positiivsema minapildi ning kõrgema enesehinnangu
poole. Peamine allikas informatsiooni kogumiseks on internet. Autor kasutab oma töös
kvantitatiivset andmete kogumise viisi, koostades ankeedi. Autor püstitas kaks hüpoteesi.
Esiteks, et suurim negatiivse minapildi ning madala enesehinnangu tekitaja on välimus, sest
tavaliselt muretsevad selles vanuses olevad noored enim just oma välimuse pärast. Teiseks, et
madala enesehinnangu ja negatiivse minapildiga võitlevad rohkem tüdrukud kui poisid.
Uurimuse autor soovib tänada oma töö juhendajat Reelika Lumet, retsensenti Madli Lavinit
ja kõiki küsitlusele vastanud õpilasi töö valmimisele kaasa aitamise eest.
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1. MINAPILT JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID
Kõige üldisemalt on minapilt inimese ettekujutus iseendast ja oma võimetest ning see koosneb
teadmistest ja uskumustest oma oskuste, huvide, võimete, teadmiste, päritolu, välimuse ning
iseloomu kohta. Võib isegi öelda, et minapilt on üldistavalt inimese psühholoogia. Minapilt
muutub kogu elu, sest inimene õpib end tundma terve elu ja muutub aja jooksul. Minapilt ja
enesehinnang on omavahel seotud, sest üks mõjutab teist ja vastupidi, kuid need on siiski
erinevad mõisted. (Minapilt, 2019) Enesehinnang põhineb minapildi alusel ja on pigem
iseendale hinnangu andmine, mis seisneb enese võrdlemises teistega (Reiljan, s. a.).
Minapilti mõjutavad mitmed tegurid. Nendeks on lapsepõlv, vanemad ning nende kasvatus,
ühiskond ja meedia, perekond, sõbrad ning religioon. Kõikidel nendel teguritel on inimese
minapildi väljakujunemises oma osa. Minapildi kujunemine hakkab juba esimestel eluaastatel
ja selle kujundavad vanemad ja kasvatus. Hiljem mõjutavad seda rohkem ühiskond ja
sotsiaalmeedia ning sõbrad ja tuttavad. Minapilt ise mõjutab inimese oskust kohaneda uute
olukordadega, inimestega ja tegevustega ning see aitab juhtida, kontrollida ja reguleerida
inimese igapäevaseid tegevusi. (Reiljan, s. a.) See kontrollib täpselt seda, mida inimene saab
või ei saa teha ning kuna igapäevased tegevused on nii suurelt minapildist mõjutatud, on
tähtis, et inimesel oleks iseendaga võimalikult head suhted (Mägi, s. a.).

1.1. Minapilt erinevates eluetappides
Inimese minapilt on eri eluetappides erinev ja igas eluetapis on mõningatel teguritel suurem
mõju minapildile kui teistel. Imikud hakkavad teatavat enesehinnangut ja minapilti üles
ehitama kohe, kui nad on sündinud ja seda läbi nende põhivajaduste rahuldamise. Nad saavad
järk-järgult aru, et neid armastatakse, sest inimesed, kes neid hooldavad, kohtlevad neid
õrnalt, lahkelt, lohutavad neid nutmisel ja pööravad neile tähelepanu ehk see, kuidas vanemad
või hooldajad neid kohtlevad, loob aluse minapildi hilisemale arengule. Väikelapseeas pole
lapsel tekkinud selget arusaama enesehinnangust ega minapildist. Iga kord, kui ta õpib juurde
mõne uue oskuse, lisab ta selle oma võimete hulka ja õpib seeläbi, kes ta on. Kolmeaastaseks
saades on lapsed hakanud rohkem enda kohta õppima ja suudavad teatud piirides ise mõelda
ja otsuseid langetada. Koolieelikud õpivad enesehinnangut ja minapilti tundma järk-järgult
läbi oma iseseisvuse ja algatusvõime arendamise. Selles vanuses saavad vanemad lapse
minapilti ja enesehinnangut arendada, õpetades probleemide lahendamise oskust, kaasates
neid oma toimetustesse, küsides nende arvamust ja lihtsalt neid kuulates. (Self-esteem, n.d.)
Kriitiline punkt lapse enesehinnangu ja minapildi kujunemisel tekib siis, kui laps läheb kooli.
Seal tuleb silmitsi seista uute olukordadega, reeglitega, võõraste täiskasvanute ja
eakaaslastega. Siis hakkab rolli mängima see, kuidas tullakse toime oma õppeülesannetega ja
millised on nende oskused ja võimed sõbruneda teiste omavanuste lastega. Koolis toime
tulemist mõjutab suuresti ka vanemate omavaheline läbisaamine. Näiteks kui vanemad kodus
pidevalt vaidlevad ja tülitsevad, tekib lapsel suure tõenäosusega koolis probleeme ning kui
koolis tekivad probleemid, võivad need lapse minapildi kujunemisele negatiivselt mõjuda.
(Self-esteem, n.d.). Suurt rolli enesehinnangu ja minapildi kujunemisel mängib ka
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koolikiusamine. Kiusamine võib mõjutada nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Kiusatud lapsed
ja teismelised kogevad tõenäolisemalt depressiooni, ärevushäireid ning pikaajalist minapildi
ja enesehinnangu kahjustatust. (The effects of bullying on mental health, n.d.)
Teismeliste minapilti ja enesehinnangut mõjutavad sageli füüsilised ja hormonaalsed
muutused, mis muudavad noored väga enesekriitiliseks ning seda eriti puberteedieas.
Tavaliselt ollakse kõige rohkem mures, selle pärast, kuidas välja nähakse ja kas sõbrad ja
teised eakaaslased neid aktsepteerivad ning kriitikaga toime tulemine on nende jaoks üsna
keeruline. (Self-esteem, n.d.)
Nagu eelnevalt mainitud, siis seda milliseks inimese minapilt kujuneb, mõjutab väga tugevalt
ka lapsepõlv. Laste enesehinnangu kujundamine on vanemluse pidev osa, sest vanemate
tegevus mõjutab seda, kuidas lapsed end tunnevad (Building Your Child’s Self-Esteem, n.d.).
Juba esimestel eluaastatel loovad suhted vanematega, ema ja isaga, mingi raamistiku lapse
enesehinnangule. Suhete põhjal vanematega, mõjutatuna nende käitumisest, hoiakutest ja
tunnetest, mida lapsele väljendatakse, hakkab lapsel aja jooksul tekkima teatav suhtumine
iseendasse. Mõistagi ei osata seda lapsena veel selgelt sõnadesse panna ja enese selgem
teadvustamine hakkab siis, kui isiksus on juba teatud vaimse küpsuse saavutanud, kõige
intensiivsemalt toimub see puberteedieas. See aga ei tähenda veel, et nooremaealiste elu on
üks stabiilne kulgemine ja lihtsalt muretu väikelapse olemine ilma ennast ja eluolu
teadvustamata. Vanematepoolse käitumise, suhtumise põhjal arenevad lapsel teatud sisemised
ettekujutused, mudelid selle kohta, mida võib oodata suhetest, inimestest, maailmast ning
mida arvata iseenesest. Kui vanemad kasvatavad last armastuse, tähelepanelikkuse ja
hoolivusega, jättes lapsele ka iseseisvat otsustamisruumi, kasvab lapsest suure tõenäosusega
positiivse minapildiga inimene. Kui aga vanemad juhivad oma lapse valikuid ja otsustavad
kõike lapse eest ise, võib lapsel olla väga raske edasises elus iseseisvalt toime tulla. Kui
vanematel puudub lapsega igasugune emotsionaalne lähedus, toetamine, huvi ja mõistmine,
tekivad lapsel edaspidises elus probleemid suhtlemises, kohanemises ja negatiivsete
emotsioonidega toimetulemises. (Reiljan, s. a.)

1.2. Ühiskonna ja sotsiaalmeedia mõju minapildile
Ühiskond on kõik meid ümbritsev. Need on meiega samas koolis õppivad õpilased, pere
kodus, täiesti võhivõõrad tänaval. See on kõik siin maailmas. Mis kõige tähtsam, see ühiskond
on loonud kuvandi sellest, mis on ilus ja mis mitte. See kuvand on paljude madalate
enesehinnangute ja negatiivsete minapiltide põhjus, kui nad tegelikult võiksid olla positiivsed
ja enesekindlad. Inimesed näevad vaeva, et saada selliseks, mida ühiskond kujutab „ilusana“
või „ideaalsena“. (Zarate, Writer, 2015) Suurt rolli mängib ühiskonnas ka sotsiaalmeedia
(Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube jm.), mis reklaamib samuti ebareaalseid ilu- ja
edustandardeid ning, kus näidatakse end ainult oma parimast küljest ning jagatakse ainult
parimaid ja kadestusväärsemaid hetki oma elust ning jäetakse välja need tavalised aspektid
igapäevasest elust: probleemid, millega inimesed oma elus silmitsi seisavad. Sealt tulenebki
see, et naised ja tüdrukud soovivad olla modellide moodi, kellel on täiuslik keha ja täiuslik
elu ning mehed ja poisid arvavad, et nad peavad olema musklis ja lihaselised mitte lühikesed
ja ülekaalulised, pikad ja kõhnad või vastupidi. Nad näevad internetis neid jalgpallureid ja
sportlasi, kes on tugevad ja soovivad olla nende moodi.
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Ühiskond on inimesi liiga tugevalt survestanud olema täiuslik. See ei tähenda, et millegi või
kellegi poole suunamine on alati halb asi. Mõnikord kui kellelgi on vaja millegi elluviimiseks
tõuget, võib sellisel survestamisel olla ka positiivne mõju. (Zarate, Writer, 2015)

1.3. Positiivne psühholoogia parema minapildi saavutamiseks
Positiivne psühholoogia on teaduslik uurimus selle kohta, mis muudab elu palju
elamisväärsemaks. Teisisõnu on positiivne psühholoogia teaduslik lähenemine inimeste
käitumise, tunnete ja mõtete uurimisele. Keskendutakse nõrkuste asemel tugevustele ning
halva parandamise asemel hea ehitamisele. Sellist uurimust tehakse selleks, et õppida, kuidas
aidata inimestel elada parimat võimalikku elu. (Ackerman, 2020).
8 meetodit minapildi parandamiseks (Grant, n.d.; Grant, Leigh, 2016):
1. Oma eesmärkide ja väärtuste sidumine. Sageli tuntakse end väsinuna või ülekoormatuna,
sest eesmärkidele mõeldakse kui millelegi, mida peab või ollakse sunnitud tegema.
Seetõttu on oluline eesmärkide sidumine oma isiklike väärtustega ning siinkohal on
oluline eristada oma isiklikke väärtusi ühiskonna poolt ettekirjutatud väärtustest. Kui
eesmärgid on isiklike väärtustega kooskõlas, on nende saavutamiseks suurem
motivatsioon.
2. Heategude tegemine. Teaduslikult on tõestatud, et ka väikesed heateod suurendavad
õnnelikkust ja enda ning eluga rahulolu. Need heateod ei pea olema midagi suurt, vaid
näiteks kellegi jaoks ukse avamine või kellelegi komplimendi tegemine.
3. Teadlik ehk hetkes olemine. Inimestel on harjumus pidevalt muretseda tuleviku ja
rohkemate asjade pärast, millega ei osata märgata olemasolevat. Teadlikuma elu
elamiseks tuleks elada olevikus, lahti lasta minevikust ja vähem muretseda tuleviku
pärast. Samuti on hea lasta endal tunda kõiki tundeid ja emotsioone, olgu need siis
positiivsed või negatiivsed ja neid endale teadvustada.
4. Tugevused vs nõrkused. Positiivse psühholoogia üks põhiideid on keskendumine
inimese tugevustele. Selle aluseks on lihtne mõte, et kasvab ja areneb see, millele
keskendutakse. See tähendab, et kui inimene keskendub hirmule, ohule või millelegi
muule halvale, häälestub inimese mõistus sellega ja vaimsed probleemid suurenevad.
Kui inimene aga õpetab end välja keskenduma oma tugevustele, häälestub mõistus
positiivselt ning toob endaga kaasa oskuse olla kohanduv.
5. Tänulikkus. Kui inimene võtab aega, et tunda end tänulikuna ning hinnata enda ümber
olevaid väiksemaid või suuremaid korda läinud asju või olulisi inimesi, näib elu parem.
Millegi hindamine tähendab aja leidmist selle märkamiseks ja seejärel selle väärtuse
tunnistamist ning see toob endaga kaasa positiivsed emotsioonid.
6. Andestamine. Ei ole kerge andestada sügaval peituvaid valusid, kuid seda tehes paraneb
inimese füüsiline ja vaimne tervis ning sellepärast ongi see nii oluline. Andestada on
kergem, kui inimene laseb endal kõik emotsioonid ja tunded täielikult läbi elada. Üks
nippe andestamiseks on kasutusele võtta mentaliteet, mis seisneb inimesele haiget teinud
isikule head soovides. Üks meetod, millega harjutatakse oma tunnetest lahti laskmist on
kirja kirjutamine.
7. Sotsiaalsete võrgustike loomine. Inimesed on olemuselt väga sotsiaalsed ja paljud
näevad vaeva, et mitte üksi olla. Iseenesest füüsiliselt üksi olemine on mõnikord väga
rahustav, aga siinkohal mõeldakse üksindust, sest ka tuhandete inimeste keskel saab end
üksikuna tunda. Pikaajaline üksildustunne võib kaasa tuua teistest inimestest eemale
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8.

hoidmise ja mõnikord isegi depressiooni. Seepärast on sotsiaalsete suhete loomine ja
hoidmine vaimsele tervisele ja minapildile oluline.
Enesepeegeldus, eneseanalüüs ja planeerimine. Mõnikord tuleb võtta hetk, et hinnata
oma seniseid edusamme ja analüüsida praegust olukorda, sest see aitab edasisi tegevusi
planeerida ja annab motivatsiooni järgmisteks sammudeks. Enesepeegeldust ja -analüüsi
võib käsitleda meditatsioonina, mis vabastab pingetest ja tänu millele saab teha paremaid
valikuid.

Järjest enam uuritakse positiivse psühholoogia mõju inimeste igapäevaelule ja eluga
rahulolule. Mida rohkem inimene tegeleb positiivse psühholoogia meetoditega, seda
tugevamaks ta muutub ja seda kohanemisvõimelisem ta on erinevate eluraskustega toime
tulemisel. Positiivne psühholoogia ja positiivne minapilt mõjutavad teineteist vastastikku
tugevalt.

1.4. Positiivne ja negatiivne minapilt
Inimese minapilt võib olla positiivne või negatiivne. Positiivse minapildiga inimesed näevad
oma väärtust ja potentsiaali, arvavad endast hästi ning tunnevad end võimekana, olles samas
realistlikud oma kohustuste ja piirangute osas. Positiivne minapilt algab õppimisest ennast
aktsepteerima ja armastama ning tähendab ka olla aktsepteeritud ja armastatud teiste poolt.
Negatiivse minapildiga inimesed keskenduvad oma vigadele, nõrkustele, puudustele ja
ebaõnnestumistele. (Fostering a Positive Self-Image, 2020) Negatiivse minapildiga inimesed
väldivad sageli uusi olukordi ja see muudab mugavustsoonist välja astumise nende jaoks
veelgi raskemaks (Oppong, 2019). Minapilt on oluline, sest see, kuidas inimene endast
mõtleb, mõjutab seda, kuidas ta endasse suhtub ja kuidas ta suhtleb teiste ja ümbritseva
maailmaga. Kui positiivne minapilt suurendab füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset
heaolu, siis negatiivne minapilt vastupidi vähendab inimese võimet nendes valdkondades
hästi toimida. (Oppong, 2019)
Nii negatiivne kui ka positiivne minapilt võivad endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi.
Negatiivse minapildi puhul võivad nendeks olla ärevushäired, stress, üksindus,
enesesüüdistamine, suurem tõenäosus langeda depressiooni, probleemid sõprussuhetes ja
romantilistes suhetes. Need tegurid võivad omakorda mõjutada tulemusi koolis ja tööl ning
suurendada alkoholi ja uimastite kuritarvitamise ohtu. Need negatiivsed tagajärjed ise
tugevdavad negatiivset minapilti ja võivad inimese viia üha ebaproduktiivsema või isegi
ennasthävitava käitumiseni. (Self-Esteem, n.d.) Positiivse minapildi puhul võib negatiivseks
tagajärjeks olla liiga kõrge enesehinnang. Liiga kõrge enesehinnanguga inimene võib olla
enesekeskne ja ümberkaudsete suhtes hoolimatu ning see võib põhjustada probleeme suhetes.
Samuti võib see soodustada riskikäitumist, sest ollakse kindel, et neid riske suudetakse
kontrollida. (Kull jt, 2015: 163)
Positiivsel ja negatiivsel minapildil on ka positiivsed tagajärjed. Positiivse minapildi puhul on
need õnnelikkus ja kõrge enesehinnang, mis võivad motiveerida olema iseseisev ja edukas
ning positiivse minapildi omamine aitab paremini silmitsi seista probleemidega, näiteks kehva
tervisega või rahaliste probleemidega. (Solomons, n.d.) Positiivse minapildiga inimesed
oskavad nautida erinevaid tegevusi, näitavad vähem ebaõnnestumishirmu ja suudavad
aktsepteerida individuaalseid erinevusi (Berkovic, 2017). Ka negatiivse minapildi omamine
võib kaasa tuua positiivseid tagajärgi. See võib survestada inimest tegema midagi enda jaoks
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kasulikku, mida muidu poleks tehtud. Nendeks võivad näiteks olla trenni minemine,
konsulteerimine psühholoogiga või arsti juurde minemine.

1.5. Minapildi muutmine positiivsemaks
Igaühel on aegu, kus tuntakse end halvasti ja on raske endasse uskuda. Kui selles saab aga
pikaajaline olukord, võib see põhjustada nii mitmeid probleeme igapäevaelus kui ka vaimse
tervise häireid nagu depressioon või ärevushäired. See võib omakorda mõjutada inimese
käitumist ning mida nad elus saavutavad. (Improving Self-Esteem, n.d.) Madala
enesehinnangu ning negatiivse minapildiga inimesel võib küll olla samalaadne eesmärk, mis
kõrge enesehinnangu ja positiivse minapildiga inimesel, kuid nad on üldiselt vähem
motiveeritud seda eesmärki ellu viima (Why Self-Esteem is Important and Its Dimensions,
n.d.). Seega on oma negatiivse minapildi ja madala enesehinnangu parandamine väga oluline.
Negatiivse minapildi ning madala enesehinnangu parandamist tuleb alustada oma
mõttemaailma muutmisega. Negatiivse minapildiga inimesed on keskendunud oma
nõrkustele ja asjadele, mida nad teha ei suuda. Esimene samm olekski hakata enda juures
tähele panema kõiki neid positiivseid omadusi, mis ei pruugi esialgu üldsegi lihtne olla,
mispärast võibki vajadusel need positiivsed asjad paberile välja kirjutada. Seda võib teha
mitmete päevade vältel ning iga kord, kui inimene end halvasti tunneb ja maha teeb, võtab ta
ette selle paberi ning tuletab endale meelde kui palju head temas on. (Improving Self-Esteem,
n.d.)
Teine tähtis samm oleks suhete loomine inimestega, kes on toetavad, positiivsed, motiveeritud
ja üleüldiselt heade kavatsustega ning vältida negatiivseid. Madala enesehinnangu ning
negatiivse minapildiga inimestel on tihti raske enda eest seista ja teistele ei öelda. See aga
tähendab, et kodus või tööl võidakse olla ülekoormatud, sest ei suudeta millestki keelduda
ning see võib omakorda suurendada stressi. Seega võib enesekehtestamise arendamine aidata
enesehinnangut ning minapilti parandada. Mõnikord tuleb endasse uskuda isegi siis kui
olukord tundub lootusetu ja pika peale võib see eneseusku suurendada. (Improving SelfEsteem, n.d.)
Madala enesehinnangu ning negatiivse minapildiga inimesed võivad olla enda suhtes
hooletud. Kolmas samm oleks parandada enda füüsilist tervist, tehes trenni, süües korralikult
ja magades piisavalt. Samuti tuleb tähelepanu pöörata lõõgastumisele ja puhkamisele ning
selliste asjade tegemisele, mille tegemist inimene naudib. (Improving Self-Esteem, n.d.)
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2. KÜSITLUS JA SELLE ANALÜÜS
2.1. Valim ja meetodid
Käesolev uurimistöö on koostatud kvantitatiivse uurimismeetodiga. Valimiks olid Pärnu
Koidula Gümnaasiumi õpilased. Küsitlus koostati Google Formsis ja jagati Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilaste grupis Koidulad. Joonis 1 näitab küsitlusele vastanud õpilaste sugu,
kooliastet ning klassi.
Sugu
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8
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35
30

A

9
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19
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23
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22
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4
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5

0%

10%

14
20%
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40%

50%
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70%

80%

90%

100%

Naine

Joonis 1. Uuringus osalenud õpilased
Küsitlusele vastas kokku 144 õpilast, neist 116 olid naised ning 28 mehed. Kõige rohkem
vastajaid oli kümnendatest klassidest, kust küsitlusele vastas 51 naist ning 11 meest, vastavalt
44% ja 39% kõigist vastanud naistest ja meestest. Kõige rohkem naisi vastas bioloogiakeemia- ja reaalsuunalt ning kõige rohkem mehi matemaatika-füüsika õppesuunalt.

2.2. Uuringu tulemused
Joonis 2 näitab õpilaste rahulolu erinevate aspektidega oma elus. Valdavalt on õpilased nende
aspektidega, kas väga rahul või pigem rahul. Üldiselt ollakse kõige rohkem rahul oma
iseloomu ja käitumisega. Vastanud meestest kaheksa ehk 29% on kõige rohkem rahul oma
iseloomuga ning vastanud naistest 31 ehk 27% on väga rahul oma mainega. Nii naised kui ka
mehed on kõige vähem rahul enda kehaga. Naistest 42 ehk 36% ning meestest viis ehk 18%
pigem ei ole või ei ole üldse oma kehaga rahul. See võib tuleneda ühiskonna poolt välja
kujunenud iluideaalidest, mis on nii naistele kui meestele ette määranud nn ideaalse keha.
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Joonis 2. Rahulolu enda välimusega, käitumisega, mainega jne
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Joonis 3 näitab õpilaste rahuloluga erinevate aspektidega oma elus. Enamjaolt ollakse kõigega
kas väga rahul või pigem rahul.
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Joonis 3. Rahulolu enda suhetega, suhtlemisoskusega ja vaimse tervisega
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Vastanud meestest 21 ehk 75% on väga rahul või pigem rahul oma suhetega nii perekonnas
kui ka sõprade hulgas. Ka naised on enim rahul oma sõprussuhetega ning suhetega
perekonnas. Seda arvasid vastavalt 83 ja 84 naist, mis moodustab 72% kõigist vastanud
naistest. Mehed on kõige vähem rahul oma suhtlemisoskusega, nii vastas seitse meest ehk
25% ning naistest 44 ehk 38% on kõige vähem rahul oma vaimse tervisega.

Eritunnu
sed Juuksed

Naine

Silmad Huuled

Naine

Nina

Naine

Nägu

Joonis 4 ja 5 näitavad õpilaste rahulolu oma kehaosadega. Valdav osa vastanutest on oma
kehaosadega kas väga rahul või pigem rahul.
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Joonis 4. Rahulolu oma huultega, ninaga, silmadega jne
Mehed on enim rahul oma juustega, eritunnuste ning silmadega, nii vastasid vastavalt 24, 21
ja 21 meest ehk 86% ning 75% ja 75% vastanud meestest. Naised on enim rahul oma
silmadega, nii vastas 94 naist ehk 81% vastanud naistest. Naistest 40 ehk 35% ning meestest
neli ehk 14% pigem ei ole või ei ole üldse rahul oma ninaga. Siinkohal on samuti tegemist
iluideaaliga, mille kohaselt on ilusad ainult sirged, väikesed ning sümmeetrilised ninad ja
kuna nina on näo keskel, ei ole 27 naist ning neli meest oma näoga kas üldse või pigem mitte
rahul, see moodustab vastavalt 23% ja 14% vastanutest. Mehed on ka kõige vähem rahul oma
huultega.
Joonis 5 näitab õpilaste rahulolu oma kehaosadega. Naistest 57 ehk 49% on väga rahul või
pigem rahul oma rindadega, samas kui 39% vastanud meestest pigem ei ole või ei ole üldse
rahul oma rinnalihastega. 49% vastanud naistest ehk 57 naist ning 29% vastanud meestest ehk
kaheksa meest pigem ei ole või ei ole üldse rahul oma kõhuga. 35 naist ehk 30% vastanud
naistest pigem ei ole või ei ole üldse oma tagumikuga rahul, kuid 79% meestest on oma
tagumikuga kas väga või pigem rahul. Naised võivad olla oma tagumiku ja kõhu ning mehed
oma rinnalihaste pärast nii ebakindlad, sest et ühiskonnas on ilustandardid, mis näevad ette,
et naistel peaks olema peen piht ja suur tagumik ning mehed peaksid ilmtingimata olema väga
lihaselised.
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Joonis 5. Rahulolu oma kehaosadega
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Joonis 6 näitab, kuidas hindavad õpilased oma populaarsust, motiveeritust, tarkust jne.
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Joonis 6. Õpilaste arvamus oma motiveerituse, tarkuse, populaarsuse, aktiivsuse ja
sõbralikkuse kohta
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Jooniselt 6 selgub, et naised tunnevad, et sõbralikkus ja aktiivsus käivad väga nende kohta.
Seda arvas vastavalt 53 ja 25 naist, mis moodustab 46% ning 22% kõigist vastanud naistest.
Hinnanguga 5 ja 4 hindasid 101 naist ja 27 meest, et nad on sõbralikud, kokku 87% ja 96%
õpilastest. Naised tundsid, et kõige vähem käib nende kohta populaarsus, seda arvasid 46 naist
ehk 40% kõigist vastanud naistest. Hinnanguga 2 ja 1 hindasid 44 naist ja viis meest, et
motiveeritus ei käi nende kohta, see on vastavalt 38% ning 18% vastanutest.
Motivatsioonilangus võib olla tulnud eneseisolatsioonist, milles kõik õpilased küsitluse
läbiviimise ajal viibisid.
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Joonis 7 näitab, kuidas hindavad õpilased oma emotsionaalsust, uudishimulikkust, ausust,
avatust ja seltsivust.
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Joonis 7. Õpilaste arvamus oma emotsionaalsuse, uudishimulikkuse, aususe, avatuse ja
seltsivuse kohta
Uuringust selgus, et kõige rohkem tundsid naised, et uudishimulikkus, emotsionaalsus ja
ausus käivad väga nende kohta. Seda arvasid vastavalt 50, 48 ja 47 naist ehk 43%, 41% ning
40% kõigist vastanud naistest. Hinnanguga 5 ja 4 hindas 96 naist ehk 83%, et nad on ausad
ning 95 naist ehk 82%, et uudishimulikkus käib nende kohta. Selgus ka, et mehed tundsid, et
nende kohta käivad kõige rohkem ausus ja uudishimulikkus, nii arvasid mõlemal juhul 23
meest ehk 82% kõigist vastanud meestest.
Joonisel 7 tunnevad naised, et kõige vähem käib nende kohta avatus, kokku 48 naist, mis
moodustab 41% kõigist vastanud naistest. Mehed aga tundsid, et nende kohta käib kõige
vähem emotsionaalsus, kokku 9 meest ehk 32% meestest. Õpilased võivad olla kinnisemad,
et ennast kaitsta näiteks kuulujuttude ja/või mõistmatuse eest. Stereotüüpne ühiskonna
suhtumine on, et teismeliste probleemid lahenevad iseenesest. Mehed võivad tunda, et
emotsionaalsus ei käi nende kohta, sest on olemas ka selline stereotüüp, et ‘mehed ei nuta’,
mistõttu ei tohiks mehed näida emotsionaalsed.
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Joonis 8 näitab, kui väga mõjutavad alljärgnevad aspektid õpilaste enesehinnangut.
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Joonis 8. Enesehinnangut mõjutavad tegurid
Kõige vähem mõjutab õpilaste enesehinnangut religioon, nii vastas 108 naist ehk 93%
vastanud naistest ning 27 meest ehk 96% vastanud meestest. Naistest 94 ehk 81% vastas, et
nende enesehinnangut väga või pigem mõjutavad nende sõbrad ja tuttavad ning meestest 22
ehk 79% vastas, et nende enesehinnangut väga või pigem mõjutab nende pere. Selgus, et enim
mõjutavad õpilaste enesehinnangut nende lähedased.
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Joonis 9 näitab, kus õpilasi enim ja vähim tunnustatakse.
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Joonis 9. Õpilaste hinnang enda tunnustamisele kodus, koolis, sõprade hulgas ja trennis
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Naisi tunnustatakse kõige rohkem kodus ja sõprade hulgas, nii vastas vastavalt 89 naist ehk
77% ning 88 naist ehk 76% vastanud naistest. Mehi tunnustatakse samuti enim sõprade
hulgas, nii vastas 21 meest ehk 75% vastanud meestest. Kõige vähem tunnustatakse nii mehi
kui ka naisi koolis, kokku vastasid, et neid koolis üldse ei tunnustata, 13 naist ning viis meest,
mis moodustab vastavalt 11% ja 18% õpilastest.
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Meditatsio
e
Füüsiline
Tervislik Positiivsed Meelistege
e
on/jooga ülesandele liikumine Piisav uni
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Joonis 10 näitab kui tihti teevad õpilased alljärgnevaid tegevusi parema enesetunde ja
enesehinnangu saavutamiseks.
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Joonis 10. Õpilaste tegevuste sagedused parema enesetunde heaks I
Vastanud naistest 96 ehk 83% teevad kõige rohkem enesetunde parandamiseks
meelistegevusi, meestest aga 79% ehk 22 meest magavad piisavalt ja liiguvad füüsiliselt
parema enesetunde ja enesehinnangu saavutamiseks. Nii mehed kui ka naised ei tee joogat
ega mediteeri parema enesetunde heaks, nii vastas 80 naist ehk 69% vastanud naistest ning 24
meest ehk 86% vastanud meestest.
Joonis 11 näitab samuti kui tihti teevad õpilased alljärgnevaid tegevusi parema enesetunde ja
enesehinnangu saavutamiseks.
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Joonis 11. Õpilaste tegevuste sagedused parema enesetunde heaks II
Naised teevad parema enesetunde saavutamiseks kõige tihedamini enda kiitmist väikeste
edusammude eest ning tarbivad ka alkoholi, nii vastas 53 naist ehk 46% kõigist vastanud
naistest. Mehed teevad parema enesetunde ja enesehinnangu heaks kõige tihedamini iseendale
komplimente, nii vastas 11 meest ehk 39% kõigist vastanud meestest. Nii mehed kui ka naised
tarbivad kas harva või ei tarbi mitte kunagi parema enesetunde saavutamiseks muid
meelemürke peale alkoholi, nii vastas 84 naist ehk 72% naistest ning 24 meest ehk 86%
vastanud meestest.
Joonis 12 näitab, mida küsitlusele vastajad enda juures muuta tahaksid. Naised tahaksid enim
muuta enda keha, vaimset tervist ja nägu. Seda tundis vastavalt 74, 55 ja 43 naist, mis
moodustab 64%, 47% ning 37% kõigist vastanud naistest. Mehed tahaksid enda juures enim
muuta oma suhtlemisoskust, keha ja vaimset tervist. Seda tundis vastavalt 16, 14 ja kaheksa
meest, mis moodustab 57%, 50% ning 29% kõigist vastanud meestest. Enamjaolt soovitaksegi
enda juures muuta neid asju, millega üldse rahul ei oldud, naiste puhul on selleks vaimne
tervis ja meeste puhul suhtlemisoskus. Mitte ükski mees ei tahaks enda juures muuta oma
nägu ehk mehed oma näoga rohkem rahul kui naised, oma suhtlemisoskust tahavad aga muuta
rohkem mehed kui naised. Nii naised kui ka mehed on pigem rahul oma mainega, sest seda
soovib muuta kõigest kuus naist ja kolm meest, vastavalt 5% ning 11% vastanutest.
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Joonis 12. Mida vastajad enda juures enim muuta tahaksid
Joonis 13 näitab, mida õpilased enda sõprade juures enim kadestavad.
Suhted vanematega

5

21

Suhted koolikaaslastega

6

17
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19
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11

1
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2
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Iseloom
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2
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Populaarsus

4
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Joonis 13. Mida vastajad oma sõprade juures enim kadestavad
Uuringust selgus, et naised kadestavad enim oma sõprade välimust, suhtlemisoskust ja
motiveeritus, nii vastasid vastavalt 69 ehk 60%, 54 ehk 47% ja 52 ehk 45% naistest. Mehed
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kadestavad oma sõprade juures enim nende suhtlemisoskust, välimust ja motiveeritust, nii
vastasid vastavalt 19 ehk 68%, 9 ehk 32% ning 8 ehk 29% meestest. Selgus, et nii naised kui
ka mehed kadestavad oma sõprade juures enim seda, mida nad enda juures muuta tahaksid.
Naised kadestavad kõige vähem sõbralikkust, seda tundsid üheksa naist ehk 8% naistest ning
mitte ükski mees ei kadesta oma sõprade juures nende ausust.
Küsitluses uuriti, millised kuulsused õpilaste jaoks kõige ideaalsemad on ning miks.
Vastustest selgus, et valik kuulsustest oli väga mitmekülgne ja kordusid ainult järgmised
nimed: Liis Lemsalu, Zendaya, Harry Styles ja paljud naised Kardashian-Jenneri perekonnast.
Toodi välja väga palju põhjuseid, miks just need kuulsused õpilaste jaoks kõige ideaalsemad
on. Vähe toetuti oma põhjendustes füüsilisele välimusele, pigem domineerisid muud
väärtushinnangud. Vastajad pidasid oluliseks kuulsuste haritust ja nende elu üldisi
põhimõtteid. Peeti lugu kuulsuste iseloomust ja enim toodi välja sõbralikkust, inimlikkust,
sallivust, vaimukust, motiveeritust ja siirust. Samuti peeti tähtsaks ja eeskujudeks kuulsusi,
kes on avameelsed ja ei jaga ainult kuulsuse häid külgi, vaid näitavad ja räägivad ka oma elus
esinevatest probleemidest ja raskustest. Paljud vastajad jälgivad kuulsusi, kelle maailmavaade
neid inspireerib ja kuhu poole nad ise püüdlevad. Tähtsaks peeti ka neid, kes olenemata oma
kuulsusest tegelevad maailma abistamisega. Üldjoontes olid kõige ideaalsemad kuulsused
vastajate jaoks need, kes neid inspireerisid ja jagasid oma päris elu.

2.3. Järeldused ja ettepanekud
Uuringu tulemusena leidis autor, et õpilased on kõige vähem rahul oma füüsiliste omadustega,
näiteks kehaga, kõhuga, näoga ja ninaga ning sellised tulemused võivad järelduda ühiskonnas
tekkinud ilustandarditest, mille kohaselt peaksid kõik naised sarnanema modellidele ja mehed
sportlastele. Samuti selgus uuringust, et 41% naistest arvavad, et kõige vähem käib nende
kohta avatus, mis võib tuleneda ühiskonna hoiakust, et noorte ja teismeliste probleemid ei ole
võrreldes täiskasvanute probleemidega kuigi suured ning, et need lahenevad iseenesest.
Uuringust selgus ka, et naised ei ole üldse rahul oma vaimse tervisega ja see võibki olla tulnud
sellest, et naised tunnevad, et nad ei saa olla avatud. Vastanud meestest 32% aga arvavad, et
kõige vähem käib nende kohta emotsionaalsus. Autor järeldab, et selline vastus võib tuleneda
soostereotüüpsetest hoiakutest, mille kohaselt on meessugu tugevam ning seetõttu ei tohiks
nad nutta ega oma emotsioone välja näidata, aga samas eeldatakse meessoost partnerilt
tunnete avaldamist. Uuringu tulemustest saab järeldada, et õpilased soovivad enda juures
muuta neid omadusi, mis neile enim muret valmistavad ning neid samu omadusi kadestavad
nad ka oma sõprade juures. Oma enesehinnangu parandamiseks ja parema enesetunde
saavutamiseks tarbivad 32% meestest ja 46% naistest alkoholi, mis võib olla tulnud
arusaamast, et alkohol aitab unustada ja muudab inimesed vähemalt hetkeks enesekindlamaks.
Sellisest käitumisest võib välja kujuneda sõltuvus ja olukord, kus ilma alkoholita ei suudeta
saavutada head enesetunnet ja kõrget enesehinnangut.
Autor teeb ettepaneku, et koolis võiks olla rohkematele õpilastele kättesaadav näiteks vaba
valikaine, mis tegeleb rohkem positiivse minapildi arendamisega. Antud hetkel pakutav
kursus enesejuhtimine on saadaval ainult piiratud hulgale õpilastest. Kuna sotsiaalmeedia on
üks suurimaid õpilaste enesehinnangu ja minapildi mõjutajaid, siis pakub autor välja, et
õpilased vaataksid üle, keda nad sotsiaalmeedias jälgivad ja millist sõnumit nad oma
järgijatele levitavad ning, et õpilased hakkaksid jälgima hoopis selliseid inimesi, kes neile
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midagi õpetavad ja kes levitavad oma platvormil positiivse sisuga sõnumit. Selline tegevus
aitaks vabaneda negatiivsetest inimestest, kelle sisu muidu igapäevaselt jälgiti. Samuti pakub
autor välja, et nad võiksid tegeleda rohkem oma meelistegevustega või proovida uusi hobisid,
näiteks mõni spordiala või huviring, mis aitaks neil halbasid ja negatiivseid mõtteid mujale
viia ning hoiduda alkoholi tarvitamisest ja muudest sõltuvustegevustest.
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KOKKUVÕTE
Autor teostas ühe oma töö eesmärkidest, milleks oli minapildi ja enesehinnangu teema
sügavamalt uurimine. Autor sai uurimise käigus teada, et minapilt on inimese ettekujutus
iseendast ning see on otseses seoses enesehinnanguga. Minapilt muutub kogu elu vältel ning
selle kujunemist mõjutavad paljud tegurid, näiteks vanemate kasvatus, sõbrad, religioon,
ühiskond ja sotsiaalmeedia. Eristatakse positiivset ja negatiivset minapilti, kus positiivne
minapilt on inimesel, kes väärtustab ennast ja arvab endast hästi ning negatiivne minapilt on
inimesel, kes ei näe endas midagi head ja keskendub ainult oma puudustele ja nõrkustele.
Negatiivse minapildi omamine võib endaga kaasa tuua mitmeid probleeme, mistõttu tuleb
alati pürgida positiivse minapildi poole, seda saab teha näiteks alustades oma mõttemaailma
muutmisega ja ümbritsedes end positiivsete ja heatahtlike inimestega.
Autor täitis ka oma töö teise eesmärgi, milleks oli välja selgitada Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste minapilt ja enesehinnang. Selle välja selgitamiseks koostas autor ankeedi, mille
tulemusena ta leidis, et mõlemad tema hüpoteesidest pidasid paika ehk suurim madala
enesehinnangu ning negatiivse minapildi tekitaja on välimus ning, et madala enesehinnangu
ja negatiivse minapildiga võitlevad rohkem tüdrukud kui poisid. Küsitluse vastuseid
analüüsides leidis autor, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on kõige rohkem rahul oma
iseloomuga ja kõige vähem rahul oma kehaga ja välimusega üleüldiselt. Küsitlusele vastanud
õpilastest arvavad naised, et avatus ei käi üldse nende kohta ja mehed arvavad, et
emotsionaalsus ei käi üldse nende kohta. Autor järeldab, et sellised tulemused võivad tuleneda
ühiskonna poolt seatud ilustandarditest ning ka ühiskonnas levivatest stereotüüpidest.
Pärnu Koidula Gümnaasium saab sellest tööst ülevaate oma kooli õpilaste minapildi kohta
ning saab seda informatsiooni kasutada terviseedenduse plaanide tegemiseks. Õpilased
saavutavad rohkem kui neil on positiivne minapilt, seega võiks kool olla rohkem minapildi
arengut toetavam.
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Lisa 1. Läbiviidud küsitlus
Minapilt ja enesehinnang
Hei ilus inimene, mis Sina endast arvad? Seoses oma uurimistööga küsin Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste arvamust oma minapildi ja enesehinnangu kohta. Küsimustikule vastamine on anonüümne ning
võtab aega umbes 5 minutit. Olen iga vastuse eest väga tänulik! Koos saame muuta maailma kõrgeima
enesehinnangu suunas!
Sugu
o
Naine
o
Mees
Kooliaste
o
G1
o
G2
o
G3
Klass
o
A
o
R1
o
R2
o
BK
o
E
o
EV
Kui rahul oled enda juures järgmiste aspektidega
Olen väga
rahul

Olen pigem
rahul

Nii ja naa

Pigem ei ole
rahul

Ei ole üldse
rahul

Välimus
Keha
Iseloom
Käitumine
Mulje, mis teistele jätad
Maine
Suhtlemisoskus
Vaimne tervis
Kvaliteetsed sõprussuhted
Suhted perekonnas
Suhted koolikaaslastega

Hinda enda rahulolu oma kehaosadega
Olen väga
rahul

Olen pigem
rahul

Nägu
Nina
Silmad
Huuled
Eritunnused
Juuksed
Kõht
Jalad
Käed
Rinnad/rinnalihased
Tagumik
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Kuidas hindad enda juures järgmisi omadusi? (5 – käib väga minu kohta, 1 – ei käi üldse minu kohta)
5

4

3

2

1

Sõbralik
Aktiivne
Populaarne
Tark
Motiveeritud
Seltsiv
Avatud
Aus
Uudishimulik
Emotsionaalne

Kui palju mõjutavad alljärgnevad aspektid Sinu enesehinnangut?
Mõjutab väga

Pigem mõjutab

Pigem ei mõjuta

Ei mõjuta üldse

Sotsiaalmeedia/meedia
Sõbrad/tuttavad
Kallim/partner
Pere (vanemad, õed, vennad)
Ühiskond
Kool
Religioon

Kui palju Sind tunnustatakse alljärgnevates kohtades?
Väga
tunnustatakse

Pigem
tunnustatakse

Pigem ei
tunnustata

Kodus
Koolis
Sõprade hulgas
Trennis

Vali kuni 3 peamist asja, mida enda juures muuta tahaksid?
o
Ei soovi midagi muuta
o
Välimus
o
Keha
o
Nägu
o
Iseloom
o
Käitumine
o
Mulje
o
Maine
o
Suhtlemisoskus
o
Vaimne tervis
o
Sõprussuhted
o
Suhted perekonnas
o
Suhted koolikaaslastega
Millised on peamised 3 asja, mida oma sõprade juures kadestad?
o
Populaarsus
o
Ausus
o
Sõbralikkus
o
Motiveeritus
o
Välimus
o
Iseloom
o
Käitumine
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Üldse ei
tunnustata

Ei oska öelda
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o
o
o
o
o

Mulje
Maine
Suhtlemisoskus
Suhted koolikaaslastega
Suhted vanematega

Kes on Sinu jaoks kõige ideaalsem kuulsus? Miks?
……………………………..
Kui tihti teed alljärgnevaid asju parema enesetunde ja enesehinnangu heaks?
Väga tihti

Mõnikord

Harva

4

5

Mitte kunagi

Meditatsioon/jooga
Keskendumine käesolevale ülesandele
Füüsiline liikumine
Piisav uni
Tervislik toit
Positiivsed mõtted
Meelistegevused
Eesmärkide seadmine
Heategevus
Küsin abi
Uued positiivsed harjumused
Halbadest harjumustest loobumine
Komplimendid iseendale
Kiidan ennast väikeste edusammude eest
Alkohol
Muud meelemürgid

Kui eriline sa oled?
1

2

3

Tavaline

Eriline
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SISSEJUHATUS
Terve vaimne tervis on iga inimese jaoks üks tähtsamaid normaalse elu komponente, kuid
sellel võib esineda ka teatud pahupooli. Pikemaajalised terviseprobleemid, mis ajapikku ei
möödu, võivad kulmineeruda vaimseteks häireteks. Need hakkavad omakorda segama
inimese igapäevast elu ning toimetusi ja vaja läheb spetsialisti kiiret sekkumist. Vaimse
tervise häired muutuvad inimkonnas aina levinumaks. Linlik eluviis, vähem liikumist
looduses ning kehvem toit on tegurid, mis vaimset tervist mõjutada võivad. Maailma
terviseorganisatsiooni andmetel on 2003–2020 maailmas vaimse tervise häirete all
kannatajate arv kasvanud 53,6% võrra, 970 miljoni inimeseni (World Health Organization,
2020).
Autorid valisid uurimistöö teemaks „Levinumad vaimse tervise häired ja nende esinemine
Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas“, kuna autorid huvituvad psühholoogiast ning
elades ise pingerikast elu, sooviti uurida, kuidas on olukord vaimse tervise osas kaasõpilaste
seas. Töö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kui paljudel Pärnu Koidula Gümnaasiumi
(edaspidi PKG) õpilastel on mõni vaimne häire diagnoositud ja kui paljud tunnevad, et neil
esineb pidevalt erinevaid sümptomeid.
Sõnastati järgnevad uurimisküsimused:
•
Millist vaimset häiret esineb PKG õpilaste seas kõige enam?
•
Kui paljudel õpilastel on vaimne häire diagnoositud ja kui paljud tunnevad, et neil esineb
sümptomeid?
•
Kui paljud õpilased on mure korral abi otsinud?
Autorite isiklikele arvamustele ja kirjandusele tuginedes püstitati järgmised hüpoteesid:
•
10% Koidula Gümnaasiumi õpilastest kannatab mõne vaimse tervise häire käes.
•
Mida rohkem gümnaasiumi lõpueksamite poole, seda rohkem esineb vaimseid häireid.
•
Naistel esineb vaimse tervisega seotud probleeme 50% võrra rohkem, kui meestel.
Antud töö koosneb vaimseid häireid kirjeldavast teoreetilisest ülevaatest, kus on välja toodud
levinumad vaimse tervise probleemid ning nende sümptomid, ja empiirilisest osast, mille
jaoks koostati küsitlus. Küsitluse sihtgrupiks olid PKG G1, G2 ja G3 klasside õpilased, kelle
vastuste põhjal analüüsiti vaimse tervise probleeme kogu kooli ulatuses. Uurimistöö
kirjutamiseks vajalik informatsioon otsiti peamiselt internetiallikatest nagu näiteks veebilehelt
Peaasi.ee ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt. Uurimismeetoditest on töös kasutatud
kvantitatiivset meetodit, mille käigus viidi läbi küsitlus PKG õpilaste seas.
Autorid tänavad juhendajat Reelika Lumet, retsensenti Kandela Õuna ning kõiki küsitlusele
vastanud õpilasi töö valmimisele kaasa aitamise eest.
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1. VAIMNE TERVIS JA LEVINUMAD VAIMSE TERVISE HÄIRED
Vaimne tervis on heaoluseisund, milles inimene on suuteline realiseerima oma võimeid,
tulema toime igapäevaelus tekkivate pingetega, töötama tootlikult ja tulemusrikkalt ning
andma ühiskonna heaks oma panuse (Tervise Arengu Instituut, 2017). Lühidalt tähendab
vaimne tervis seda, kuidas inimene tunneb, mõtleb ning ülejäänud maailmaga suhestub. Seega
mõjutab vaimne tervis iseenda, teiste ja ümbritseva keskkonna kogemist ehk üleüldist eluga
toimetulekut (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, s. a.). Vaimne tervis on enamat
kui psüühikahäirete puudumine, see on inimeste tervise lahutamatu osa ja heaolu alus (Tervise
Arengu Instituut, 2017), mida mõjutavad mitmed tegurid – sotsiaalsed, individuaalsed
(geneetiline baas), ühiskondlikud (turvalisus, vaesus) ja ka kultuurilised (kuidas inimestesse
suhtutakse ja kuidas nad end tunnevad) (Tursman, s. a.).
Vaimsel tervisel saab eristada kahte lähenemist, positiivne vaimne tervis ja negatiivne vaimne
tervis. Positiivne vaimne tervis kui vaimne heaolu on taju, suhtlemine ja mõtlemine viisil, mis
abistab elust rõõmu tundmist ning keerukate olukordadega toimetulekut, mis omakorda
seondub füüsilise tervise, produktiivsuse, tervisliku elustiili, täisväärtuslikemate inimsuhete
ja parema elukvaliteediga. (Laido & Mark, 2011). Vaimne heaolu on vajalik üldise heaolu
saavutamiseks, kuna abistab suhestumist ja kohanemist ümbritseva keskkonnaga seda tajudes,
mõistes, tõlgendades ning vajadusel muutes. See võimaldab elu kogemist tähenduslikult, olles
loominguline ja produktiivne ühiskonnaliige. (Tervise Arengu Instituut, 2017).
Positiivse vaimse tervisega inimene tunneb end rahulolevana, on enesekindel, omab head
enesehinnangut, suudab elu nautida, naerda, lõbutseda, tulla toime stressirohkete
olukordadega ja erinevate muutustega ning hoolib nii endast kui ka teistest (Laido & Mark,
2011). Vaimse tervise negatiivne pool ehk negatiivne vaimne tervis tähendab seda, et
negatiivsed ja häirivad tunded ei möödu, vaid hakkavad igapäevaeluga toimetulekut segama
(Kas minu vaimne tervis viitab vaimsele häirele?, s. a.). Vaimse tervise probleemid on kogu
maailmas väga laialt levinud, iga neljas kogeb elu jooksul mõnda vaimset häiret kasvõi
kergemas vormis. Erinevad vaimse tervise häired on tänapäeval levinumad, kui varasematel
aastakümnetel. 2020. aastal esineb ülemaailmselt erinevaid vaimseid häireid kokku 970
miljonil inimesel, mis moodustab kogu rahvastikust 12% (SingleCare Team, 2021). Aastal
2003 loodud statistika alusel oli maailmas vaimse tervise häirete all kannatavaid inimesi 450
miljonit, mida on võrreldes aastaga 2020 53,6% vähem (World Health Organization, 2003).
Üldiselt kannatavad vaimsete häirete käes naised rohkem, kui mehed (SingleCare Team,
2021). Negatiivne vaimne tervis sisaldab endas psüühikahäireid, erinevaid vaimse tervise
probleeme ning nende sümptomeid. Enamlevinud vaimsed häired on meeleoluhäired
(depressioon, bipolaarne häire), psühhootilised häired (skisofreenia) ja ärevushäired.
Negatiivse vaimse tervisega kaasnevad pinged, erinevad tuju muutused, vähene rõõmu
tundmine, tavapäratu käitumine ning töö tegemine ja õppimine on raskendatud. (Vaimne
tervis ja stress, s. a.) Vaimsete häirete puhul ei ole kinnitatud üht konkreetset põhjust, miks
need tekivad, kuid on kindlaks tehtud, et häire võivad vallandada nii psühholoogilised,
geneetilised kui ka sotsiaalsed tegurid, mis võivad veel omakorda kombineeritud olla (Vaimse
tervise ABC, s. a.).
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1.1. Ülevaade depressiooni esinemisest ja sümptomitest
Inimesed kogevad elu jooksul kurbustunnet, masendust, pettumist või solvumist – need on
normaalsed tundeelu reaktsioonid, mis enamasti kestavad lühikest aega ning millega
suudetakse ise toime tulla ilma muul viisil abi saamata (Kapsi & Kulev, s. a.). Kui negatiivsed
tunded on muutunud nii tugevaks, et hakkavad segama igapäevaelu, võib tegemist olla
depressiooniga. Depressioon ehk depressiivne episood on psüühikahäire, mille korral on ajus
meeleolu kontrollimine häiritud, tekitades meeleolu järsku alanemist, energia vähenemist ja
elurõõmu kadumist. See ei mõjuta mitte ainult vaimset, vaid ka füüsilist heaolu. (Depressioon,
s. a.-a)
Depressioon on maailmas koos teiste meeleoluhäiretega väga laialt levinud psüühikahäire.
Aastaks 2020 on maailmas depressiooni all kannatavate inimeste arv tõusnud rohkem kui 260
miljonini (World Health Organization, 2020). Depressioon võib küll alguse saada igas
vanuses, kuid kõige ohustatumateks peetakse hilises keskeas olevaid inimesi (Liiv, 2013),
kusjuures naistel võib depressiooni esineda kuni kaks korda suurema tõenäosusega, kui
meestel (Pennar, s. a.). Naiste ja meeste depressioon väljendub erinevalt. Meestel võib tekkida
pidev väsimustunne, kerge ärrituvus ja viha ning samuti hakatakse kuritarvitama ka erinevaid
mõnuaineid. Meeste puhul võib ka juhtuda, et ei saada aru depressiooni olemasolust ja ei otsita
ka seetõttu abi. Naiste depressioon võib väljenduda hoopis kurbuse või väärtusetuse või
süütundena (Anxiety & Depression Association of America, n.d.). Haigus on küll levinud
noorte seas, kuid väga vastuvõtlikud on sellele ka eakad inimesed, eriti siis, kui viibivad
hooldekodus või raviasutuses. Depressioon võib depressioonihaige esimese järgu sugulastel
esineda koguni kuni kolm korda sagedamini, kui teistel. (Vasar & Shlik, 2002).
Depressioon algab peamiselt perioodil, mil patsient on kogenud mõne eelneva nädala või kuu
vältel eelnähte nagu alanenud meeleolu, väsimus või ärevus. Isikud, kes kannatavad korduvate
depressiooniepisoodide all, tunnevad sageli esimesed sümptomid ära, mis võimaldab raviga
alustada juba enne depressiooni väljakujunemist. (Depressioon, s. a.-b) Depressioon algab
hiilivalt ja aeglaselt ning võib vallanduda paljude tegurite tõttu. Peamised neist on negatiivsed
elumuutused (abielulahutus, lähedase surm vms), pikaajaline stress, hormonaalsed muutused
kehas, lapsepõlve hingetraumad (vägivald, pereliikme kaotus), halb tervis, kaua kestnud
rahamured, madal enesehinnang ja ka pärilikkus. (Kapsi & Kulev, s. a.). Harvemal juhul võib
ka juhtuda, et depressioon tekib ilma otsese põhjuseta. Sellisel juhul on inimene segaduses,
sest võib tunduda, et pole põhjust depressiivseks olekuks. (Schimelpfening, 2020). Episoodi
kestus varieerub laias ulatuses, mis ilma ravita on tavaliselt üle kuue kuu. Pärast esimest
episoodi on depressiooni kordumise risk 50–85%. (Vasar & Shlik, 2002).
Depressioon võib kulgeda igal inimesel omamoodi, väljendudes erinevates raskusastmetes
või erineval arvul sümptomites. Depressiooni saab diagnoosida alles pärast vähemalt kahte
nädalat kestnud põhisümptomite esinemist või juhul, kui sümptomid on alanud järsult ning on
võrreldes tavapäraste juhtumitega tugevamad. Peamiseid sümptomeid on kolm. Esimeseks on
meeleolu alanemine ehk domineerima hakkavad negatiivsed mõtted. Teiseks on huvi ning
elurõõmu kadumine ja kolmandaks energia vähenemine, mis võib avalduda kiires väsimises
ning vähenenud aktiivsuses. (Depressioon, s. a.-c). Väljatoodud põhisümptomite kõrval
esineb tihti ka lisasümptomeid, mille arvukus sõltub palju depressiooni raskusastmest. Kõige
tihedamini esinevad lisasümptomid on madal enesehinnang, suitsiidimõtted ja -teod, rahutus,
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muutunud isu ja uni, süü- ja väärtusetustunne ning halb keskendumisvõime. Koolinoorte
depressioonist võivad märku anda just keskendumisraskused. (Vasar & Shlik, 2002).
Depressioon jaotatakse sümptomite arvu, raskuse ja iseloomu järgi nelja raskusastmesse:
kerge, mõõdukas, raske ja psühhootiline. Kerge depressiooni sümptomid (kaks
põhisümptomit, kaks lisasümptomit) on enamasti inimese jaoks ebameeldivad, võib esineda
mõningaid raskusi igapäevaelus ja sotsiaalsuses, kuid väliselt ei ole see märgatav. Vähemalt
2–3 põhisümptomi ja 3–4 tugevamini väljendunud lisasümptomi puhul on tegemist mõõduka
depressiooniga, mille korral sümptomid mõjutavad märkimisväärselt inimese enesetunnet ja
tekitavad raskusi igapäevaelus. Raske depressiooni korral esinevad kõik kolm põhisümptomit
ja lisaks neli lisasümptomit ning inimene ei suuda jätkata igapäevaelu tegevusi. Psühhootilise
depressiooni all kannatav inimene ei suuda oma elu korraldamisega iseseisvalt hakkama saada
ning samuti võib ta iseendale ohtlikuks muutuda. Psühhootilise depressiooniga võivad lisaks
tavalistele sümptomitele kaasneda ka luul ja hallutsinatsioonid. (Meeleoluhäired, s. a.). Eriti
pikaajalisest mõõdukast või raskest depressioonist võib saada väga tõsine seisund, mis võib
põhjustada inimesele suuri kannatusi ja tekitada probleeme tööl, koolis ning suhetes (World
Health Organization, 2020).

1.2. Ülevaade ärevushäiretest ja sellest tulenevatest probleemidest
Kõige levinum vaimse tervise häire kogu maailmas on ärevushäire. Kõigil on tihti ette tulnud
olukordi, kus tuntakse teatavat ärevust või pinget, mis on täiesti normaalne keha
kaitsereaktsioon pingelistes olukordades. Ärevusel on ka evolutsiooniliselt olnud oluline roll,
pannes inimesi end ohuolukorras kokku võtma. (Kulev & Taevik-Valk, 2016). Üldine
muretunne ja pinge on inimese loomuses täiesti tavapärane osa, kuid ärevusest kasvab välja
ärevushäire juhul, kui see hakkab põhjustama igapäevaseid probleeme, takistusi ning segama
argielu. Negatiivse tegurina võib see hakata segama tööelu, sest häirib erineval tasemel
tööülesannete täitmist. (Best Sales, 2019).
Ärevus on inimestele täiesti üldtuntud seisund, sest sellest on saanud üks elu paratamatu osa,
mis tekib erinevates pingelistes olukordades. Ärevushäire on häire, millega kaasneb liigne
muretsemine, kannatused ning raskused eri tegevusvaldkondades ning millel puudub tõhus
ennetusvõimalus. (Kulev & Taevik-Valk, 2016). Seda on keeruline kontrollida, sest puudub
konkreetne seos selle tekkega, ei tunta veel piisavalt hästi tavapärast kulgemist ning selle
prognoosi, kuid võib olla märgatav erineval moel. Inimesel ei pruugi sümptomid olla silmaga
nähtavad, kuid need võivad füüsiliselt märku anda. Ärevushäire võib tihti esineda koos mõne
teise psüühikahäirega, nagu näiteks depressiooni või paanikahäirega ning lisaks võivad
tekkida probleemid alkoholisõltuvuse ja alkoholi kuritarvitamisega. (Ärevushäire, s. a.).
Ärevushäire on maailma kõige levinum vaimne häire, mille all kannatab ülemaailmselt ligi
300 miljonit inimest (SingleCare Team, 2021). Ärevushäired saavad alguse juba nooruki eas,
kuid kipuvad korduma või kroonilise ilme võtma täiskasvanueas. Haigestumise risk
täiskasvanueas on 2–3 korda suurem naistel kui meestel, kuid lapseeas esineb erinevaid
psüühikahäireid rohkem poistel kui tüdrukutel. (Šlik, 2002). Avaldumise põhjusteks on
geneetilised, bioloogilised ning väliskeskkonna faktorid (Üldistunud ärevushäire, s. a.).
Umbes 20–30% patsientidest suunatakse või pöörduvad psühhiaatri poole (Ärevushäired,
s. a.). Mida kiiremini hakatakse haigusega tegelema ja seda ravima, suureneb tõenäosus, et
häire rohkem ei kordu. Mõningad patsiendid ei teadvusta endale olukorra tõsidust ja ei ole
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seetõttu koostöövalmid ning selle võrra kujuneb pikemaks inimese paranemise teekond.
(Ärevushäire, s. a.).
Ärevushäire jaguneb omakorda nii normaalseks kui haiguslikuks ärevuseks. Normaalse
ärevuse korral tekitavad pingeid vaid uutlaadi võõrad situatsioonid ning muutused, mis on
hetkelised ja kiiresti mööduvad. Haigusliku ärevushäire puhul on sellega kaasnev ärevus väga
tugev ja võib kesta mitmeid kuid ega vaibu kohe pärast pingelist olukorda lõppemist.
(Ärevushäired, s. a.). Haigusliku ehk patoloogilise ärevuse tõttu on pingetunne pikaajaline,
mille tulemusel kaasneb ärevus, mis segab keskendumisvõimet ja toob endaga kaasa
vastumeelseid tundeid. Haiguslikku ärevust esineb märksa vähem kui normaalset ärevust,
kuid selle all kannatajad peavad enda häiret ebaloomulikuks. (Ärevushäire, s. a.)
Ärevushäired võivad kõigil erinevat moodi ilmneda ning kindlasti ei ole igal selle all
kannataval inimesel samad haigusnähud. Kaebusi esineb palju erinevaid ja see esineb
eriilmeliste sümptomite ning mitmesugustes erilaadsetes vormides. (Ärevushäire tunnused,
s. a.) Sümptomid jagunevad peamiselt kaheks, psüühilisteks ja somaatilisteks ehk kehalisteks,
mis sisaldavad omakorda käitumuslikke, emotsionaalseid, kognitiivseid ja füüsilisi
sümptomeid. Oleneb kuidas keegi ärevusele reageerib ja seda vastu võtab, võib iga inimene
kogeda seda olenevalt oma eripärast teistest erinevalt ning sellest omakorda sõltub
sümptomite avaldumine kehas. (Best Sales, 2019). Psüühiliste sümptomite alla kuuluvad
rahutus ja pingetunne, muretsemine, ehmumine, hirm kaotada enese üle kontroll,
keskendumisraskused, eemalolekutunne ning surmahirm. Somaatiliste sümptomite hulka
kuuluvad
värisemine,
higistamine,
südame
kloppimine,
hingamisraskused
(õhupuudusetunne), valud, lihaspinged, tuimusetunne, kuuma- ja külmahood,
neelamisraskused. Füsioloogiliste funktsioonide häiretena võivad esineda uinumisraskused
ning seksuaaldüsfunktsioonid. (Ärevushäired, s. a.).

1.3. Skisofreenia erinevad vormid ning tekkepõhjused
Skisofreeniat saab kirjeldada kui väga tõsist vaimse tervise häiret, mis mõjutab nii inimese
mõtteid, emotsioone kui ka käitumist ning võib tekitada raskusi reaalsuse üle otsustamisel
(Skisofreenia, s. a.-a). Lihtsustatult tähendab skisofreenia aju talitluse häiret (Saar, 2018).
Kuna skisofreenia on oluliselt elu kvaliteeti ja eluiga mõjutav haigus, on see tihti ka töövõime
languse põhjustajaks. Kuigi skisofreenia ei ole just kõige levinum vaimne häire, on see siiski
väga tõsine ja raske haigus. (Elu skisofreeniaga, s. a.).
Kogu maailmas kannatab skisofreenia käes umbes 20 miljonit inimest. Antud vaimne häire
võib alguse saada igas vanuses, kuid kõige tõenäolisemalt tekivad uued haigusjuhud siiski
varases täiskasvanueas, vanuses 16 kuni 25. Haigestuvad nii naised kui ka mehed võrdselt,
kuid meestel kaldub skisofreenia siiski algama varem, kui naistel. Lisaks esineb naistel
skisofreenia raskemaid vorme harvem, kui meestel. (Schizophrenia Symptoms, Patterns and
Statistics and Patterns, n.d.). Skisofreenikutel esineb tihti ka skisofreeniaga samaaegselt
esinevaid haigusseisundeid, nagu südamehaigused ja diabeet, mille tõttu on haiguse käes
kannatajatel suurem tõenäosus surra tervetest inimestest tunduvalt varem. Kõige sagedasem
surmapõhjus skisofreenikute hulgas on enesetapp. (Torres, 2020).
Skisofreenia on haigus, mille puhul ei ole täpselt teada ühtegi põhjust, mis seda tekitab, kuid
siiski on avastatud teatud riskifaktorid. Arvatakse, et kõige suurem mõju skisofreenia tekkele
on pärilikkusel, sest uuringud on tõestanud, et 10%-l skisofreenikutest on ka üks vanem
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skisofreenia all kannataja. (Skisofreenia, s. a.-b). Kui mõlemad vanemad on skisofreenikud,
on järeltulijal võimalus ise haigeks jääda juba 40%. Kuigi geenid mõjutavad skisofreenia
edasikandumist, ei pruugi need mõne teise teguri abita haigust esile kutsuda (Clarke, 2020).
Teine skisofreeniat tekitav tegur võib olla väikeste muutuste olemasolu teatud
ajupiirkondades, mida on täheldatud paljude skisofreenikute puhul. Lisaks võivad
skisofreenia vallandumise riski suurendada ka teatud keskkonnast tulenevad tegurid,
dopamiini ülemäärane tootmine ajus, mis tekitab tajuhäireid, narkootikumide tarvitamine
noores eas ja stress. (Skisofreenia, s. a.-b).
Mõnedel inimestel võib skisofreenia alata varajase psühhoosi staadiumiga, mille sümptomid
viitavad skisofreeniale, kuid on nõrgemalt väljendunud. Varajase psühhoosi peamisteks
tunnusteks on unehäired, ebatavaline käitumine, ebaharilikud ideed, muutused tajumeeltes ja
ka raskesti jälgitav kõne. Võib juhtuda, et üks inimene kogeb varajast psühhoosi, mis
skisofreeniaks välja ei kujune, kuid teisel juhul võib varajane psühhoos vahele jääda ja tõsine
haigus kohe tekkida. Väljakujunenud skisofreenial on palju sümptomeid, mis on tugevasti
väljendunud ja võivad haigetel mõnevõrra erineda. (Elu skisofreeniaga, 2014). Sümptomid on
jagatud kolme kategooriasse – positiivsed ehk olemas on midagi, mida ei peaks olema,
negatiivsed ehk midagi vajalikku on puudu ja kognitiivsed sümptomid (Higuera, 2018).
Positiivsed sümptomid tähistavad ideid, arusaamasid või tegevusi, millest saab järeldada, et
inimene ei suuda teha vahet reaalsusel ja ebareaalsusel. Need on inimese jaoks tavatud
kogemused. (D’Arrigo, 2020). Positiivseteks sümptomiteks on hallutsinatsioonid ehk
meelepetted, millega kaasnevad erinevad nägemused, häälte kuulmine või lõhnade tundmine,
mida tegelikkuses ei eksisteeri. Teine peamine positiivne sümptom on luulumõtted, ehk
uskumused isikute või asjade kohta, mis on ebareaalsed. Kõige sagedamini esinevad
luulumõtted on mõtted jälitamisest ja tagakiusamisest ning suurusluul, mille korral inimene
võib end kuulsa ja tähtsa inimesena tunda. Luulumõteteks võivad ka olla arvamused, et telekas
nähtu puudutab otseselt skisofreenikut ennast ja et mõtted on kontrollitud väliste jõudude
poolt. (Smith jt, 2020). Positiivseteks sümptomiteks loetakse ka käitumishäired ja
mõtlemishäired, inimene mõtleb ja võtab infot vastu ebaharilikult (Higuera, 2018). Nende
sümptomitega võib kaasneda ka ärevus, depressioon ja kõrge aktiivsus. Negatiivsed
sümptomid tähendavad mingil määral normaalse käitumise puudumist. Need mõjutavad
inimese energiat, emotsioone ja huvi teatud asjade vastu. (Skisofreenia, s. a.-b). Negatiivsed
sümptomid on need, mis võtavad skisofreenikult võime elada iseseisvalt, hoida lähedastega
häid suhteid ja toime tulla igapäevaeluga (Negative Symptoms of Schizophrenia: Hard to
detect and treat, 2006). Nendeks sümptomiteks saab lugeda tähelepanuhäired, sotsiaalse
isoleerumise, osavõtmatuse, kõnehäired, emotsioonide puudumise ja apaatia (Negative
Symptoms of Schizophrenia: Understanding Them, n.d.). Kognitiivsete sümptomite alla
kuuluvad mitmed vaimsete võimete valdkonnad, nagu tähelepanu ja töömälu, sensoorse info
töötlemise, kognitiivse kontrolli ja episoodilise mälu häired. Lisaks võib esineda ka
reaalsustaju kadumist (Saar, 2018).
Skisofreenia jagatakse peamiselt viite erinevasse vormi, milleks on paranoidne, hebefreenne,
katatoonne, diferentseerumata ja residuaalne skisofreenia. Kõige sagedamini esinev vorm on
paranoidne skisofreenia, mille korral esinevad püsivad luulumõtted, peamiselt jälitamis- ja
tagakiusamisluul ning sagedased on ka kuulmishallutsinatsioonid. Paranoidsesse
skisofreeniasse haigestutakse tavaliselt täiskasvanuna ja töövõime säilib võrreldes teiste
vormidega paremini. (Skisofreenia, s. a.-b). Hebefreennse skisofreenia puhul on peamised
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probleemid käitumishäired, käitumine on inadekvaatne ja tihti ettearvamatu, ning
mõtlemishäired. Ka meeleolu on inadekvaatne, haige võib omaette naerda ning veidraid
grimasse teha. Hebefreennse skisofreeniku kõne on seosetu ja mõttekäik organiseerimata.
Haige võib oma käitumise poolest lapsiku mulje jätta. Katatoonset skisofreeniat
iseloomustavad psühhomotoorsed häired. Peamised sümptomid on rahutus, negativism,
sundasendid, keha jäikus, alanenud reaktsioon välisärritajatele ja aktiivsuse vähenemine.
Haiged vajavad pidevat jälgimist ning arstiabi. Katatoonse skisofreenia esinemissagedus on
viimastel aastatel tugevasti langenud. Kui skisofreenia sümptomid on olemas, kuid haigust ei
saa liigitada ühte kindlasse vormi, on tegemist diferentseerumata skisofreeniaga, kus
sümptomeid võib esineda mitmest erinevast vormist. Residuaalsesse vormi loetakse
skisofreenia siis, kui haigus avastatakse hilises staadiumis. Positiivsed haigusnähud esinevad
antud vormis tavaliselt vaibunult, kuid negatiivsed sümptomid võivad esineda tavapäraste
vormidega võrreldes samasuguselt. Residuaalset skisofreeniat põdev inimene on tihti
endassetõmbunud, emotsioonitu ja hajevil mõtlemisega. (Skisofreenia, s. a.-b),
(Psühhootilised häired, s. a.).

1.4. Bipolaarse häire staadiumid ja alatüübid
Inimesed tunnevad teatud aja lõikes erinevaid meeleolusid ning selle muutuseid, mis on täiesti
tavapärane ja normaalne elu osa. Juhul kui emotsionaalsed kõikumised on liiga kiiresti
esinevad, võib see viidata bipolaarsele häirele. Meeleolude kõikumine toob endaga kaasa
liigse aktiivsuse, suurema unevajaduse ning muudab inimese üldist käitumist ja suhtumist,
mis lõpuks hakkab väsitama füüsilist tervist. (Kuidas bipolaarset häiret ära tunda?, s. a.).
Bipolaarne häire on inimestel esinev tõsine meeleoluhäire, mille puhul toimuvad suured
tujumuutused, mis hakkavad segama igapäevaelu, ümbritsevate inimestega suhtlemist ning
pikema aja jooksul nii kooli kui ka tööga hakkama saamist (Bipolaarne häire, s. a.-a). Kõik
meeleoluhäired ei pruugi olla tihti esinevad, need võivad esineda kindla aja jooksul etapina
ning etapi kestusaeg võib ulatuda nädalast mitme aastani. Häire toimub kahe äärmuse, sügava
depressiooni ning maania vahel. Meeleolu tõusuks nimetatakse maaniat ning meeleolu
alanemist nimetatakse depressiooniks. (Meeleoluhäired, s. a.). Maania on faas, kus toimub
tuju hüppeline tõus, mis hõlmab tavapärasest rohkem rõõmu, energilisust, suurt innukust
midagi korda saata ja ära teha, kuid sellega kaasnevad ka pahupooled nagu erinevad
õnnetused, otsustusvõime langus, kontrolli puudumine enese üle ja teisi häiriv käitumine.
Maania varajasteks sümptomiteks on unehäired, keskendumisraskused, äkilised vihasööstud,
ideede rohkus, müratunnetuse alanemine ja väsimatus. (Terviseportaal Inimene, n.d., sv
bipolaarne häire). Teiseks faasiks on depressioon, mis eelneb maaniale, mistõttu näib maania
olevat kui väljapääs keerulisest depressiooniga seonduvast piinast, peale mida tundub kõik
hästi ning võimalik olevat. Kahe faasi vahel võib ilmneda tasakaalus ehk normaalne meeleolu,
kuid mitte kindlalt, sest inimesed on erinevad ning häire võib kõigil omamoodi esineda ning
kulgeda. (Bipolaarne häire, s. a.-b).
Bipolaarne häire kuulub nende haiguste hulka, millel puudub üks raudkindel tekkimise
põhjus. Pole kindlaks tehtud kuidas häire alguse saab, kuid selles on osa paljudel teguritel
ning nende koosmõjul inimesele. Peamised põhjused, mis võivad viia bipolaarse häire tekkeni
on pärilikkus, stress ning unehäired. Kaks suuremat ohutegurit, mis põhjustavad bipolaarse
häire vallandumist organismis, on stress ja magamatus. (Mis põhjustab bipolaarse häire teket?,
s. a.). Haigestumise tõenäosus on suurem nendel, kellel keegi lähisugulastest juba kannatab
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bipolaarse häire all, kuid ärevushäire ei pruugi kindla peale geneetiliselt järglastele edasi
kanduda. (Meeleoluhäired, s. a.).
Bipolaarse meeleoluhäire alatüübid jagunevad kolmeks. I tüübi puhul algab kõik esmase
maniakaalse etapiga, mis püsib pikemalt kui üks nädal. Tegemist on pikaajalise häirega, mis
võib kaasa tuua palju probleeme igapäevaelus ja suhtluses. Häire võib piirduda vaid
maniakaalse etapiga, kuid enamus juhtudel esinevad nii maniakaalne kui ka depressiivne
etapp vaheldumisi. Erakordselt oluline on leida oskuslikku abi (Bipolaarne häire, s. a.-c), kuid
kui ravi ei alustada võib maniakaalne etapp kesta 3–6 kuud ning depressiivne etapp 6–12
kuud. II tüüp on alatüüp, kus esinevad nii kerge maania kui ka raske depressiooni etapp ja
seda nimetatakse hüpomaaniaks. Tujud on kiiresti ja suures ulatuses vahelduvad ning aasta
vältel toimub rohkem kui neli meeleolumuutuse etappi. (Kolberg, 2016). Tsüklotüümia on
tüüp, kus valitsevad püsivad ja arvukad, kuid väikese mõjuga meeleolu muutused.
Tsüklotüümia omandab pikaajalise vormi, millest võib aja jooksul formeeruda depressioon
või bipolaarne häire. See võib püsida kogu elu, lakata ajutiselt või lõplikult. (Meeleoluhäired,
s. a.).
Bipolaarset häiret esineb maailmas 46 miljonil inimesel (SingleCare Team, 2021). Bipolaarse
häire esmane esinemine võib alguse saada juba lapsepõlves, teismelise- või varases
täiskasvanueas. Enamjaolt ilmneb see 15–24 eluaasta vahel. Seda esineb nii naiste kui ka
meeste seas võrdselt ja see hõlmab endas igasuguse sotsiaalse taustaga inimesi. (Bipolaarne
häire, s. a.-c). Noorte seas esineb segatüüpi etappe rohkem ning meeleolude kõikumine on
korduvam kui täiskasvanueas. Maania faasis on suurenenud ärritumine, depressiivses faasis
tulevad ette erinevad füüsilised probleemid. (Bipolaarne häire noorukitel, s. a.). Sellega
võivad esineda nii depressiivsed, maniakaalsed kui ka hüpomaniakaalsed episoodid ning
maania ilmnemine võib tihtipeale lõppeda haiglaraviga (Bipolaarne häire, s. a.-b).

1.5. Vaimse tervise ja selle erinevate häiretega tegelevad spetsialistid
Kui vaimse tervise olukord on muutunud nii halvaks, et sellega ise enam toime ei tulda, on
vaja abi otsida spetsialistide käest. Erinevate vaimsete häirete korral on vaja abi otsida
sobivast kohast. Peamisteks vaimsete häirete spetsialistideks on psühholoogid, psühhiaatrid
ning psühhoterapeudid. Koolides annavad peamiselt nõu ja aitavad vajadusel noort edasi
suunata sotsiaalpedagoogid ning koolipsühholoogid.
Psühholoog on isik, kes ei ole arst, kuid kellel on akadeemiline kõrgharidus psühholoogia
erialal ning kes on omandanud teadmised inimese vaimsetest protsessidest ja käitumisest.
Psühholoogid tegelevad peamiselt psühholoogiliste probleemide ennetamise, hindamise ja
leevendamisega. (Vaimse tervise ABC, s. a.). Eestis on võimalik akadeemilist psühholoogilist
kõrgharidust omandada nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolis. Kliiniline psühholoog on
spetsialist, kellel erinevalt psühholoogist on olemas kutsetunnistus. Kliinilise psühholoogi
juurde tasub pöörduda erinevate psühholoogiliste murede, psüühikahäirete ja käitumishäirete
korral. Kliinilise psühholoogi peamiseks tööülesandeks on viia läbi uuringud patsiendi
seisundi hindamiseks ning vajadusel kohaldada vastav ravi. Lisaks võib kliiniline psühholoog
osaleda ka haiguse ning terviseprobleemide halvenemise ennetamisel. (Hea teada, s. a.).
Psühhoterapeut on isik, kes on läbinud spetsiaalse koolituse psühhoteraapia kohta. Teadmised
peavad olema omandatud psühholoogia või psühhiaatria valdkondades ning läbitud väljaõpe
või koolitus mõnel spetsiaalsel erialal, et luua erinevad eeldused teraapia läbiviimiseks.
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(Psühholoogi juures, s. a.). Psühhoterapeudi ülesandeks on inimese füüsilist ja vaimset tervist
ravida läbi erinevate psühholoogiliste teguviiside (Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi
saamise võimalused Eestis, s. a.). Psühhoteraapias on esiplaanis muutused inimese isiksuses.
Psühhiaater sarnaneb kliinilise psühholoogiga, erinevus nende kahe vahel seisneb väljaõppes.
Psühhiaater on arst, kes on spetsialiseerunud vaimsete häirete ja käitumishäirete hindamisele
ja ravimisele. Kuna psühhiaater on olemuselt arst, on tal õigus erinevalt psühholoogist
patsientidele ravimeid välja kirjutada. (Hea teada, s. a.). Kuigi paljude eriarstide vastuvõtule
saamiseks on vaja saatekirja, on psühhiaater erand. Psühhiaatri poole võiks pöörduda, kui
esineb muresid nagu söömishäire, paanikahood, sundliigutused, kogelemine ning
ennastvigastav käitumine. (Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis,
s. a.).
Sotsiaalpedagoog on isik, kes on omandanud erialase kõrghariduse või omab
sotsiaalpedagoogi kutset (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded, 2013). Tema tööülesandeks on ühistööna koolidega aidata õpilastel
keeruliste olukordadega toime tulla, nendega kohaneda, parandada sotsiaalseid oskuseid või
leida muid murekohti, mis neil seoses kooli või koduste tingimustega kaasnevad
(Ametijuhend, 2019). Sotsiaalpedagoog otsustab, kas tegeleb probleemiga ise või suunab
patsiendi edasi mõne muu spetsialisti konsultatsioonile (Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi
saamise võimalused Eestis, s. a.)
Lisaks spetsialistidele on võimalik abi otsida ka erinevatelt veebilehtedelt ning
telefoninumbritelt.
•
Lasteabi: neile saab teada anda abivajavast või kadunud lapsest või saada esmast
nõustamist murettekitavale teemale. www.lasteabi.ee, telefon: 116 111
•
Lapsemure usaldustelefon: sellel leheküljel saab esitada oma isiklikke küsimusi ja saada
abi ning vastuseid oma probleemidele teistelt inimestelt. www.lapsemure.ee, telefon:
1182
•
Rajaleidja keskused: annavad karjäärinõustamisteenuseid, võimalikud on erinevate
psühholoogide, eripedagoogide ja sotsiaalpedagoogide nõustamised. www.rajaleidja.ee,
telefon: 735 0700
•
Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus: pakub erinevaid teenuseid, nõustamisi
ning koolitusi nii lastele, noortele kui ka lapsevanematele, kellel on vaja erialalist abi.
www.ph.ee/vtk/teenused
•
Palunabi: võimalus kõigil abivajajatel igal moel abi saada, privaatsed nõustamised,
pereteraapia ning tugiliinid. https://www.palunabi.ee/, telefon: 116 006
•
Peaasi: tasuta nõustamised nii noortele kui ka täiskasvanutele, võimalus osaleda
erinevatel koolitustel. www.peaasi.ee
Käesolev peatükk keskendus põhjalikult neljale levinumale vaimse tervise probleemile,
depressioonile, ärevushäirele, skisofreeniale, bipolaarsele häirele. Uuriti nende häirete
olemust, esinemissagedust, põhilisi sümptomeid, erinevaid tekkepõhjuseid ning vorme.
Lisaks on välja toodud erinevate spetsialistide kirjeldus ning internetipõhise abi saamiseks
vajalik teave.
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2. KÜSITLUS TUNTUMATE VAIMSE TERVISE HÄIRETE
ESINEMISE KOHTA PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUMI
ÕPILASTE SEAS NING SELLE ANALÜÜS

Bipolaarne
häire
Skisofreenia Ärevushäire Depressioon

Vaimsed häired

Uurimistööks vajaminevate andmete kogumiseks koostati küsimustik (vt lisa 1), mida jagati
nii sotsiaalmeedias kui ka tutvustati klassides. Küsitlus viidi läbi Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste seas novembris 2020. Eesmärgiks oli välja uurida, kas ja milliseid vaimse tervise
häireid gümnaasiumi õpilastel esinevad. Küsitluses oli vastajaid vastavalt G1 43% (101
õpilast), G2 31,9% (75 õpilast) ning G3 25,1% (59 õpilast) Kokku 235 õpilast, kellest suur
hulk 150 (63,8%) olid naised ning 85 (36,2%) mehed. Küsimustik sisaldas viit põhiküsimust
vastajate arvuga 235 õpilast ning kolme alaküsimust, millele vastasid vastavalt 94 õpilast.
Joonisel 1 on näha vaimsete häirete esinemist PKG õpilaste seas.
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Joonis 1. Vaimsete häirete esinemine PKG õpilaste seas klassides arvudes ja protsentides
(n = 235)
Joonisel 1 on näha, et 60% vastanud PKG õpilastest leiab, et tal ei esine mitte ühtegi vaimse
tervise häiret. Seevastu 17% G1, 26% G2 ja 28% G3 õpilastest vastasid, et neil esineb või on
diagnoositud mõni vaimse tervise häire. Õpilaste seas esineb ning on diagnoositud kõige
rohkem ärevushäiret ja depressiooni. Ärevushäiret esineb kõigis klassides, G1 klassis 32
(40%), G2 klassis 27 (38%) ja G3 klassis 22 (39%) õpilasel. Depressiooni esineb ligi kaks
korda rohkem G1 klassides 61 (60%) kui G3 klassides 16 (29%), põhjuseks võib tuua G1
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Bipolaarne
häire
Skisofreenia Ärevushäire Depressioon

Vaimsed häired

tulek põhikoolist uude keskkonda, mis võib tekitada lisa pingeid ja harjumatut koormust.
Joonisel 2 on näha vaimsete häirete esinemist PKG õpilaste seas sooliselt.
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Joonis 2. Vaimsete häirete esinemine PKG õpilaste seas sooliselt arvudes ja protsentides
(n = 235)
Kõige enam esineb õpilaste seas ärevushäiret, 19 naisel ja kolmel mehel on häire
diagnoositud. Teine levinum vaimne häire on depressioon, mis on diagnoositud vastavalt 18
naisel (11%) ja kahel mehel (3%). Jooniselt 2 selgub, et ühelgi õpilasel ei ole diagnoositud
skisofreeniat, kuid ühel naisel on diagnoositud bipolaarne häire. Kõige vähem esineb õpilaste
seas skisofreeniat, kus umbes 80% naistest ja 78% meestest vastasid, et neil ei esine antud
häiret. Suurem osa (umbes 60%) küsitlusele vastanutest on kindlad, et neil ei esine ühtegi
antud häiretest, osa (17%) väidab, et vaimne häire esineb, kuid ei ole diagnoositud.
Joonisel 3 on näha skisofreenia ja bipolaarse häire sümptomite esinemist PKG õpilaste seas
sooliselt. Igapäevaselt esineb kõige sagedamini naiste ja meeste seas kiireid tujumuutuseid,
vastavalt 49 (32%) ja üheksal (10%) õpilasel. Paar korda nädalas esineb õpilastel sagedasti
unehäireid ja väsimatust. „Mitte kunagi“ vastati kõige rohkem hallutsinatsioonide esinemise
kohta, kus vastajateks olid 69 meest (82%) ja 115 naist (77%). Nii skisofreenia kui ka
bipolaarse häire sümptomeid esineb igapäevaselt rohkem naistel.
Joonisel 4 on näha depressiooni ja ärevushäire sümptomite esinemist PKG õpilaste seas
sooliselt. Selgub, et naistel esineb igapäevaselt nii depressiooni kui ka ärevushäire
sümptomeid meestest tunduvalt rohkem. Peatükis 1.2 ja peatükis 1.3 on välja toodud, et naistel
võib depressiooni esineda kuni kaks korda suurema tõenäosusega, kui meestel ja haigestumise
risk täiskasvanueas on 2–3 korda suurem naistel kui meestel. Võrreldes joonisega 3 näeb, et
ärevushäire ja depressioon on tunduvalt rohkem levinud kui skisofreenia ja bipolaarne häire.
Kuni paar korda kuus esineb nii meestel kui ka naistel kõige sagedamini kurbustunnet (92
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Vaimsete häirete sümptomid

õpilast, 61%) ja energiapuudust (114 õpilast, 75%). 38 (45%) vastanud mehe seas ei esine
mitte kunagi paanikat.
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Joonis 3. Skisofreenia ja bipolaarse häire sümptomite esinemine PKG õpilaste seas sooliselt
arvudes ja protsentides (n = 235)
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Joonis 4. Depressiooni ja ärevushäire sümptomite esinemine PKG õpilaste seas sooliselt
arvudes ja protsentides (n = 235)
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Joonis 5. Depressiooni ja ärevushäire sümptomite esinemine PKG õpilaste seas klassides
arvudes ja protsentides (n = 235)
Joonisel 5 näeb, et kõige sagedamini esinev depressiooni sümptom on energiapuudus.
Igapäevaselt kogeb energiapuudust 21 õpilast G3 ning 27 õpilast G1 ja G2 klassidest. Kogu
vastanute arvust kogeb PKG õpilastest igapäevaselt energiapuudust 32%. Ärevushäire
sümptomitest esineb õpilastel kõige vähem paanikat. G1 klassidest 26 (36%), G2 klassidest
17 (33%) ja G3 klassidest 16 (38%) õpilast ei ole paanikat mitte kunagi kogenud. Võrdluses
skisofreenia ja bipolaarse häirega on joonisel 5 välja toodud depressiooni ja ärevushäirete
sümptomid levinumad. Igapäevaselt esineb nii depressiooni kui ka ärevushäire sümptomeid
kõige rohkem G2 klasside õpilaste seas.
Joonisel 6 on näha skisofreenia ja bipolaarse häire sümptomite esinemist PKG õpilaste seas
klassides. Igapäevaselt esineb kõige sagedamini õpilastel kiireid tujumuutuseid. G1 õpilaste
seas oli neid vastanuid 22 (21%), G2 seas 21 (28%) ja G3 seas 15 (25%) õpilast. Kogu
vastanute arvust moodustab see 24% ehk umbes igal neljandal vastajal esineb kiireid
tujumuutuseid iga päev. Levinud on veel ka tähelepanuhäired ja väsimatus. Vastavalt kuus,
14 ja 12 õpilast G1, G2 ja G3 klassidest vastasid, et neil esineb tähelepanuhäireid igapäevaselt.
Väsimatus esineb iga päev vastavalt 14, 11 ja 13 õpilasel G3, G2 ja G1 klassidest. 77%
vastanutest ei ole mitte kunagi kogenud hallutsinatsioone ja 71% luulumõtteid. Üldiselt saab
jooniselt välja lugeda, et skisofreenia ja bipolaarse häire sümptomeid esineb õpilaste seas
pigem harva.
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Joonis 6. Skisofreenia ja bipolaarse häire sümptomite esinemine PKG õpilaste seas klassides
arvudes ja protsentides (n = 235)
PKG õpilaste arvamus oma vaimse tervise abivajadusest sooliselt selgub, et kõigist vastanud
õpilastest vastavalt 69 meest ja 72 naist tunnevad, et nad ei vaja abi. 16 meest ja 78 naist
arvavad, et neil oleks abi vaja. Selgub, et naiste abivajaduse protsent (52%) on meeste omast
(18%) tunduvalt suurem. Lisaks selgub, et naised küsivad tihti rohkem abi ning naiste arvamus
abivajaduse kohta jaguneb pooleks. Naised (48%) küsivad meelsamini abi, kui mehed (25%).
Vastanutest naistest 52% ja meestest 75% aga abi küsinud ei ole. PKG õpilaste arvamus oma
abivajadusest vaimse tervise osas klassides selgub, et kõige rohkem abivajajaid leidub G2
klasside seas (39 õpilast, 52%) ja kõige vähem G1 klassides (30 õpilast, 30%). G3 klassides
on abivajajaid 25 õpilast (42%). Abivajajatest õpilastest on kõige vähem on abi küsinuid G1
klassides, kus 22 õpilast (72%) vastasid küsimusele eitavalt. Kõige enam leidub abi küsinuid
õpilasi G3 seas, kus 25st abivajajast õpilasest on vastasid jaatavalt 14 õpilast (56%). G2
klassides vastasid sellele jaatavalt 20 õpilast (51%).
Joonisel 7 on näha PKG õpilaste abi otsimise eelistusi sooliselt. Jooniselt 7 näeb, kelle poole
on abi küsinud õpilased mure korral pöördunud. Kõige enam vastanuid naisi (23 õpilast, 60%)
ja mehi (kolm õpilast, 75%) on abi küsinud ja saanud sõpradelt. Selgub, et nii
sotsiaalpedagoogi, psühhoterapeudi ja õpetaja poole ei eelista suur osa õpilastest üldse
pöörduda, vastavalt 76%, 71% ja 76% õpilastest vastasid „ei ole abi küsinud“. 17 naist on
pöördunud oma murega lähedase poole, 10 psühholoogi poole ja üheksa psühhiaatri poole,
kuid ei ole sealt abi saanud.
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Joonis 7. PKG õpilaste abi otsimise eelistused sooliselt arvudes ja protsentides
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Joonis 8. PKG õpilaste abi otsimise eelistused klassides arvudes ja protsentides
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Jooniselt 8 on näha, et PKG õpilased ei pöördu sotsiaalpedagoogi poole, sest mitte keegi G3
õpilastest ei olnud seda teinud. G2 ja G3 õpilaste seas ei ole peaaegu üldse abi küsitud nii
õpetaja kui ka psühhoterapeudi käest. Kõige rohkem on võrdselt klasside seas abi saadud
sõprade käest, vastavalt G1 viis (61%), G2 13 (62%) ja G3 kaheksa (58%) õpilast.
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Joonis 9. PKG õpilaste abi mitteküsimise põhjused sooliselt arvudes ja protsentides
Joonis 9 näitab, et naised ja mehed ei küsi abi peamiselt seetõttu, et tunnevad, et saavad ise
hakkama. Vastajaid oli 29 naist (71%) ja 11 meest (91%). 29 naist (71%) ei julge oma murest
kellelegi rääkida. Meeste puhul on probleemiks arvamus, et keegi ei saa aidata. Sellise vastuse
andsid seitse õpilast (59%). Jooniselt selgub, et naiste puhul 15 õpilast (38%) ja meeste puhul
viis õpilast (41%) nõustub väitega „pole kellegagi rääkida“.
Joonisel 10 on näha PKG õpilaste abi mitteküsimise põhjuseid klassides. Selgub, et G3
klasside õpilased ei ole abi küsinud peamiselt seetõttu, et saadakse ise oma muredega
hakkama, vastajaid oli üheksa õpilast (81%). Ka G1 klasside kõige populaarsem vastus abi
mitteküsimise põhjuseks oli „saan ise hakkama“, kus vastajaid oli 20 (90%). G2 klasside
õpilaste peamiseks põhjuseks on „ei julge rääkida“ ja „ei tea, kuhu pöörduda“, kus vastajaid
oli vastavalt 14 õpilast (72%) ja 13 õpilast (69%).

43

Kristiine Hanni, Anna-Liis Annus, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2021

Ei usu, et
keegi
Pole
Ei tea
mind
Saan ise kellegagi kuhu
aidata
Ei julge
hakkama rääkida pöörduda saaks
rääkida

Abi mitteküsimisi põhjused

LEVINUMAD VAIMSE TERVISE HÄIRED JA NENDE ESINEMINE PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SEAS

G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3

7
4

1

3

4

2

5

2

5

6

2

8

3
2

5

8

3
3
2

5

2

5

5

10

2

6

4
3

5
14

2
1
2
2

2

2
2

8

4

4

2

15

5

6

9

2

Pole üldse nõus

4
2

1

7

10%

1

9

4

0%

8

9

2

9
20%

30%

40%

Ei ole nõus

50%

Olen nõus

60%

70%

80%

90%

100%

Olen täiesti nõus

Joonis 10. PKG õpilaste abi mitteküsimise põhjused klassides arvudes ja protsentides
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KOKKUVÕTE
Antud uurimistöös uuriti levinumaid vaimse tervise häireid: depressiooni, ärevushäiret,
bipolaarset häiret ning skisofreeniat, ning nende sümptomeid PKG õpilaste seas. Eesmärgiks
oli välja selgitada vaimse tervise häirete olemus ja levik Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas.
Esialgu uurisid autorid lähemalt nelja levinuma vaimse tervise probleemi: depressiooni,
ärevushäire, skisofreenia ja bipolaarse häire, olemust, esinemissagedust ja peamisi
sümptomeid. Samuti uuriti ka erinevaid vaimse tervise häiretega tegelevaid spetsialiste ning
võimalusi, kust vajaduse korral abi otsida. Seejärel koostati küsitlus, mille vastuste põhjal
koostati uurimistöö viimane etapp, analüüs, saamaks aimdus vaimse tervise olukorrast
Koidula Gümnaasiumis.
Esimene autorite poolt püstitatud hüpotees osutus valeks. Analüüsi käigus saadi teada, et
õpilasi, kes mõne vaimse tervise häire käes kannatab, on rohkem kui autorid eeldasid, 10%
asemel on nende õpilaste osakaal hoopis 40%. Teine hüpotees osutus seevastu tõeseks.
Küsitluse vastustele tuginedes on näha, et gümnaasiumi astmetega koos kasvab ka vaimse
tervise häirete esinemise sagedus, sest vastanud õpilaste hulgast 17% G1, 26% G2 ja 28% G3
astmest märkisid, et neil esineb aga pole diagnoositud või on diagnoositud mõni vaimse
tervise häire. Kolmas püstitatud hüpotees osutus samuti tõeseks. Autorid said teada, et
küsitlusele vastanud naistest ja meestest vastavalt 30% ja 11% esineb vaimse tervisega seotud
probleeme, mis kinnitab hüpoteesi, et naistel esineb vaimse tervise häireid 50% võrra rohkem,
kui meestel.
Käesolev uurimistöö tõestab, et vaimse tervise häirete esinemissagedus PKG õpilaste seas on
oluliselt laialdasem, kui oleks võinud arvata. Autoritel oleks olnud huvitav võrrelda
praeguseid tulemusi Covid-19 eelse aja tulemustega. Distantsõpe on paljud õpilased sundinud
üksi ekraani taha ja koduseinte vahele ning vaimse tervise häirete esinemissagedus on sellega
oluliselt kasvanud. Käesolev uurimistöö näitab selgelt, et igasugust vaimse tervise abi on PKG
õpilastel väga vaja. Autoritele teadaolevalt teeb PKG juhtkond samme õpilaste
psühholoogiliseks toetamiseks ning seda teemat käsitletakse tihti, et leida lahendusi.
Käesoleva uuringu tulemused tõestavad, et õpilasi on vaja vaimse tervise teemadel harida ning
julgustada mure korral abi küsima.
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Lisa 1. Läbiviidud küsitlus vaimse tervise häirete esinemise kohta
Koidula gümnaasiumi õpilaste vaimne tervis
Tere!
Oleme G2R1 klassi õpilased Kristiine Hanni ja Anna-Liis Annus. Meie uurimistöö on seotud vaimse
tervise probleemidega ja soovime uurida vaimsete häirete esinemist Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas.
Küsitluse täitmine on anonüümne, seega soovime, et vastaksid ausalt. Vastamine võtab aega paar minutit.
Aitäh!
Sugu
o
Naine
o
Mees
Klass
o
G1
o
G2
o
G3
Kas sul esineb või on diagnoositud mõni alljärgnevatest häiretest?
On diagnoositud

Esineb, aga pole diagnoositud

Ei esine

Ei tea

Depressioon
Ärevushäire
Skisofreenia
Bipolaarne häire
Mõni muu häire

Kui tihti esineb sul…?
Mitte
kunagi

Kord poole
aasta jooksul

Paar korda
kuus

Kurbustunnet
Energiapuudust
Enesehinnangu langust
Ärevust
Närvilisust
Paanikat
Hallutsinatsioone
Tähelepanu häireid
Luulumõtteid
Kiireid tujumuutuseid
Väsimatust
Unehäireid

Kas arvad, et sul on vaimse tervise osas abi vaja?
o
Jah
o
Ei
Kas oled abi küsinud?
o
Jah
o
Ei
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Kord
nädalas

Paar korda
nädalas

Iga päev
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Kellelt otsisid/said abi?
Ei ole abi küsinud

Küsisin abi, sain abi

Küsisin abi, ei saanud abi

Sõbrad
Lähedased
Õpetaja
Psühholoog
Psühhiaater
Psühhoterapeut
Sotsiaalpedagoog

Miks sa ei ole abi küsinud?
Olen täiesti nõus

Olen nõus

Saan ise hakkama
Pole kellegagi rääkida
Ei tea kuhu pöörduda
Ei usu, et keegi mind aidata saaks
Ei julge rääkida
Muu
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SISSEJUHATUS
Käesolevas uurimistöös uuritakse esimese maailmasõja tagajärjel tekkinud kadunud
põlvkonda ja selle kujutamist kirjanduses. Valik tulenes huvist nimetatud sugupõlve vastu
pärast mõne kadunud põlvkonda kujutava teose lugemist. Soov oli täpsemalt teada saada,
kuidas kadunud põlvkonna mõiste kasutusele tuli ning levima hakkas.
Töö eesmärk on anda ülevaade esimese maailmasõja mõjust seal osalenutele. Uuritakse,
kuidas ja miks kadunud põlvkond tekkis ning kes sinna kuulusid. Samuti räägitakse täpsemalt
kadunud sugupõlve ja kirjanduse vahelisest seosest. Tuuakse välja antud teema juures
tähtsamad kirjanikud ja nende teosed. Kirjanike teoste abil analüüsitakse sõdurite elu sõja ajal
ja pärast seda.
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis seletatakse lahti, mis on kadunud põlvkond
ning mille tagajärjel see tekkis. Selleks antakse ülevaade, milline oli maailm enne esimest
maailmasõda ning kuidas jõuti pika ja kurnava sõjani. Kirjeldatakse sõdurite olmetingimusi
sõjas. Samuti kirjutatakse maailmasõjas kasutusele võetud uuest tehnoloogiast ning kuidas
see muutis sõjapidamist varasemaga võrreldes. Tuuakse välja sõja mõju osalenutele ning
millised tunded valdasid sõdureid sõja ajal ja pärast seda.
Teises peatükis tuuakse välja kadunud põlvkonna ja kirjanduse vaheline seos. Kirjutatakse,
kes ja millal mõiste „kadunud põlvkond“ kasutusele võttis ning kelle vahendusel see laiemalt
levima hakkas. Samuti tuuakse välja tuntumad kadunud põlvkonda kujutanud kirjanikud ning
nende enda seos I maailmasõjaga. Antakse ülevaade autorite elust ja teekonnast loomingu
avaldamiseni. Samuti tuuakse välja nende teosed, kus on seda põlvkonda kujutatud.
Kolmandas peatükis keskendutakse kadunud põlvkonna kujutamisele kirjanduses. Eelnevas
peatükis välja toodud teoste abil analüüsitakse sõdurite olukorda ja elu sõja jooksul ning pärast
seda. Kõige põhjalikumalt analüüsitakse Erich Maria Remarque’i teost „Läänerindel
muutuseta“, sest see annab hea ülevaate sõjas toimunust, seal kogetust ja sõdurite arvamustest
ning noorte võimalikust tulevikust pärast sõda.
Põhiline materjal töö tegemiseks saadi eestikeelsetest kirjanduse õpikutest. Kasutati ka paari
ajalooõpikut. Osa internetis leiduvast informatsioonist oli eesti keeles, kuid põhiliselt on
kasutatud ingliskeelseid internetiallikaid.
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1. KADUNUD PÕLVKONNA TEKKIMINE
Esimeses peatükis seletatakse lahti, mis on kadunud põlvkond ning kuidas see tekkis. Selleks
kirjeldatakse esimese maailmasõja mõju selles osalenutele ning nende tundeid ja
ellusuhtumist pärast sõda. Tuuakse välja sellele sugupõlvele iseloomulikud jooned.
Kadunud põlvkonnaks hakati nimetama I maailmasõjas osalenud ja selles invaliidistunud või
vaimselt ning moraalselt muserdatud noorte põlvkonda (Põlvkond... 2020). Kuni esimese
maailmasõjani näis inimkonna areng olevat stabiilne ja tõhus. Teaduse ja tehnika saavutused
võimaldasid parandada olmet, tõsta põllumaade viljakust ja toita suuremat hulka inimesi,
arstid said jagu järjest rohkematest haigustest ja arstiabi jõudis ka vaesemate
ühiskonnakihtideni, kiiremad ja taskukohased rongid viisid kaugematesse paikadesse ka neid,
kes seni seda endale lubada polnud saanud. Inimesed olid oma otsustes ja tegudes üha
vabamad, haritumad ning eneseteadlikumad. Seni allasurutud rahvad said järjest rohkem
vabadusi ja näis, et riigivalitsejate suurem valgustatus lubab nende alamail järk-järgult
paremale järjele tõusta. Valitses usk, et progressiga koos saab paremaks ja humaansemaks iga
inimene üksikult võetuna ning sellest tulenevalt kogu inimühiskond. Tulevane sõda tõmbas
sellele unistusele ja usule aga joone peale. (Lainvoo 2016)
Kuigi maailmas oli sajandi algul tekkinud eelnevalt kirjeldatud aktiivne rahuliikumine, ei
kujunenud see siiski väga võimsaks. Üldiselt ei usutud uue suure sõja võimalikkusesse ja
seetõttu ei pööratud tähelepanu ka sõda ülistavate mõtteavalduste levikule. Loodeti, et sõja
hoiavad ära näiteks kapitalistid, sest see oleks hävitanud globaliseerunud majanduse ning
senised majandussuhted. Ei eeldatud, et riigid võivad nagu inimesedki ettearvamatult käituda.
Siiski olid 20. sajandi alguseks teravnenud vastuolud maailma suurvõimude vahel, kus ühel
poolel olid Prantsusmaa ja Inglismaa ning teisel pool Saksamaa. Sõja puhkemisele aitasid
kaasa ka muud asjaolud – inimesed alahindasid ohtu, sõda romantiseeriti, puudusid
rahvusvahelisi kriise reguleerivad institutsioonid. (Laar & Vahtre 2014)
1914. aasta suvest kuni 1918. aasta sügiseni nägi inimkond midagi enneolematult õõvastavat,
mille tagajärjel muutus ühiskonna pale tundmatuseni. Kui varem oli arvatud, et sõja saatuse
otsustavad kiirelt mõned uhked ratsaväelahingud, siis maailmasõda kujunes sootuks
teistsuguseks. Esimene maailmasõda oli valdavalt positsiooni- ehk kaevikusõda. Seda
põhjustas sõjanduses väljakujunenud olukord, kus kaitserelvad ja -vahendid (näiteks
okastraattõkked, kaevikud) leiti ründerelvadest tõhusamad olema. Kaevati keerukaid
kaevikuid, kuhu sai varjuda vaenlase suurtükitule eest. Kaevikut kaitses okastraat ning nende
vahel laius eikellegimaa. Sellepärast oli hästi kindlustatud kaevikuliinidest peaaegu võimatu
läbi murda. Olukord muutus hiljem peamiselt tankide kasutuselevõtu tõttu. Kui vägedele oli
antud käsk vaenlase kaevikuni jõuda, siis pidid nad ületama suure ala (eikellegimaa), kus oldi
vastase tulirelvade eest kaitseta. Kaevikutes elades olid tingimused viletsad. Seal levisid
erinevad haigused, mis põhjustasid ka paljude inimeste surma. Näiteks võisid niiskete ja
poriste olude tõttu sõdurid kannatada erinevate jalahaiguste käes, nagu jalaseen ja gangreen
(koe kärbumine, mis tekib verevarustuse lakkamise või bakteriaalse infektsiooni tagajärjel).
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Sõdurid võisid jääda palavikku, samuti võisid tekkida erinevad lööbed. (Lainvoo 2016; Laar
& Vahtre 2014; O’Connor 2020)
Esimeses maailmasõjas võeti kasutusele hulk tehnilisi uuendusi. Esimest korda kasutati
lahinguväljal tanke, lennukeid, õhulaevu ja kuulipildujaid, samuti rakendati keemiarelva
(mürkgaasi). Esimest korda kasutati mürkgaasi 1915. aastal Ypres’i lahingus, kui sakslased
avasid gaasikanistri ja arvestasid, et tuul viib gaasipilve vaenlase positsioonidele. Pärast seda
lahingut hakkasid mõlemad pooled erinevat tüüpi mürkgaase kasutama, sealhulgas näiteks ka
fosgeeni, mis oli salakaval relv, sest see ei mõjunud kohe, vaid 24 tundi hiljem. Gaasid
põhjustasid piinarikast lämbumissurma. Kõige rohkem tappis sinepigaas, mis põletas keha nii
seest kui ka väljast (nahale tekkisid villid ja hingamisteede limaskest hävis). Kiiresti arenesid
ka automaatrelvad ning suurtükid. Kuna uus tehnika võimaldas kasutusele võtta uut ja
laastavamat sõjatehnikat, mida varem polnud keegi näinud, mõjus see seal osalenutele veel
rängemini. Varem polnud inimesed veel selliseid jubedusi kogenud. (Lainvoo 2016; Piirimäe
et al. 2014; Laar & Vahtre 2014; Jaracz 2011)
Täiesti uue relvana võeti esimeses maailmasõjas kasutusele tankid. Juba 1914. aastal mõistis
Suurbritannia insenerivägede noor ohvitser Ernest Swinton, et vastase katkematust
kaitseliinist ja okastraattõkkest saaks läbi murda vaid mõne uut tüüpi vahendiga. Seega tegi
ta ettepaneku luua sõiduk, mis liiguks teedeta maastikul, mida kaitseks kuulide eest soomus
ning millest saaks lühikese vahemaa tagant sihtmärgile tule avada. 1916. aastal jõudsidki
esimesed tankid rindele, tekitades vastase seas täieliku paanika. Sakslased õppisid neid
esialgu veel kohmakaid masinaid purustama ning see tekitas Saksa väejuhatuses veendumuse,
et tegemist on mõttetute relvadega. Seetõttu ei hakanud sakslased ise tanke looma. Liitlased
aga täiendasid kiiresti oma uusi sõjamasinaid ning ehitasid tanke järjest rohkem, mis andis
neile sõja lõpuks Saksa vägede ees olulise eelise. (Laar & Vahtre 2014)
I maailmasõjas kippus rinde ja tagala vahe kaduma. Seda põhjustasid näiteks lennukid, mis
olid sõjanduses alles uudiseks. Need võimaldasid pommitada ulatuslikult tsiviilobjekte ning
ka ohvrite arv kasvas seetõttu märkimisväärselt. Tagalas pidid inimesed blokaadide tõttu
nälga tundma. Lennuvägi arenes sõja ajal väga kiiresti. Maailmasõja algul tehti nende abil
peamiselt vaid luurelende, aga kui sõda edenes, muutus lennuvägi üha tähtsamaks ka
lahingutes. Lennukid varustati pommide ja kuulipildujatega, mis võimaldas maavägede
tegevust tõhusalt toetada. (Lauri & Vahtre 2014)
Sõtta astunud riikides oli alguses vallandunud ulatuslik sõjavaimustus. Sõdurid läksid rindele
innustunult, ootasid kuulsust ja au ning olid veendunud, et peagi ollakse kodus tagasi. Kuigi
eeldati, et sõda kujuneb lühikeseks, kurnas see sõdivaid rahvaid aastaid, tekitades kahju
inimeste füüsilisele ja vaimsele jõule. 1916. aasta lõpuks oli mobiliseeritud üle 50 miljoni
mehe. Sõja venimine tekitas tüdimust ja pahameelt, üha rohkem üritati rindelt põgeneda. Sõda
oli alustatud lootuses, et selle tagajärjel tekib uus ja parem maailm. Veel samale lootusele
toetuti ka siis, kui sõda liialt venima hakkas ning kurnavaks ja räpaseks muutus. Pärast sõda
aga selgus, et mingit ihaldatud uut ja kaunist maailma siiski endise asemele kerkimas ei ole.
Maad võttis pettumus ning inimesed arutlesid, miks kogu see õudus üldse toimus. I
maailmasõda oli katastroof, mille tulemusel hukkus umbkaudu 10 miljonit inimest ning
haavata sai 20 miljonit, kellest 3,5 miljonit jäi vigaseks. Selle tulemusel tekkis ka terve
põlvkond, kes sõjakoledustest ei toibunudki. Need, kel õnnestus ellu jääda, naasid sõjatandrilt
vaimselt ja/või füüsiliselt sandistatuna. Tervest põlvkonnast noortest meestest olid järel vaid
varemed. (Laar & Vahtre 2014; Lainvoo 2016)
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Täpsemalt viitab mõiste inimestele, kes jõudsid täiskasvanuikka sõja ajal või vahetult pärast
seda. Demograafid leiavad, et põlvkonna sünniaastate vahemik on üldiselt 1883–1900. Nad
nägid sõjas palju, nagu nad ise tundsid ja arvasid olevat, n-ö mõttetut surma läinud. See
mõjutas paljusid tollest põlvkonnast hülgama ühiskonna traditsioonilised vaated õige
käitumise, moraali ja soorollide kohta. Nad ei suutnud tihti kohaneda normaalse eluga, sest
senised väärtushinnangud olid sõjas purustatud ja uusi polnud kerge leida. Rahuaegses
maailmas endale kohta leidmata tõmbusid paljud mehed elust tagasi, suhtudes enda ümber
toimuvasse passiivsusega. Osale rindel võidelnud meestest tundus, et riik ei tunnustanud
nende ohvrimeelsust ja see tõi kaasa pahameele valitsuse ning demokraatliku riigikorralduse
vastu laiemalt. Sõda oli röövinud neilt tervise ja hingelise tasakaalu. Endised ideaalid
asendusid traumade ning õudsete unenägudega. Põlvkonda hakati kutsuma kadunuks, kuna
neil puudus kindel siht ja nad tegutsesid tihti ettevaatamatult. (Longley 2019; Laar & Vahtre
2014; Ojamaa 1971)
I maailmasõda tuli paljudele inimestele ootamatult, sest üldiselt ei usutud suure sõja
võimalikkusesse. Maailma suurvõimude suhted olid aga niivõrd pingelised, et aastatel 1914–
1918 leidis aset I maailmasõda. Arenenud tehnoloogia ja uute sõjameetmete pärast muutus
see veel jõhkramaks ja venivamaks, kui sõjad varasemalt olnud olid. Selle tagajärjel tekkis
terve põlvkond noori inimesi, kes ei suutnudki sõjas läbi elatud koledustest toibuda. Vaimselt
ja/või füüsiliselt vigastatud ning sihtideta noori hakati kutsuma kadunuks.
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2. MÕISTE „KADUNUD PÕLVKOND“ TEKKIMINE JA LEVIMINE
KIRJANDUSES
Käesolevas peatükis tuuakse välja inimesed, kes on kadunud põlvkonna mõiste tekkimise ja
levimise taga. Kuigi põhiliselt võib mõiste kujunemise omistada Gertrude Steinile ja Ernest
Hemingwayle, siis nendega koos kuulus gruppi ka teisi kirjanikke, kes oma loomingus
kadunud põlvkonda kujutasid. Selgitamaks, kuidas nad on selle mõistega isiklikult seotud ja
kuidas see on leidnud nende loomingus käsitlemist, antakse järgnevas peatükis ülevaade
nende elust ja loomingust. Peatükis räägitakse ka E. M. Remarque’ist, kes Ameerika
kirjanikkude ringkonda ei kuulunud, aga on siiski tuntud oma loomingus kadunud põlvkonna
kujutamise poolest.
Kuigi selle mõiste all peetakse üldiselt silmas tervet põlvkonda inimesi, kes sõjast osa olid
võtnud, siis fraasi „kadunud põlvkond“ kasutatakse ka spetsiaalsemalt selle ajastu
kirjandusmaastiku kirjeldamiseks. Pärast sõda oli Ameerikast saanud mõjukas ja tugev riik,
paljud läksid sinna paremat elu otsima. Sellega kaasnes aga suur konkurents töökohtadele ja
järjest suurenes ka klassivahe. Nii mõnedki Ameerika kirjanikud tundsid end eksinu ja
sihituna. Igal ühel olid küll oma konkreetsed põhjused lahkumiseks, kuid oli ka ühiseid
arvamusi. Näiteks ei olnud nad üksmeelel Ameerika poliitilise võimu vaadetega.
Prantsusmaal loodeti ka oma kulutusi vähendada, sest seal oli palju odavam elada kui
Ameerikas. Samuti otsisid kirjanikud seiklusi ja vabadust, mistõttu häiris Hemingwayd
näiteks keeluseadus, mis Ameerikas alkoholile kehtestati. Lisaks olid Prantsusmaal ka
liberaalsemad vaated seksuaalsusele ning inimesi ei häirinud juhuslikud armusuhted, mida nii
mõnedki soovisid. Pariisis oli välja kujunenud suur kirjanduskogukond koos uhkete
kirjastuste ja raamatupoodidega, mis kutsus kirjanikes esile sinnakuuluvustunnet. Nii läksidki
paljud 1920. aastatel maailma kultuurikeskuseks kujunenud Pariisi, et kodustest
traditsioonidest pääseda. Pariisis moodustus emigrantide kogukond ja need Ameerikast pärit
kirjanikud lõid uue kirjanduskultuuri, mis haaras tolle ajastu noorte meeste mõttetut vaimu.
Nende kirjanike maailmavaate kujunemist ja loomingut mõjutasid suuresti sõjakogemused.
Kuulsamad liikmed olid Gertrude Stein, Ernest Hemingway ja Francis Scott Fitzgerald.
(Jaracz 2011; O’Connor 2020; American... 2008; Laar & Vahtre 2014; Nahkur 2007)

2.1. Gertrude Stein ja tema roll mõiste tekkimisel
Gertrude Stein sündis aastal 1874 Ameerikas Pennsylvania osariigis. Tal olid jõukad saksajuudi päritolu vanemad. Kui tüdruk oli kolmeaastane, kolis pere Austriasse Viini ja peagi edasi
Prantsusmaale Pariisi. Mõned aastad hiljem suundus pere tagasi Ameerikasse. Elamine
erinevates riikides aitas Gertrude Steinil selgeks saada nii inglise, prantsuse kui ka saksa keele.
Samuti tekitas varajane kokkupuude erinevate elukohtadega temas ajaloo- ja kultuurihuvi.
Naisel ei olnud küll formaalselt head haridust, kuid talle meeldis palju lugeda ning oli
tekkinud ka suur huvi kunsti vastu. (Gertrude Stein Biography 2020; Gertrude Stein 2020; GS
2020)

56

Katarin Jantson, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2021
KADUNUD PÕLVKOND JA SELLE KUJUTAMINE KIRJANDUSES

Aastal 1888, kui Stein oli vaid 14, suri ta ema vähki. Isa suri kolm aastat pärast ema lahkumist.
Nooruses ja eriti pärast vanemate surma sai tüdruk oma venna Leoga väga lähedaseks. Kuigi
alguses kolis ta koos õega Marylandi tädi juurde elama, siis hiljem läks ta koos venna Leoga
Massachusettsi osariiki. Vend asus õppima Harvardis ning Gertrude Steinil õnnestus
vaatamata oma vähesele haridusele alustada õpinguid Radcliffe’i kolledžis. Tema erialaks oli
psühholoogia, mida ta õppis filosoof William Jamesi käe all, kelle ideed Steini ka edaspidises
elus mõjutasid. Kui Gertrude Steini vend suundus õppima Marylandis asuvasse Johns
Hopkinsi ülikooli, läks õde temaga jälle kaasa ning asus samas koolis meditsiinialast haridust
omandama. Nelja aasta pärast jättis ta selle kooli pooleli. (Gertrude Stein Biography 2020;
Gertrude Stein 2020; GS 2020)
Stein otsustas aastal 1903 koos vennaga Pariisi elama asuda. Gertrude ja tema vend Leo elasid
koos Pariisis tuntud Left Bank’i naabruskonnas suures korteris. Neil oli seal salong, kus võeti
sageli külalisi vastu. Kuna venna soov oli saada kunstikriitikuks, hakkasid nad koos maale
koguma, millest peagi arenes ühine kunstikollektsioon. Kui alguses said nad endale lubada
ainult väikeseid teoseid juba väljakujunenud maalijatelt, siis hiljem hakkasid nad ise toetama
ka vähem tuntud kunstnikke, nagu Matisse ja Picasso. Sellega aitasid nad mitte veel nii tuntud
kunstnikel rohkem kuulsust koguda. (Gertrude Stein Biography 2020; GS 2020)
Kui tema kollektsioon kasvas, sai Stein lähedaseks sõbraks paljude kunstnikega, kelle teoseid
ta ostis. Pariisis oli Gertrude Stein rohkem ka kirjutamisele pühendunud, seega oli tal sõpru
sellest valdkonnastki. Nii lõi Stein Pariisis Ameerika kirjanike ja Euroopa kunstnike
kogukonna. Selle ringkonna keskseks isikuks oli Stein oma tööde ja arvamusega. Nii kogus
naise salong aina enam kuulsust. Isegi Hemingway üks tuntumaid teoseid „Pidu sinus eneses“
on kirjutatud sellest salongist, Steinist ja tolle ajastu Pariisist. (GS 2020; Kaus 2015)
Gertrude Stein oli esimene, kelle viitamine kadunud põlvkonnale just selle mõistega laiemat
tähelepanu leidis. Küll aga ei olnud Stein esimene, kes seda mõistet kasutas. Hemingway
raamatu „Pidu sinus eneses“ kohaselt oli Stein kuulnud Prantsusmaal ühte garaažiomanikku
viitamas nooremale generatsioonile kui génération perdue (eesti keeles „kadunud põlvkond“).
Nimelt ei olnud automehaanik suutnud Steini autot ära parandada ning ülemuse põhjenduseks
oli, et tööline on kadunud põlvkonnast ja joob liialt. Ühe vestluse käigus Hemingwayga viitas
Stein sama terminiga kirjanikule ja tema põlvkonnale. Ta ütles: All of you young people who
served in the war ... you are all a lost generation (eesti keeles „Kõik te noored inimesed, kes
sõjas osalesid … te olete kõik kadunud põlvkond“). (Augustyn 2020; AMF 2021; Morton
2020)
Steini salongis tekkis kirjanike rühm, kes oma teostes kadunud põlvkonda kujutasid. Nendest
tuntumad on Ernest Hemingway ja F. Scott Fitzgerald. Gertrude Stein vedas seda rühma,
pidades enda korteris regulaarselt laupäevaõhtuseid salonge, kus käisid lisaks nimetatud
kirjanikele ka teised tolle ajastu literaadid ning kunstnikud, nagu T. S. Eliot, Ezra Pound,
James Joyce, Pablo Picasso ja Henri Matisse. Salongiõhtutel said kirjanikud arutleda üksteise
loomingu üle ning nõu anda. Nii said näiteks head sõbrad Fitzgeraldist ja Hemingwayst,
julgustades ja kaasa elades üksteise loomingule. (The Lost Generation 2021; The Great...
2021)
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2.2. Ernest Hemingway ja tema roll uue mõiste levimisel
Ernest Miller Hemingway sündis 21. juulil 1899 Chicago äärelinnas Oak Parkis. Hemingway
ema õpetas oma lastele muusikat ja loovust ning viis neid kontsertidele, kunstimuuseumitesse
ja ooperisse. Isa õpetas lastele armastust looduse vastu. Juba noorena tundis Hemingway huvi
relvade ja jahipidamise vastu. Poisile kingiti esimene tulirelv juba 12. sünnipäevaks. Tema
huvi jahi vastu säilis ka täiskasvanuks saades. Koolis oli Hemingway väga tugev inglise
keeles. Ta kirjutas artikleid kooli nädalalehele, enamasti sporditeemalisi. Kooliskäimise ajal
tegeles Hemingway eriti innukalt ka poksimisega. (Ernest Hemingway 2020; Ernest
Hemingway Biography 2020; Ojamaa 1971)
Pärast keskkooli lõpetamist aastal 1917 ei läinud Hemingway edasi õppima, vaid soovis selle
asemel kirjutada. Nii siirdus algaja ajakirjanik Kansas Citysse, kus ta sai ajalehe The Kansas
City Star reporteriks. Kui Ameerika Ühendriigid astusid 1917. aastal esimesse maailmasõtta,
soovis Hemingwaygi rindele minna. Sõjaväkke teda aga ei võetud, sest poksimisel oli ta silma
vigastanud. 1918. aasta mais õnnestus tal siiski Ameerika Punase Risti kiirabiauto juhina
Euroopasse sõita. Ta sattus Itaalia rindele, kus pälvis teenete eest hõbedase sõjavapruse
medali. Juba sama aasta juulis, kui ta oli veel 18aastane, sai Hemingway raskesti haavata,
mille tõttu tuli tal mitu kuud Milaano hospidalis veeta. Vaatamata saadud vigastustele jõudis
Hemingway siiski veel enne vaherahu sõlmimist uuesti rindele sõita. (Young 2020; Ojamaa
1971; Ernest Hemingway Biography 2020)
Aastal 1919, kui sõda oli lõppenud, naasis Hemingway Ameerika Ühendriikidesse, et saadud
vigastusi ravida ja sõjaõudustest toibuda. Ta veetis mõne kuu Põhja-Michiganis kalastades,
lugedes ning jutustusi kirjutades. Ükski ajaleht ta jutustusi tol ajal ei avaldanud. Peagi leidis
Hemingway taas töö tänu oma kirjutamisoskusele ning temast sai Ameerika ja Kanada
ajalehtede reporter. Seoses tööga ajalehes Toronto Star saadeti Hemingway juba 1921. aastal
tagasi Euroopasse ning ta hakkas Prantsusmaal välisreporteriks. Ta kajastas seal erinevaid
sündmusi, näiteks Kreeka revolutsiooni. Prantsusmaale kolinud, reisis Hemingway järgmistel
aastatel kirjasaatjana Euroopas ja Lähis-Idas. (Ernest Hemingway Biography 2020; EH 2020;
EHB 2020; Young 2020)
Prantsusmaal tutvus Hemingway Gertrude Steiniga ning temast sai peagi sealsete Pariisi
välisameeriklaste grupi liige. Steini eestvedamisel kohtus Hemingway naise Pariisi salongis
paljude oma põlvkonna suurte kirjanike ja kunstnikega, Euroopa ja Ameerika moodsa ajastu
eestvedajatega, nagu F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Pablo Picasso, James Joyce, Jean
Cocteau, John Dos Passose ja Joan Miró. Prantsusmaal julgustasidki teised kirjanikud, näiteks
Fitzgerald, Stein ja Pound, Hemingwayd oma loomingut trükis avaldama. Nii ilmus 1924.
aastal Pariisis ning 1925. aastal New Yorgis tema esimene oluline raamat – lühijutukogu
„Meie päevil“. (EHB 2020; Ernest Hemingway Biography 2020; Young 2020; EH 2020)
Hemingway loomingut ja maailmavaate kujunemist mõjutasid tunduvalt osavõtt lahinguist ja
sealt saadud kogemused. Tema teoste aluseks oli reaalne elu. Seega on kirjaniku looming
suurel määral biograafiline ning välja kasvanud tema isiklikest elukogemustest. Temast sai
üks kadunud põlvkonna andekamaid esindajaid. Ta kuulus nende noormeeste põlvkonda, keda
sõda oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt invaliidistanud. Niisugused on ka Hemingway esimeste
teoste tegelased. Kuigi Ernest Hemingway teose „Meie päevil“ ilmumise ajal ei olnud veel
kadunud põlvkonna mõiste välja kujunenud, siis torkavad teose peategelases Nick Adamsis
silma sellele sugupõlvele iseloomulik rahulolematus eluga ja ähmane trots hinges. Novellistik
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võib esmalt näida fragmentaarne, kuid teos on siiski hoolikalt läbi komponeeritud. Lood Nicki
lapse- ja poisipõlvest vahelduvad mälestustega traagilisest sõjast. Need mälupildid ongi
otsekui võtmeks kogu teose varjatud mõttele ning määravad tegelaste meeleolu, kuigi
enamasti on kirjeldatud sõjaeelseid sündmusi. Ühise pealkirja all „Suur kahepalgeline jõgi“
ilmunud kahes novellis ei jutusta Hemingway mitte ainult kalapüügist, vaid ka sellest, kuidas
Nick Adams proovib pääseda teda ründavaist mõtteist ning unustada neid lööke, mis elu talle
toonud oli. Et seda püüdlust ja raskusi edasi anda, on loos väga detailsed kirjeldused ning
autor loetleb üksikasjalikult, mida Nick Adams kalapüügil teeb. Novellide mõttetuum võib
selguda alles mitme pala kõrvutamisel, sest sisemine teema seob novellikogu üheks tervikuks.
(Ojamaa 1971)
Kadunud põlvkonna mõiste tekkimisele aitasid kaasa Gertrude Stein ja Ernest Hemingway
ühiselt. Gertrude Steinile omistatakse termin kadunud põlvkond, kuid Hemingway tegi selle
laialt tuntuks. Tänu vestlusele Steiniga, kus too mehele kadunud põlvkonnast ja tema sinna
kuulumisest rääkis, tegi Hemingway uue termini avalikkusele tuntuks, kasutades seda oma
romaani „Ja päike tõuseb“ epigraafina. (Augustyn 2020; Longley 2019)
Reis Pamplonasse äratas Hemingways vaimustuse härjavõitluse vastu. Viibinud aastatel
1923–1925 mitu korda Hispaanias, avaldas ta 1926 oma esikromaani „Ja päike tõuseb“, mis
tõi talle juba laiema tuntuse. Gertrude Steini ütlusest laenatud moto romaani alguses – „Teie
kõik olete kadunud sugupõlv“ –, nagu ka Vana Testamendi Koguja raamatust võetud pealkiri,
vihjavad ühtviisi teose juhtmotiivile – see on illusioonidest ja lootustest ilma jäetud põlvkonna
eksistentsiaalne draama, ühiskonna ja elu absurdi väljendus. Romaani peategelasel,
sõjainvaliid Jake’l on mitmeid ühiseid vaateid ja iseloomujooni autoriga. „Ja päike tõuseb“
on enamjaolt rõõmutu ning kibestunud romaan, kuid selles nukrameelses teoses on siiski
olemas ka üks südikas noot, mis nagu ülendaks nii autorit kui ka tema tegelaskujusid ning
tõstaks nad lootusetuse meeleolust kõrgemale. Selleks on töötahe, tahtmine saada kirjanikuks,
jutustada enesest ja oma hingesugulastest, sõnastada oma kogemusi kunstiteosteks. See
tähendab võitlust tõvega, rõhuva raskemeelsuse ületamist sihikindla tööga. (EH 2020; Nahkur
2007; Talvet 2019; Ojamaa 1971)
Loometahe aitas ka Hemingwayl endal avaramalt elada, reisida ning kogemusi saada. Pärast
lühiajalist Ameerikas viibimist pöördus ta Euroopasse tagasi. Peatuspaigaks jäi talle põhiliselt
taas Pariis, ent reisid Hispaaniasse, Itaaliasse, Kreeka-Türgi sõjatandrile ja töö Genua
konverentsil pakkusid materjali mitte ainult reporterile, vaid ka kirjanikule. (Ojamaa 1971)
Aastal 1929 ilmus Hemingwayl sõjavastane romaan „Jumalaga, relvad!“. Antud teoses
paljastab Hemingway selle hingelise tragöödia põhjused, mida ta kujutas juba romaanis „Ja
päike tõuseb“. Jutustades oma põlvkonna saatusest, kujutab kirjanik ühtlasi ka enda oma.
Romaanis annab end tunda tõeline siirus ning kohati ka julm otseütlemine, hoolimata
Hemingway stiili tagasihoidlikkusest. Teost läbivad kaks põimuvat teemat: sõda ja
hukkumisele määratud armastus. (Ojamaa 1971)
Kui Hemingway 1948. aastal romaanile „Jumalaga, relvad!“ kordustrükki ette valmistas,
kirjutas ta oma noorpõlveteosele ka eessõna. Hemingway, raamatu peategelase alter ego, ütles
raevukalt: „Mina arvan, et igaüks, kes sõja pealt teenib ja kes selle puhkemist soodustab,
tuleks maha lasta juba sõjategevuse esimestel päevadel oma kodumaa ausate kodanike
volitatud esindajate poolt, keda nood tegelased saadavad sõdima. Selle raamatu autor võtaks
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mahalaskmise ülesande rõõmuga enesele, kui sõttaminejad teda selleks vajalikul kombel
volitavad.“ (Ojamaa 1971)

2.3. Francis Scott Fitzgerald
Francis Scott Fitzgerald sündis 1896. aastal Ameerikas Minnesota osariigis majanduslikult
kindlustatud perekonnas. Ta õppis Princetoni ülikoolis New Jerseys. Kirjanduslikku karjääri
alustas ta ülikooli ajakirjas proosapalade ja luuletuste avaldamisega. 1917. aastal katkestas ta
aga õpingud ning astus sõjaväkke, kuid rindele tema väeosa ei jõudnud. (Nahkur 2007;
Ojamaa 1971)
1920. aastate esimesel poolel sai Fitzgeraldist menukirjanik. Sellel kümnendil tulid moodi
psühhoanalüüs, džäss ja kino ning kirjandusse ilmus „kadunud põlvkond“. Fitzgerald kirjutas
kõrgkihti kuuluvatest noortest inimestest, kellel puudusid ideaalid. Tema tegelased vaevlesid
depressioonis ja igavuses. Nende ainsaks eesmärgiks oli aja surnuks löömine, pidutsemine ja
armuseiklused. Fitzgeraldi peategelase põhitüübiks, mis varieerus läbi tema erinevate teoste,
oli noor mees, kes ajab taga rikkust ja ilu. Sellist tegelast kujutas ta juba oma 1920. aastal
ilmunud esimeses menukas romaanis „Teisel pool paradiisi“, mille kirjutamist alustas ta
sõjaväes. Sellele järgnesid aastal 1922 romaan „Kaunid ja neetud“ ning lühijutukogu
„Džässiajastu lood“. Viimases kujutatakse inimesi, kes asjatult endale pärast esimest
maailmasõda kohta otsivad. Aastal 1926 ilmus veel üks lühijutukogu „Kõik kurvad
noormehed“. (Nahkur 2007; Ojamaa 1971)
Fitzgeraldi peateos on aga 1925. aastal ilmunud romaan „Suur Gatsby“. Romaanis asetuvad
vastamisi ahvatlevad peod ja olengud ning puhtad tunded, millel pole väärtusetus seltskonnas
kohta. Raamatu peategelane uusrikkur Jay Gatsby on vastuoluline tegelane, kes on raha
ebaseaduslikult teeninud (raamatu taustaks on Ameerikas kehtinud alkoholi keeluseadus).
Seega pole Gatsby taust puhas, kuid puhtad on tema tunded. Ta kasutab raha kui vahendit, et
pääseda lähedale oma armastatule, seltskonnatähele Daisy Buchananile. Selle teemaks, nagu
enamikul teistelgi Fitzgeraldi teostel, on pärast esimest maailmasõda levinud moraalilangus,
elupõletamise ja küünilise egoismi paljastamine. (Ojamaa 1971; Kaus 2015)
Fitzgerald ei olnud sõjast ise otseselt osa saanud, sest see lõppes enne, kui tema väeosa rindele
jõudis. Siiski jälgis mees kadunud põlvkonna tundeid ja elu pärast sõda. Teda huvitas nende
käekäik ja ta suhtles ka teiste kirjanikega, seal hulgas Hemingwayga, kes oli sõda ise kogenud.
Kadunud põlvkonna edasisest elust pärast sõda hakkas Fitzgerald ka raamatuid kirjutama. Nii
on tema 1920. aastate teoste tegelased üldiselt materialistlike, kuid sisult tühjade eluviisidega.
Nad pidutsevad ja kulutavad raha, kuid on segaduses ja kadunud. (Lost Generation 2021;
Morton 2020)

2.4. Erich Maria Remarque
Kuigi üldiselt kujutasid kadunud põlvkonda Ameerika päritolu kirjanikud, kellel oli Pariisis
oma kindel ringkond kujunenud, siis kahju, mida tekitas esimene maailmasõda seal
osalenutele, kujutas mõjuvalt ka saksa kirjanik Remarque. Ta kuulub nende kirjanike
põlvkonda, kelle maailmavaadet mõjutas suurenisti esimene maailmasõda. (Nahkur 2007;
Ojamaa 1971)
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Erich Maria Remarque (algselt Erich Paul Remark) sündis 22. juunil 1898 Osnabrückis
Saksamaal raamatuköitja pojana. Ta õppis katoliiklikus õpetajate seminaris ning läks aastal
1916 otse koolipingist 18aastasena sõtta. Pärast sõda ei suutnud ta kaua elus kohta leida: töötas
ajakirjanikuna,
väikekaupmehena,
kooliõpetajana,
müügiagendina,
töölisena
autoremonditöökojas ning kirjutas teatrikriitikat. Ükski tegevus ei suutnud teda sõjas kogetut
unustama panna. (Nahkur 2007; Ojamaa 1971)
Mõte luua sõjaromaan, kus jutustada lahingutes kogetust, tekkis Remarque’il 1917. aastal
haavatuna sõjaväehospidalis lamades. Sügavast sisemisest vajadusest jutustada, mida ta
näinud ja kogenud oli, mis tema senised kujutlused segi oli paisanud, kavatses ta kirjutada
oma esimese romaani. Kavatsuse teostumine võttis küll aega, sest „Läänerindel muutuseta“
tuli trükist alles 1929. aastal, ent kohe pärast ilmumist sai sellele raamatule osaks suur menu.
(Nahkur 2007; Ojamaa 1971)
Remarque’i teos „Läänerindel muutuseta“ annab edasi seda, mida I maailmasõjas võidelnud
sõdurid tunda võisid, mis probleemidega silmitsi seisid ning kuidas sõda nende tulevikule
mõjus. Eriti hea ülevaate saab just noorte (ehk tulevase kadunud põlvkonna all silmas
peetavate) seisukohast ja tunnetest, sest raamat on kirjutatud koolipingist sõtta läinud Paul
Bäumeri silmade läbi. See teos kujutab kadunud põlvkonna tekkimise põhjuseid ning sõdurite
kui inimeste iseloomu, arusaamade ja tunnete muutumist sõja vältel. Kuigi kogu raamatu
vältel sõda veel kestab, puudutab teos ka seda, kuidas noorte tulevik pärast välja võiks näha.
Raamatus arutletakse, milline elu noori pärast sõda ees võiks oodata, kuid vastust on raske
leida.
Remarque ise kinnitas oma teose apoliitilisust ning tema sõnul oli sellel inimlik eesmärk.
„Läänerindel muutuseta“ motoks on ta kirjutanud: „See raamat ärgu olgu süüdistus ega
ülestunnistus. Ta olgu üksnes katse jutustada ühest põlvkonnast, kelle sõda hävitas – isegi siis,
kui ta pääses tema granaatide käest“ (Remarque 2010: 5) Ometi kasvas romaan välja sellele
seatud piiridest ning teos kujunes nii pihtimuseks kui ka süüdistuseks, näidates, kuidas sõda
teeb inimesest looma, kes reageerib üksnes vaistlikult, et eluga pääseda. Ka kauaoodatud
tagasipöördumine tavaellu toob sõduritele pettumuse: selline elu on neile võõraks muutunud
ning rindele naastakse peaaegu et kergendustundega, sest seal on sõbrad, kellega üksteist
mõistetakse. (Nahkur 2007; Ojamaa 1971)
„Läänerindel muutuseta“ puudutas sakslaste õrna kohta – värsket sõjakaotuse armi.
Võimukandjatele teos ei meeldinud ning Remarque’ile heideti ette, et ta ei tunne sõda.
Kirjanikku süüdistati koguni kommunistlikus propagandas. Pahempoolsed omakorda laitsid
romaani neid osi, milles kujutati sõdurite uljaid pidusid tagalas ja prantsuse tüdrukutega
läbikäimist. Kõige kaugemale läksid aga natsionaalsotsialistid: avalikud arutlused ja
vaidlused romaani üle olid neile toonud esimese võidu parlamendis, ent pärast võimu võtmist
saatsid nad Remarque’i romaani kõlbmatute raamatute põletamise aktsioonis tuleriidale.
(Nahkur 2007)
1931. aastal lahkus Remarque Saksamaalt ning asus elama Šveitsi. Ilmusid uued kadunud
põlvkonda kujutavad raamatud „Tagasitee“ ja „Kolm sõpra“. Aastal 1933 põletasid natsid
Remarque’i sõjavastase ning antimilitaristliku hoiaku tõttu kirjaniku teosed. 1938. aastal võeti
Remarque’ilt Saksa kodakondsus ning ta emigreerus USA-sse. (Nahkur 2007; Ojamaa 1971)
Kadunud põlvkonda kujutasid oma teostes mitmed kirjanikud, neist tuntumad on Hemingway,
Fitzgerald ja Remarque. Tänu Hemingwayle sai kadunud põlvkonna mõiste laiemalt tuntuks,
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kuid kirjanik omistas selle Gertrude Steinile. Erinevalt Fitzgeraldist olid Hemingway ja
Remarque ise sõda kogenud ja läbi elanud. Nemad kirjutasid rohkem oma kogemustest.
Fitzgerald oli küll teeninud sõjaväes, kuid rindele tema väeosa ei saanud. Sellegipoolest
huvitas kirjanikku kadunud põlvkond ning nende käekäiku jälgides hakkas ka tema sugupõlve
oma teostes kujutama. Ta oli hea sõber Hemingwayga ning mehed andsid üksteisele nõu ja
julgustasid loominguga tegelema
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3. KADUNUD PÕLVKONNA KUJUTAMINE KIRJANDUSES
Kolmandas peatükis analüüsitakse kadunud põlvkonna kujutamist kirjanduses. Peatükk
põhineb suurenisti autori analüüsil teosest „Läänerindel muutuseta“. Raamat valiti
põhimaterjaliks, kuna see käsitleb põhjalikult põlvkonna tekkimise põhjuseid, sugupõlve
kuuluvate inimeste enda arvamust sõjast ning nende võimalikust tulevikust. Analüüsi
koostamiseks on kasutatud ka näiteid teistest eelmises peatükis välja toodud teostest.

3.1. Sõtta minek ja rindel kogetu
Teoses „Läänerindel muutuseta“ on terve klass poisse sõtta läinud patriootliku kooliõpetaja
Kantoreki õhutusel. Peategelane Paul meenutab raamatus, kuidas Kantorek oli
võimlemistundides neile pikki loenguid pidanud seni, kuni terve klass piirkonna
komandatuuri marssis ja oma nimed vabatahtlikena kirja pani. Kuigi oli ka kõhklejaid, siis
lasti õpetajal ennast ikkagi ümber veenda. Keegi ei tahtnud olla araks tembeldatud. Poistel
polnud tegelikult aimugi, mis neid ees ootab, kuid Kantorek oli nende jaoks siiski autoriteet,
mistõttu nad uskusid temast suuremat arusaamist maailma asjadest. Ta oli nende jaoks kui
juhendaja astumaks täiskasvanute ja tuleviku maailma. Kui nad hakkasid kogema sõja
jubedusi ja surma, muutusid nende veendumused ja arvamused ka Kantorekist. Koos sellega
varises kokku sõdurite maailmavaade, mida neile koolis õpetatud oli. Nad ei pane süüd vaid
õpetaja õlule, sest sellised Kantorekkide sarnaseid oli tuhandeid, kes arvasid, et oma parima
annavad. Nemad pidasid kohustust riiki teenida kõige üllamaks, kuid ei näinud välilaatsarette
ja tohutul hulgal surijaid nagu nende poolt sõtta õhutatud sõdurid.
Enne sõtta asumist tuleb noormeestel läbida sõjaväeline väljaõpe. Seal õpetatakse mehed
otsustavalt ümber: „Täis vaimustust ja head tahet olime sõduriteks saanud; aga siis tehti ka
kõik, et neid tundeid meist välja ajada.“ (Remarque 2010: 22) Neid tuleb harjutada eesootava
karmi ja raske aja jaoks. Kuigi neid kiusatakse seal palju põhjuseta taga, et nende kallal norida
ja ülemad ennast ülematena tunneks, on osa sellest ka vajalik: „Me muutusime karmideks,
umbusklikeks, halastamatuteks, kättemaksuhimulisteks, jõhkrateks – ja see oli hea, sest just
neid omadusi oli meil vajaka. Kui meid ilma sellise väljaõppeta otsemaid kaevikutesse oleks
saadetud, siis oleks enamik meist hulluks läinud. Nii aga olime ette valmistatud selleks, mis
meid ootas.“ (Remarque 2010: 25) Seal moodustatakse ka erinevad jaod, kellega koos sõtta
minnakse.
Romaanis on rohkelt keskendutud nende õuduste kirjeldamisele, mis tulenesid uuest
tehnoloogiast. Remarque on kirjeldanud, kuidas üha võimsamad relvad kasutusele võeti:
„Räägitakse, et vastaspool hakkab pealetungil nüüd ka siin tanke ja ründelennukeid kasutama.
See aga huvitab meid vähem kui jutud, mida uutest leegiheitjatest pajatatakse.“ (Remarque
2010: 80) Samuti hakatakse romaani jooksul üha enam kasutama granaate ja miinipildujaid.
Viimased on nii võimsad, et nende tabamuse saanud inimene lendab suure õhusurve tõttu
riietest välja ning samuti lendavad kehaosad küljest. Igaühte võisid tabada ka mürsukillud.
Inimesed, kes olid kaotanud mõne osa kehast, võisid veel siiski natuke aega elada: „Me näeme
inimesi elamas, kellel puudub kolju; me näeme sõdureid jooksmas, kellel mõlemad jalad on
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ära kistud.“ (Remarque 2010: 100) Nad üritasid veel iga hinna eest põgeneda, edasi võidelda
ning pääseda, isegi kui polnud enam võimalik. Samuti näevad tegelased raamatus inimesi
näiteks ilma huulteta, alalõuata või näota. Kunagi ei teata ette, millal ja kuhu võib tabamuse
saada. Mehed teavad, et nii juhuslikult, kui nad võivad pihta saada, võivad nad ka ellu jääda.
See teadmine juhustest teeb nad mõnes mõttes ka ükskõikseks. Mõned tabamused tapavad
ruttu, kuid saadakse pihta ka nii, et lootust elada enam pole, aga surm tuleb ka aeglaselt ja
piinarikkalt. Nii kuulsid mehed kord rindel olles eikellegimaalt haavatud sõdurit appi
hüüdmas, kuid neil ei õnnestunud teda leida. Mees karjus, nuttis ja rääkis oma perest terve
päeva, kuni lõpuks suri ja vabanes piinadest. Seda oli tegelastel kohutav kuulata ja oli suur
soov aidata, kuid ei saadud.
Gaasirünnakuid on samuti raamatus pisut kirjeldatud. Nende puhul on oluline kiiresti ja
õigesti gaasimask pähe saada ning seda ei tohi ka ennatlikult ära võtta. Peategelane kirjeldab,
kuidas on laatsaretis näinud gaasist mürgitatuid, kes oma põlenud kopse tükkhaaval välja
oksendavad ja päevade kaupa õhku ahmivad.
Teoses toob kirjanik välja ka selle, kuidas sakslased alguses tankide võimsusesse ei uskunud:
„Tankid on pilkealustest muutunud raskeks relvaks. Nad tulevad, soomustatud, veeredes pikas
reas ja kehastades meile sõja koledust rohkem kui miski muu.“ (Remarque 2010: 199) Nagu
esimeses peatükis selgus, suutsid sakslased alguses tanke hävitada ja need kahjutuks muuta,
kuid hiljem, nagu ka teoses kujutatakse, suudeti tankid võimsamateks ja hävitamatuteks teha.
Luuakse kujutluspilt, kuidas tankid ahelikus sõdurite poole sõidavad samal ajal juba tuld
lastes. Peatamatud tankid sõidavad mürsulehtritest üle, lömastades kõik inimesed, haavatud
ja surnud, kes ette jäävad.
Et rindel oleks võimalik toime tulla, peab uut sõjatehnikat tundma ja teadma. Teoses on
kirjeldatud, et lõpuks, kui sõda aina ohvriterohkemaks kujuneb, on kiiresti ka uusi mehi
rindele vaja. Selle tõttu saadetakse sinna liiga kogenematuid nekruteid, kes küll üritavad
võidelda, kuid pole erinevate süsteemide, relvade ja tehnikatega tuttavad ning peagi juba elu
kaotavad. Nad saadetakse sinna abiks, kuigi nekrutitel puuduvad veel vajalikud oskused:
„Tänapäeva positsioonisõda nõuab teadmisi ja kogemusi, sõdur peab mõistma maastikku, ta
kõrv peab eraldama mürske nende kõla järgi ja teadma nende toimet, peab oskama ette
määrata, kuhu nad sisse löövad, kuidas killud hajuvad ja mismoodi ennast nende eest kaitsta.“
(Remarque 2010: 97) Vanemad sõdurid küll üritavad neid aidata, kuid selleks pole piisavalt
aega ning asju, millega kursis olla, on liiga palju. Taas nähakse tohutul hulgal mõttetut surma.
Kuigi sõdurid tunnevad, et tapavad süütuid inimesi, kellega võiksid sõjaväliselt ka sõbrad olla,
ei saa nad rindel olles sinna midagi parata. Tol hetkel ei tunne nad, et tapaks teisi inimesi:
„Me ei viska käsigranaate inimese pihta – mida teame sel hetkel üldse sellest; me viskame
neid käte ja kiivritega surma pihta, kes meid taga ajab.“ (Remarque 2010: 86) Nii tuuakse
raamatus välja, et kui lugeja ise oleks nendega samas olukorras, ning vastaste seas oleks
näiteks tema isa, ei kõhkleks ta siiski käsigranaati sinna poole viskamast. Nad võitlevad vaid
oma elu eest ja lähtuvad selleks instinktidest, mis aitavad neil elus püsida ning mida nad ise
otseselt ei kontrolli: „Me oleme tundetud laibad, kes mingi triki, ohtliku nõiasõna mõjul veel
joosta ja tappa oskavad.“ (Remarque 2010: 88) Raamatus on kirjeldatud, kuidas mehed üle
laipade peavad jooksma, kuidas nad komistavad libedatel lihatükkidel ja pehmetel kehadel.
Kui aga mõtlema hakata, et vastased on ka inimesed oma tunnete, eraelu ja minevikuga, siis
tekib süütunne. Näiteks jääb Paul kord rindel olles lõksu mürsulehtrisse. Ta ei saa suure
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tulevahetuse tõttu aru, kus pool on tema mehed ning kardab, et vastased tabavad ta. Järsku
heidab samasse mürsulehtrisse end varju prantslane vastaste poolelt. Paul pussitab teda
hetkegi kõhklemata noaga. Mees ei sure, kuid on raskesti haavatud ning vaatab vaid Pauli ja
koriseb. Peategelane ei pääse lõksust veel tükk aega ning mida kauem ta seal koos sureva
prantslasega on, seda suuremad süümepiinad tal tekkima hakkavad. Ta hakkab nüüd nägema,
et prantslane on inimene nagu ta isegi. Ta mõistab, et sellel mehelgi on ema, kes ta pärast
muret tunneb, samasugune hirm surma ees ja samad valud, mille sõda on põhjustanud. Kui
Paulil oleks püstol, siis laseks ta mehe maha, et tema piinad lõpetada, kuid noaga ta seda teha
ei suuda. Kui Paul sealt pääseb ning kaaslaste juurde tagasi jõuab, saab ta nendelt tuge. Ta
mõistab, et polnud muud võimalust ning peab oma elu eest edasi võitlema.
Nagu töö esimeses peatükis välja toodi, üritasid paljud sõjaõuduste eest põgeneda. Ka seda
on Remarque raamatus „Läänerindel muutuseta“ kujutanud. Talupoeg Detering hakkab
tohutult kodu igatsema, kui näeb õitsemas kirsipuud. Paul märkab teda ühel öösel asju
pakkimas ja üritab meest lohutada, et äkki ta pääseb varsti koju. Detering on hommikul siiski
kadunud. Paul ei räägi sellest kellelegi, sest loodab, et sõbral õnnestub põgenema pääseda. Ta
on kuulnud, kuidas nii mõnedki mehed on juba Hollandisse jõudnud. Detering oli aga suuna
võtnud Saksamaa poole, mis oli lootusetu katse. Nädala pärast kuulevad mehed, et
kroonupolitseinikud on ta kinni võtnud. Kuigi igaüks peaks taipama, et põgenemine tulenes
koduigatsusest ja meeltesegadusest, ei mõista seda kaugel eesliini taga tegutsevad
välikohtunikud, kes pole ise sõda niimoodi kogenud.
Sõja jubeduste keskel võivad mehed ka ootamatult hulluks minna. Teoses on kirjeldatud
meest, kes otsustas läbi tuleseina minna haavatud koera päästma. Mehed üritavad teda
keelitada, kuid takistama hakata ei julge, kuna rindetõve raevuhood muutuvad kardetavaks.
Hullunu on kompanii tugevaim mees ja nad ei saaks teda jalust rabada ja kinni hoida. Mees
läheb, kuid tal lastakse kohe vaagnaluu puruks. Peategelane kirjeldab, et selline piksenool,
mis võib järsku pööraseks muuta, luurab neid kõiki pea kohal. See võib väljenduda ka
märatsemises, ära jooksmises või teistes hullumeelsetes tegudes. Üks mees oli näiteks
meeltesegaduses üritanud ennast käte, jalgade ja suuga maa alla kaevata, et põgeneda.
Raamatus kirjeldatakse ka rindel hulluks läinud nekruteid. Mehed annavad ühele niisugusele
peksa, et too maha rahuneks.

3.2. Sõdurite probleemid tervise ja hügieeniga ning laatsaretis nähtu
Teoses on käsitletud ka mõningaid hügieeni- ja terviseprobleeme, mis sõdureid esimeses
maailmasõjas vaevasid. Kõige rohkem on kirjeldatud vaeva täidega, kellest ei saadud lahti.
Sõdurid nokkisid neid endalt aeg-ajalt ükshaaval ära ja põletasid küünlaleegis, kuid lahti oli
nendest sõjaolude tõttu võimatu saada. Samuti, mida hullemaks läks sõda, seda rohkem
kannatasid sõdurid ka erinevate haiguste käes. Haigustest ei ole raamatus palju räägitud, kuid
neid on siiski paar korda mainitud: „Verine kõhutõbi, gripp, tüüfus – kägistamine,
ärapõlemine, surm.“ (Remarque 2010: 199) Seda lauset pole küll otseselt lahti seletatud, kuid
raamatus mainitakse, kuidas sõdurid kehva toidu ja nälgimise pärast verise kõhutõve käes
vaevlesid ning see neil soolikad läbi söövitas. Sõdurid kannatasid kõhuprobleemide käes, kuid
pidid samal ajal edasi suutma sõdida. Gripist ja tüüfusest polegi raamatus rohkem juttu, kuid
need on haigused, mis levisid ja paljusid vaevasid. Samuti mõjus sõdurite tervisele see, kui
sõjas järjest rohkem inimesi hukkus ning laipu enam ära ei jõutud koristada. Laibad hakkasid
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lehkama, oli tunda vere ja mädanemise lõhna, mida oli raske taluda ning mis ajas iiveldama
ja oksendama.
Remarque on teoses kirjeldanud ka olukorda laatsarettides, sest nagu ütleb peategelane: „Alles
laatsaret näitab, mis on sõda.“ (Remarque 2010: 187) Paul saab koos sõbra Albertiga haavata
ning nad viiakse kõigepealt välilaatsaretti. Nad on kuulnud, et seal kipuvad arstid kergesti
amputeerima, sest nii suure tungluse puhul on see lihtsam kui haavade keeruline
kokkupaikamine. Nemad siiski pääsevad amputeerimisest. Mehed viiakse edasi teise
laatsaretti.
Seal näevad nad teisi sõdureid kõikvõimalike erinevate vigastustega: „Lausa arusaamatuks
jääb, et nõnda katkirebitud kehade kohal on veel inimnäod, milles elu oma igapäevast kulgu
jätkab. Ja ometi on see ju ainult üks laatsaret, ainult üks palat – Saksamaal leidub neid sadu
tuhandeid, Prantsusmaal sadu tuhandeid, Venemaal sadu tuhandeid.“ (Remarque 2010: 187)
See lause annab pildi sellest, kui palju oli sõjas kannatanuid, kellest suur hulk surid või
invaliidideks jäid.
Alberti olukord läheb nii hulluks, et mehe palvetest hoolimata amputeeritakse ta jalg. Pärast
seda muutub Albert vaikseks ja morniks, ta lubab enesetapu sooritada. Paul saab juba karkude
abil kõndida, kuid ei taha seda palatis masendunud sõbra ees teha. Ta läheb maja peale ja näeb
patsiente kõikvõimalike haavadega: on saadud laske kõhtu, selgroogu, pähe, lõualuusse,
ninna, kõrva, kaela, kopsu, vaagnaluusse, liigesesse, neeru, kubemesse, makku. Ta näeb,
kuidas kuulid või killud võivad kõikjale tabada. Seal on samuti pimedaid, gaasimürgituse
saanuid ja neid, kellel käed/jalad amputeeritud. Tihti ei suudeta haavu kohe korralikult ravida
või kipsi panna. See tekitab patsientidele kannatusi juurde.

3.3. Sõdurite arusaam sõjast
Teoses „Läänerindel muutuseta“ läksid klassikaaslased sõtta, kui olid kaheksateist. Raamatu
alguses on nad vaid kakskümmend, kuid tunnevad ennast juba vanade inimestena, sõda on
nad vanaks teinud: „Oleme nagu hüljatud lapsed ja elutargad nagu vanad inimesed; oleme
julmad ja kurvad ja pealiskaudsed – ma usun, me oleme kadunud.“ (Remarque 2010: 93) Paul
mõtiskleb, et neid ei iseloomusta enam noorus, nad ei taha enam maailma vallutada, vaid
põgeneda iseenda ja oma elu eest. Nad on justkui välja lülitatud mõistlikust tegevusest ja ei
usu progressi. Nad on vanuselt noored, kuid tunnevad ennast vanana. Kui nende jaoga liituvad
uued noored sõdurid, tunnevad nemad ennast juba vanade sõdalastena.
Kui Pauli puhkus lõppeb, peab ta enne sõtta naasmist veel kaks nädalat õppelaagris olema.
Seal näeb ta vene sõjavange. Vangid nälgivad ning kerjavad sõduritelt süüa. Paul kirjeldab, et
nende silmadest peegeldub heasüdamlikkust ning tunneb neile sügavalt kaasa. Vange vaevab
näljast ja vähesest halvast toidust verine kõhutõbi. Paul jagab neile oma sigareid ning annab
isegi natukene ema kaasa pakitud lemmiktoitu kartulikotlette. Ta üritab nendega pisut juttu
rääkida ning kuulab, kuidas üks viiulit mängib. Paul mõtleb, et kui ei oleks sõda, siis võiks
nad headeks sõpradeks saada ning neil poleks omavahel mingeid probleeme. Üks kõrgema
isiku käsk on neist aga vaenlased teinud, teine käsk võiks nad jälle sõbraks muuta. Praeguse
valitsuste otsuse pärast on aga sõdurite sihiks teha seda, mida muidu kogu maailm põlgab –
teisi inimesi tappa.
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Mehed arutavad raamatus ka koos sõja olemuse üle. Kropp ütleb ühe arutelu käigus teistele:
„Me oleme ju siin, et oma isamaad kaitsta. Aga prantslased on ju ka siin, et oma isamaad
kaitsta. Kellel siis õigus on?“ (Remarque 2010: 148) Nad leiavad, et võib-olla on mõlemal,
kuid ometigi väidavad prantsuse ajalehed, et just Prantsusmaal on õigus ning saksa omad, et
Saksamaal. Mehed mõistavad, et üks riik on teist solvanud, kuid ei leia, et lihtrahvas
sellepärast kannatama peaks. Miks peavad lihtsad inimesed, kellel pole üksteisega probleeme,
ikkagi üksteist tapma. Nad leiavad jällegi, et selles on süüdi valitsused. Keegi justkui ei
tahtnud sõda, kuid siiski oli see reaalsus paljudele süütutele inimestele. Riigid kihutavad
rahvaid üksteise vastu, nii et need kuulekalt ja süütult üksteist tapavad. Samal ajal leiutavad
targemad isikud maailmas uusi relvi, et tapmine veelgi kauem kestaks.
Samasugune arusaam tuleb välja ka Hemingway teosest „Jumalaga, relvad!“, kus romaani
peategelane, Itaalia sõjaväe sanitaarteenistuses teeniv Ameerika leitnant, hakkab mõistma
nende n-ö tapatalgute mõttetust. Ta mõistab, et sõda peavad valitsevad klassid ning sõdurid
ja rahvas on vaid vahendid nendevahelises ebainimlikus mängus. See mõistmine ning
samaaegselt ilmajäämine armastatust tekitab peategelases sõjavastase protesti. (Ojamaa 1971)

3.4. Elu tagalas
Raamatus „Läänerindel muutuseta“ on kujutatud, kuidas rindelt saabudes on mehed täiesti
välja magamata. Tagalas on neil lõpuks võimalus natukene puhata ning juba see aitab neil
rahuneda ja teeb olemist paremaks. Magamatus mõjub inimestele halvasti ja kurnavalt, seega
on uni tähtis. Sõjas olles joovad ja suitsetavad mehed kogu aeg. See on midagi, mis on toime
tulemiseks oluliseks muutunud ning aitab meestel rahuneda ja lõõgastuda. Samuti aitavad
joomine ja suitsetamine tagalas üksluiselt mööduvat aega põletada. Viimasele aitavad kaasa
ka kaardimängud: „Sest seda me oskame: kaarte taguda, vanduda ja sõda pidada.“ (Remarque
2010: 68) Nad mängivad kaarte väga tihti, see aitab mõtteid muust eemale viia ja seltskonda
nautida. Mehed räägivad teineteisega väga vabalt, sõnu valimata, sest nii saavad nad ennast
välja elada ja kõik on sellega harjunud.
Meeste vahel on sõjas välja kujunenud seltsimehelikkus ja vendlus. Nad aitavad raamatus
üksteist olukordades, kui kellelgi on näiteks sigaretid otsas. Nad mõistavad kõik nende
vajalikkust ning on valmis seltsimehelikult üksteist hädast välja aitama. Samuti jagatakse
sõpradega jooki ja sööki. Vajadusel on nad valmis teise tuju tõstma, neile toeks olles või koos
nalja tehes. Sõjas välja kujunenud seltsimehelikkuse ja vendluse pärast hakkab Paul ka
puhkusel olles ruttu oma kaaslasi igatsema. Nad on ainukesed inimesed, kes Pauliga
samamoodi sõda mõistavad ja kellega tal on seetõttu mugav rääkida ja koos olla. Kodus olles
kardab ta nende pärast ja tunneb ennast halvasti, et pole koos nendega sõdimas. Ilma sõprade
toeta oleks sõjas veel jubedam ja raskem toime tulla: „Ma ei ole enam üks pimeduses värisev
olemasoluraasuke – ma kuulun nende ja nemad minu juurde, meil on sama hirm ja sama elu,
me oleme seotud lihtsal ja raskel moel.“ (Remarque 2010: 154)
Tagalas üritavad mehed sõjaõudustele mitte mõelda ning see on võimalik teineteisega juttu
puhudes ja naljatledes. Vaid niimoodi saab jubeduse üle elada, vabalt olles ja nalju tehes.
Nalja teevad sõdurid ka õudsete asjade üle. Näiteks kord rindele minnes kõnnivad sõdurid
mööda surnukirstudest. Nad naljatlevad, et kirstud on sinna juba nende jaoks toodud. See aga
ei tähenda, et neil üle elatud jubedused meelest läheks või ükskõikseks muutuks. Nad ei unusta
midagi, ent seal asjade üle mõtlema hakates muutuksid nad mornideks ja masendunuteks. Neil
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on vaja olukorrast üle olla ning seda võimalikult vabalt võtta, et mitte hulluks minna. Vahel
meenuvad ka minevikupildid helgetest ja ilusatest aegadest, kuid nad teavad, et need ajad on
möödas. Need kuuluvad teise maailma, mis on nende jaoks jäädavalt kadunud.

3.5. Sõjas osalenud noorte tulevik
Juba üsna teose „Läänerindel muutuseta“ alguses arutleb raamatu peategelane Paul Bäumer,
et neil, kes vaid koolipoistena sõtta läksid, ei ole rahu saabudes millegi juurde tagasi pöörduda,
isegi kui nad sealt eluga pääsema peaksid. Ta ütleb: „Kõik vanemad inimesed on endisega
kindlalt seotud, neil on põhialus, millele nad tuginevad, neil on naised, lapsed, elukutse, huvid,
mis on juba nii tugevad, et sõda neid puruks rebida ei saa.“ (Remarque 2010: 20) Sellele
võrdluseks toob ta, et neil, kahekümneaastastel, on enamasti vaid vanemad ja mõnel ka
armsam. See pole aga eriti palju võrreldes neist oluliselt vanematega, kellel on juba pere,
kindel töökoht ja välja kujunenud huvid ning eesmärgid, mille poole püüelda. Noortel on
olnud küll mõned unistused ja lemmikharrastused, kuid siiski ei ole enamikul veel midagi nii
kindlat, mille juurde tagasi pöörduda. Koolist edasi ei ole veel nende elu küündinud ning ka
selle mõte on nende jaoks sõjas olles muutunud. Raamatus arutavad koos sõtta läinud
klassikaaslased selle üle, kuidas koolis õpitust pole seal toime tulemiseks midagi kasu. Nad
on unustanud teadmised, mida koolis nõuti, ning selle asemele on tulnud oskused ja tarkused
sõjas ellu jäämiseks. Kui Leeri tabab mürsukild, mille järel noormees sureb, toob peategelane
samuti välja kooli mõttetuse nende jaoks. Leer oli koolis olnud hea matemaatik, kuid nüüd
polnud tal ju sellest mingit kasu. Nad ei tahaks sõjast pääsedes koolis käimist jätkata, sest ei
tunne selleks vajadust. Sellega väljendab Remarque raamatus, kuidas noorte arusaam
vajalikust ja ebavajalikust sõja vältel muutunud on.
Tagalas vesteldes, küsib Müller kord teistelt, mida nad ette võtaks, kui päriselt saabuks rahu
ja nad oleks vabad. Ka sealt ilmneb, et noored mehed ei oska midagi mõistlikku kosta. Albert
Kropp vastab, et jooks end täis, sest muud poleks teha. Haie oskab mõelda vaid nii palju, et
magaks naistega. Teisedki nooremad ei oska asjalikke plaane välja mõelda. Vanemad seevastu
unistavad kodu ja pere juurde tagasipöördumisest. Kat näitab uhkelt pilti oma naisest ning
räägib, et kuigi võiks ennast ka purju juua, ruttaks tema koju pere juurde. Tal on eesmärk
nende eest hoolitseda. Samamoodi pöörduks ka Detering kohe koju oma talupidamise juurde.
Ta muretseb väga, kuidas pere selle ülalpidamisega toime tuleb, ning tahaks neile appi minna.
Mülleri küsimusele mõeldes mõistavad noored, et nende klassi kahekümnest inimesest on
selleks ajaks juba seitse surnud, neli haavatud ja üks hullumajas. Lisaks on kolm tükki
leitnandiks saanud. Kool ei olnud nendele inimestele mingit kasu toonud. Nad ei pea seal
õpitut vajalikuks ning ei taha tagasi pöörduda. Näiteks Kat ja Detering saavad tagasi pöörduda
oma vana ameti juurde, kuid noortel pole midagi omandatud ja nad ei näe, et pärast sõjas
üleelatut seda ka teha suudaks. Noored on tuleviku osas nõutud.
Peategelane ütleb sama vestluse käigus veel, et kui rahu tõepoolest käes oleks, siis tahaks ette
võtta midagi erilist ja mõeldamatut. Midagi, mis oleks väärt seda, et need viimased aastad nii
õudselt veedetud on. Midagi sellist ei suuda ta aga välja mõelda. Kõik, mis oleks võimalik –
elukutse, õppimine, palk jms –, seda ta ei soovi, kuna nii on alati olnud. Ta ei taha teha midagi
tavalist, sest see tundub vastikuna, kuid midagi erilist ei suuda ka välja mõelda. Kropp
nõustub, et neil saab raske olema nagu ka kõigil, kes nendega ühist saatust jagavad, kes on
samas olukorras. Mõni küll raskemini ja mõni kergemini, kuid siiski on neil laias mõttes ühine
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läbielamine. Nad jõuavad otsusele: „See on meie põlvkonna ühine saatus.“ (Remarque 2010:
67) Noored tunnevad, et sõda on neid kõige jaoks ära rikkunud, nad ei saa enam elu
samamoodi võtta ja nautida. Paul mõtiskleb, et mida saadakse neilt üldse oodata, kui saabub
aeg, kus pole sõda. Nad on aastate kaupa tapmisega tegelenud, see on olnud nende esimene
elukutse. Nagu Remarque’i järgmistest teostest välja tuleb, ei leiagi kadunud põlvkond pärast
sõda seda „midagi erilist“, mis teeks tasa sõjas läbi elatu. Ilmselt osaliselt selle tõttu ei
leidnudki sõja üle elanud noored endale pärast asu, ei osatud midagi ette võtta.
Noorte oskamatust sõjast väljaspool toime tulla kinnitasid Paulile ka vahepealsed
kodukülastused. Raamatu alguses oli sõda juba mõnda aega kestnud ning peategelane oli
varemgi koju puhkusele saanud. Siis ei olnud veel aga olukord sõjas nii hulluks ja õõvastavaks
läinud ning Paul mainib, et tänu sellele oli siis kodus veel parem olla. Kui ta nüüd sõjast
mõneks nädalaks puhkusele lasti, siis oli noormees juba palju rohkem üle elanud, mistõttu oli
kodus mõnes mõttes isegi hullem kui sõjas oma seltsimeestega olemine. Paul tunneb, et
kodused ja sõjast puutumata inimesed ei saakski teda mõista ning ta ei suuda sõjas kogetut
neile jagada. Sellepärast vastab mees küsimusele, kuidas sõjas on, et pole nii hull midagi. Ta
ei suudaks kirjeldada kõiki neid tapmisi ja surmasid, samamoodi sõdurite viletsat olukorda
söögi, riiete ja hügieeni asjus. Selle asemel jutustab ta vahepeal mõned tagalas juhtunud
naljalood. Üldiselt on Paul tänaval tuttavatega kohtudes napisõnaline ega soovi sügavamasse
vestlusesse laskuda.
Juba kohe kodukülastuse alguses kohtab Paul tänaval tundmatut majorit. Kuna peategelasel
on siis veel sõduririided seljas, ootab major temalt vastavat tervitust ning käitumis- ja
rääkimisviisi. Paul ei tule kohe selle peale ning kui major kurjustab, kardab juba, et äkki tema
puhkus lõpetatakse kohe. Siis loodab sõdur veel, et suudab harjuda kodulinnas olemisega ning
sõjast mõneks ajad mõtted eemale saada. Kui major noormehe noomitusega minema laseb,
läheb Paul koju ja viskab sõduririided ruttu seljast, et enam sellist olukorda ei tuleks. Ta tahab
rahu ning ei soovi, et peaks kogu aeg kui sõdur käituma. Juba esimesel päeval suundub Paul
lähedal asuvasse kõrtsi jooma, sest on selle tegevusega harjunud. Ka suitsu teeb mees
kodulinnas edasi.
Peategelane kirjeldab, et jätkuvalt soovitakse kodulinnas temaga sõjas toimuvat arutada, kuid
noormees ei taha ega oska neid kogemusi teistega arutada. Aasta tagasi, kui Paul oli puhkusele
saanud, oli veel teisiti. Mees seletab, et ka ta ise oli siis veel teistsugune. Tol hetkel ei tundnud
peategelane sõda sellisena nagu nüüd, sest oli rahulikus rindelõigus olnud. Nüüd aga mõistab
mees, et ta närvid on korrast ära, ning ei leia kodulinnas asu. Paul tahaks kogetu unustada ja
elada nende sõjast otseselt puutumata inimeste elu, kuid samas tõukab see teda ka eemale. Ta
mõistab, et nende elu on väga kitsas ning nad isegi ei taju, millised võivad olud olla mujal.
Noormees tahaks, et ta tunneks kuuluvust kodustega. Ta soovib kindlustunnet, et kui sõda
saab läbi ja ta koju naaseb, siis kogetu ununeb ja saab elada tavapärast elu. Paulile aga jääb
vaid võõrandumistunne, millest on võimatu lahti saada.
Samuti ei suuda Paul tõde rääkida siis, kui peab minema oma sõjas hukkunud klassivenna
emale kurba uudist edasi ütlema. Kemmerich suri juba raamatu alguses ning Paul lubas, et
kirjutab ta emale kirja. Seda ta teha ei suutnud, kuid läheb nüüd kodulinnas olles tema juurde.
Ema läheb endast välja, ta ei mõista, miks nendesugused poisikesed üldse sõtta läksid.
Kemmerichi ema soovib teada, kuidas poeg suri. Paul ei suuda emale tõtt kõneleda ning ütleb,
et Kemmerich suri kiiresti ja rahulikult kohe, kui kuul teda südamesse oli tabanud. Tegelikult
oli klassivenna surm aeglane ning piinarikas. Noormees oli tabamuse reide saanud ning ta
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viidi haiglasse. Kui kaaslased teda vaatama läksid, mõistsid nad Kemmerichi väljanägemise
järgi kohe, et kaua noormees enam ei ela. Sõpra sellises olekus näha mõjus Paulile rängalt. Ta
rääkis surijale, et küll ta varsti saab koju ning ärgu muretsegu. Mõni aeg hiljem sai aga
Kemmerich isegi aru, et on suremas. Paul ei suutnud ikka sellega leppida ja üritas sõpra
lohutada. Ta rääkis, et mees paraneb ning saab veel metsaülemaks, mis oli olnud Kemmerichi
unistus. Kemmerich hakkab vaikselt nutma ning mõne aja pärast ta suri, ikka veel nuttes.
Kuigi Paul oli juba enne seda mitut inimest sellises olekus näinud, oli sõpra niimoodi suremas
näha veel raskem. Sellepärast ei suutnud Paul ka Kemmerichi emale juhtunut rääkida ning
naisele valu juurde tekitada. Ema ei uskunud küll Pauli ning üritas temalt tõde teada saada.
Kuna Paulile ei olnud selleks ajaks enam nagunii miski püha, siis ta vandus Kemmerichi
emale, et tema räägitu on tõde ning naine ei pinninud enam.
Paul kahetseb, et ta üldse puhkusele läks. Sõjaõudusi läbi elades oli ta juba mingil määral
ükskõikseks muutunud. Tal olid olemas seltsimehed, kelle toe ja abiga sellest jubedusest läbi
minna ning kes aitasid liigseid mõtteid minevikust ja perest eemal hoida. Nüüd aga tunneb ta
suurt muret oma ema ja ülejäänud pere pärast: „Ma olin sõdur, ja nüüd pole ma enam midagi
muud kui valu enda pärast, oma ema ja kõikide pärast, ja see on nii lohutamatu ja lõputu.“
(Remarque 2010: 136) Viimasel ööl istub ema Pauli voodi ääres ja nutab. Nad räägivad väga
vähe, kuid ema väljendab oma muret Pauli pärast ning poeg üritab teda lohutada. Kuna Pauli
ema on raskelt haige, siis noormees käsib tal püüda terveks saada, et nad tema naastes veel
kohtuksid. Tegelikult Paul ei tea, kas ta enam koju jõuab.
Pauli koduskäigu peatükiga kirjeldab Remarque, kuidas kadunud põlvkond ennast ka pärast
sõda tundis. Tõmbuti tavapärasest keskkonnast eemale, sest tunti ennast võõrana. Oldi
kogenud midagi nii teistsugust, et ei osatud seda ka teistega jagada, mistõttu ei saanudki
tavainimesed neid mõista. Aastal 1931 ilmunud Remarque’i romaan „Tagasitee“ oleks justkui
järg raamatule „Läänerindel muutuseta“. See räägib ellu jäänud sõdurite edasisest käekäigust
pärast sõda. Raamatu alguses on 1918. aasta november ning Saksamaal toimub revolutsioon.
Samal ajal jõuavad nii vaimselt kui füüsiliselt kurnatud sõdurid tagasi koju. Nagu ütleb
Remarque raamatu motos, peavad nad leidma „tee uude ellu“. Raamatu peategelane otsib
vastust raamatuist ning endised sõdurid veedavad aega kurvalt ja nõutult mööda kodulinna
tänavaid hulkudes. Nad proovivad leida vaimustuse ja värskuse tunnet juba lapsepõlvest
saadik tuttavas kodumaas. Nad puutuvad rahuajal kokku sotsiaalse ebavõrdsusega. Rindel olid
kõik surma ees võrdsed ning enim hinnati seltsimehelikkust, näiteks valmisolekut jagada
teistega viimast sigaretti või leivatükki. Nüüd hakatakse mõistma, et inimese positsiooni
ühiskonnas määrab raha, eristatakse rikkaid ja vaeseid. (Ojamaa 1971)
Romaanist „Tagasitee“ tulebki välja, et sõjast pääsenutel ei õnnestu enam normaalselt elu
jätkata. Peategelane Brikholtz hakkab õpetajaks, kuid peab juba varsti ametist loobuma. Ta ei
suuda õpetada koolinoori, kui endal puuduvad ideaalid ja perspektiiv. Brikholtz tunneb, et
sellisena pole tal õigust õpilasi õpetada. Ka teistel ei lähe paremini. Näiteks võtavad Ludwig
ja Rahe endalt elu, Gösecke läheb hulluks ning Troske satub vanglasse. „Tagasitulekut“ ei
toimu, sest sõdurid ei suuda tagasi pöörduda endise rahuliku elu juurde. Neid ootab hoopis
kibe pettumus, viimaste lootuste purunemine. (Ojamaa 1971)
1938. aastal ilmunud „Kolm sõpra“ on Remarque’i järgmine romaan, mille sündmustik leiab
aset 20ndate aastate lõpus ja 30ndate alguses Saksamaal. Ka selles teoses kujutab Remarque
kadunud põlvkonda, kelle lootused sõda purustas. Raamatu peategelased on Otto Köster,
Gottfried Lenz ja Robert Lohkamp, kes olid olnud koos rindel. Sõjast tagasi pöördudes
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tunnevad nad ennast tühiselt ning ei oska midagi asjalikku peale hakata. Nad töötavad mõnda
aega erinevates ametites, kuni Köster ostab endale autoremonditöökoja, kus kõik kolm tööd
saavad. Nende elu on siiski tühi ja mõttetu, sest päevad aina mööduvad, jätmata mingit jälge.
Nad tunnevad viha ja põlgust ümbritseva maailma vastu, kuid on veendunud, et seda maailma
ei saa ka muuta. Nad leiavad mõnu ja abi alkoholist. Kolmest sõbrast huvitub vaid Lenz mingil
määral poliitilistest koosolekutest, kuid see huvi maksab talle kurjasti kätte. Kuigi Remarque
ei nimeta otseselt, et natsid tegelase tapmise taga olid, tuleb see raamatust siiski välja. (Ojamaa
1971)
Nad on kolm sõpra, kes on üksteise eest valmis minema läbi tule ja vee, kuid nad ei suuda
oma tühisena näiva elu juures midagi muuta. Nende passiivne ellusuhtumine ja jõuetus millegi
ette võtmiseks tuleneb ühisest veendumusest, et midagi polegi võimalik muuta. Neid vaevab
tunne asjatult elatud elust. Lohkamp küsib romaanis: „Aga mis siis õieti ei lase meil elada,
Otto?“ See küsimus aga jääbki vastuseta. (Ojamaa 1971)
Ka Hemingway on oma romaanis „Ja päike tõuseb“ kujutanud seda, kuidas esimene
maailmasõda noorte tulevikku mõjutas. Teoses on terve seltskond kadunud noori, kelle hädad
ja õnnetused on nii või teisiti seotud äsja lõppenud sõjaga. Nad põletavad elu, andudes
joominguile Pariisi ja Hispaania restoranides, sest neid ängistab pidevalt mingi
väljapääsmatustunne ja katastroofi eelaimus. Turistide jõudeelu, tühised kõrtsi- ja
kohvikukülalised, mida Hemingway ohtrasti näitab, ainult rõhutavad inimese eksistentsi
ebakindlust ja tühisust, romaani tegelaste elu nurjumist. Peategelane armastab elu ja kõike
meeltega tajutavat, kärarikas ning kirev baskide fiesta Pamplonas annab talle justkui
võimaluse kõike unustada. Näiteks Hemingway kaksiknovellis „Suur kahepalgeline jõgi“ on
selliseks tervendajaks loodus. Siiski ei saa Jake elu nautida nii nagu tahaks. Ta kohtas sõja
ajal Bretti, kes oli seal vabatahtlikuna õde ja aitas ravida Jake’i vigastusi. Nad armusid, kuid
mehe vigastus tegi ta elu lõpuni impotentseks. Nad jäävad ka pärast sõda suhtlema ning
tõmme teineteise vastu on tugev, kuid Brett pole suuteline suguelust loobuma. Raamat lõppeb
sellega, kuidas Brett ütleb Jake’ile, et neil oleks võinud olla imeline koos elada. Jake vastab,
et sellele on vähemalt ilus mõelda. Tänu sõjale kohtas Jake oma eluarmastust, kuid jäi sellest
ka ilma. See tekitab talle raamatu jooksul palju valu. (Ojamaa 1971; Bracken 2011)
Võrreldes töö kolmandat peatükki esimesega, selgub, et kadunud põlvkonda kujutati teostes
realistlikult. Kujutati, kuidas sõdurid läksid sõtta innustunult, tihti riigi või mõne autoriteedi
õhutamisel, teadmata, mis neid tegelikult ees ootab. Käsitleti probleeme, mis päriselt aset
leidsid, nagu sõja venimine, relvade, sõjameetmete uuendamine ning selle mõju hukkunute
arvule ja inimeste vaimsele, füüsilisele tervisele. Sõdurid kogesid midagi enneolematult
jubedat, nägid nii palju kohutavat ja mõttetut surma. Kirjanduse läbi saab ka ettekujutuse
erinevatest võimalikest haavadest ja lasketabamustest sõduritel. Samuti saab luua selgema
pildi sõdurite tunnetest ja arvamustest sõja kohta. Sõdurid mõistsid, et sõjas on süüdi
valitsused ning see tekitas nende hinges trotsi võimu vastu. Sellega koos kadusid endised
ideaalid ja usk progressi.
Lisaks sai aimu sõjas välja kujunenud seltsimehelikkusest ning sõdurite samastumisest
üksteisega. Nad olid ainukesed, kes mõistsid sõda sellisena, nagu ta oli. Tavainimestega tekkis
veteranidel seetõttu hiljem võõrandumise tunne. Kirjanduses käsitleti palju ka noorte sõdurite
(tulevase kadunud põlvkonna) tulevikku, kuidas nad seda sõja ajal ette kujutasid ning milline
see lõpuks oli, kui sealt eluga pääseti. Nagu kirjeldati juba esimeses peatükis, oli sõda
purustanud noorte ideaalid ning neil puudusid sihid. Neil oli raske sõjas kogetust mööda
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vaadata, sest polnud isegi vanu pooleli jäänud eesmärke, mille poole tagasi pöörduda. Need
polnud jõudnud veel enne sõda välja kujuneda. Seetõttu ei leidnud noored veteranid endale
sõjajärgses maailmas asu.
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KOKKUVÕTE
Antud töö keskmes oli esimese maailmasõja tagajärjel tekkinud kadunud põlvkond. Töös anti
ülevaade I maailmasõja mõjust seal osalenud inimestele ning kadunud põlvkonna tekkimise
põhjustele. Samuti kirjeldati mõiste „kadunud põlvkond“ tekkimist ja levimist tänu
kirjandusele. Toodi välja kuulsamad kirjanikud, kes kadunud põlvkonda oma teostes
kujutasid. Nendeks olid Ernest Hemingway; Francis Scott Fitzgerald ja Erich Maria
Remarque. Anti ülevaade nende kujunemisest kirjanikkudeks ning seosest kadunud
sugupõlvega. Samuti toodi töös välja ameerika kirjanike ringkond Pariisis Gertrude Steini
salongis. Seal said kadunud põlvkonna kirjanikud koos elu ja loomingu üle arutleda.
Töö põhieesmärgiks oli analüüsida kadunud põlvkonna kujutamist kirjanduses. See sai
täidetud kolmandas peatükis, mis põhines suuresti autori analüüsil teosest „Läänerindel
muutuseta“ ning lisaks toodi näiteid ja seoseid teistest kadunud põlvkonda kujutavatest
teostest.
Kadunud põlvkonda kujutati kirjanduses väga realistlikult. Anti edasi seda, mis esimeses
maailmasõjas toimus ja missugune oli toimunu mõju seal võidelnud inimestele, eelkõige
noortematele ehk kadunud põlvkonnale. Esimese maailmasõja muutis jubedaks ja venivaks
tehnika areng, leiutati järjest uusi ja võimsamaid relvi ning võeti kasutusele uusi meetmeid.
Mida aeg edasi, seda ohvriterohkemaks sõda kujunes. Paljusid invaliidistas sõda füüsiliselt
ja/või rikkus nende tervise vaimselt. Noored, kes polnud oma elu õieti alustadagi jõudnud,
olid esimesed täiskasvanu aastad tappes veetnud. See mõjus laastavalt nende maailmavaatele
ja ideaalidele. Nad ei leidnud sõjajärgses maailmas asu. See tuli samuti välja nii esimeses
peatükis kui viimases läbi kirjanduse. Lugedes kadunud põlvkonda kujutavaid teoseid, saab
paremini aimu sõdurite tunnetest, läbi elamistest ning arvamusest sõjast.
Töö koostamisel olid suureks abiks kirjanduse- ja ajalooõpikud, mis olid kättesaadavad
raamatukogust. Samuti kasutati internetiallikaid, mis olid enamasti ingliskeelsed, kuid leidus
ka eestikeelseid.
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SISSEJUHATUS
Uurimistöö teemaks valis autor vibuspordi populaarsuse, sest autor harrastab antud spordiala
ja seeläbi sooviti uurida, milline on noorte teadlikkus vibuspordist.
Vibulaskmine, mille alged pärinevad juba kiviajast, on spordiala, kus kasutatakse vibu noolte
laskmiseks. Tänapäeval on see peamiselt võistlussport või vabaaja tegevus. Ingliskeelne sõna
„archery“ tuleb ladinakeelsest sõnast arcus, mis tähendab „bow“ (vibu) või „arch“ (kaar).
Antud sport nõuab täpsust, kontrolli- ning keskendumisvõimet. Sellega saavad tegeleda kõik,
olenemata vanusest, soost või võimekusest, omades sihikindlust ning see on laialt levinud
ajaviitesport nii arenenud riikides kui ka arengumaades. (History, n.d.) Vibuspordi kui
spordiala esmane märkimine ja seega ajalugu algab aastast 1828 ning selle populaarsus Eestis
on viimase kümne aasta jooksul olnud kasvutrendis.
World Archery koduleheküljel on antud ala kohta kirjutatud, et ajalooliselt harrastati
vibulaskmist jahtimiseks ja võitlemiseks ning leiutati hilispaleoliitikumi või varajase
mesoliitikumi ajal. Vanimad märgid vibulaskmise kasutamisest Euroopas pärinevad ajast
umbes 10 000 aastat eKr, samas kui Aasias ja Lähis-Idas on veelgi varasemaid tõendeid
vibulaskmise algusest. Tänapäeval on see peamiselt võistlussport ja vabaaja tegevus. (History,
n.d.)
Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade vibuspordist kui tehnilisest spordialast, tuues välja
Eestis vibuspordi harrastamisega seotud statistika ning viimase kümne aasta trendid ja
populaarsus antud spordiala kohta. Spordiala populaarsuse uurimiseks noorte seas viis autor
läbi ka küsitluse vormis uuringu Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas. Ühtlasi sooviti
selle küsitluse käigus uurida õpilaste informeeritust antud spordialast.
Autor püstitas õpilaste seas läbiviidud küsitluse põhjal saadavate andmete kohta kaks
hüpoteesi, mis on järgmised: 60% õpilastest teavad, et vibusport kuulub olümpiaalade hulka
ning vähemalt 80% õpilastest arvavad, et antud spordiala nõuab käte tugevust.
Uurimistöö meetodiks on kvantitatiivne uurimismeetod õpilaste teadmisi uuriva küsitluse
näol. Peamiste allikatena kasutati World Archery ja Eesti Vibuliidu kodulehti ning Felix Hiie
raamatut „Vibu ja nooltega. Eesti vibuspordi ajalugu aastatel 1960–1980 kirjas, arvudes ja
pildis“. Käesolev töö jaotati kaheks osaks, esimene suur peatükk annab ülevaate vibuspordist
ja selle ajaloost Eestis, teine suur peatükk uurib ja analüüsib Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste teadlikkust antud spordialast ning Eesti Spordiregistri andmeid. Töö autor soovib
tänada Kandela Õuna, Leili Kukke ja Reelika Lumet töö valmimisele kaasa aitamises ning
kõiki küsitluses osalenud Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasi küsitlusele vastamise eest.
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1. ÜLEVAADE VIBULASKMISEST JA -SPORDIST
1.1. Vibuspordi ajalugu
Vibulaskmine on väga vana spordiala, see pärineb tõenäoliselt kiviajast – ligikaudu 20 000
aastat eKr. Esialgu kasutati vibu ja nooli jahi- ja sõjapidamiseks, hiljem hakati VanaEgiptuses ja Vana-Kreekas vibulaskmist harrastama ka meelelahutuseks. Vibu oli peamine
sõja- ja jahirelv kogu maailmas, välja arvatud Austraalias. (Klopsteg, 2020; Lausanne, 2006)
Britannica kodulehel on kirjas, et “esimene Ameerika vibulaskmise organisatsioon oli
Philadelphia United Bowmen, mis asutati aastal 1828. Algusaegadel oli see spordiala, nagu
ka Inglismaal, populaarne kõrg- ja keskklassi harrastus.” (Klopsteg, 2020)
Vibu oli esimene mehaaniline seade, millega sai viskekehale rakendada suurema kiiruse, kui
oleks olnud võimalik saavutada selle keha viskamisega. Vibunööri tõmmates, koguneb
energia vibuõlgadesse, kus see ajutiselt hoidmise ja sihtimise jaoks talletub elastsusenergiana,
ning vabaneb ja kandub üle kineetiliseks energiaks, kui nool vabastatakse ja lendu lastakse.
(Klopsteg, 2020; Risthein, 2007) Pärnu vibuklubi Meelise koduleheküljel on kirjas, et
“esialgu koosnes vibu koolutatud kepist ja selle otsi ühendavast kõõlustest või taimekiududest
nöörist. Nooleks oli teravaotsaline varb. Nooleotsi valmistati algul kivist ja luust, hiljem
metallist.” (Eesti vibusport, s. a.) Hiljem valmistati vibusid ka mitmest materjalist, näiteks
kasutati puitu ja sarvmaterjali, mis olid kihtidena kokku liimitud (Klopsteg, 2020).
Vibu kasutati sajandite jooksul tõhusa küttimis- ja sõjarelvana (vt joonis 1). Kui võeti
kasutusele tulirelvad jäi vibulaskmine unustusse, kuid elustus uuesti 19. sajandil sportliku
harrastusena. Esimesed võistlused toimusid 1844. a. Suurbritannias. (Eesti vibusport, s. a.)

Joonis 1. Vibulaskmine keskajal. Allikas: Hughes, 2018
1931. aastal loodi Rahvusvaheline Vibulaskmise Föderatsioon (FITA). FITA asutamisega
muutus spordiala populaarsemaks. Vibusporti hakati ulatuslikumalt harrastama.
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Pärnu vibuklubi Meelise kodulehel on harjutuste ajaloo kohta välja toodud järgmine areng:
“harjutuste osas polnud algul kindlat korda. Hiljem koostas Rahvusvaheline Vibulaskmise
Föderatsioon ehk FITA kompleksi, mille kohaselt iga võistleja pidi laskma nelja päeva jooksul
90, 70, 50, 30 ja 25 m kauguselt kokku 468 noolt. Et see võttis palju aega ja muutis kohtunike
tegevuse keeruliseks, kehtestati 1955. a. uus, lühendatud kompleks, mis kehtib praeguseni.
Mehed lasevad 90, 70, 50 ja 30 m, naised 70, 60, 50 ja 30 m kauguselt, igalt distantsilt 36
noolt.” (Eesti vibusport, s. a.)

1.2. Vibuspordi algusaastad Eestis
Vibulaskmine ei olnud NSV Liidus päris võõras. Vibusporti harrastati Poola linnas Lvovis,
mis kuulus 1939. aastast NSV Liidu koosseisu. Lvovis oli 1931. a. asutatud ka
Rahvusvaheline Vibuspordi Föderatsioon (Fédération Internationale de Tir à l’Arc – FITA).
1957. aastal toimusid Moskvas ülemaailmsed noorsoo- ja üliõpilasmängud. Avangardi
staadionil võisteldi vibulaskmises, osa võtsid Soome, Tšehhoslovakkia ja Poola
vibusportlased. Vibulaskmist kui võistlussporti NSV Liidus tollal veel ei harrastatud,
Moskvas toimunud ülemaailmsed noorsoo- ja üliõpilasmängud muutsid aga olukorda ning
andsid tõuke selle spordiala laiemaks levikuks. (Hiie, 2008: 3)
1960.
aastal
toimusid
Lvovis
spordiühingu
Tööjõureservid
üleliidulised
kergejõustikuvõistlused, kus käis ka Pärnu kutsekooli võimlemisõpetaja Aksel Randmer.
Linnas ringi jalutades juhtus ta nägema vibulaskmist. Aksel otsustas seda ka ise kodus järele
proovida ja ostis endale kolm vibu. Huvi tekkis ka teistel treeneritel ning Aksel Randmer oli
meeleldi nõus vibulaskmist demonstreerima. Antud spordialaga hakati esimesena tegelema
Pärnus, hiljem ka Tallinnas. (Hiie, 2008: 3; Eesti vibusport, s. a.)
Aasta lõpus otsustati luua vibusektsioon spordiühing Dünamo alla nii Pärnus kui Tallinnas.
Esimeheks valiti Aksel Randmer. Esimesed Eesti Meistrivõistlused peeti 1962. aastal Pärnus.
(Aksel Randmeri märkmed, 1960)
Et vibuspordis jõuda saavutusteni, oli vaja esmalt õppida ja saada kogemusi neilt, kes sel alal
juba aastaid tegutsenud – Riia, Lvovi ja Moskva vibuspordi eestvedajatelt. Selle põhjal 1962.
aastal valmis Felix Hiie poolt kirjutatuna käsiraamat vibuspordi ajaloost, varustusest ja algaja
vibulaskuri õpetamisest. Spordiala propageerimiseks korraldati ringreisid Tartu, Viljandi
Otepääle ja Räpina. Kasvas nõudlus vibude järele ning mitmel pool prooviti konstrueerida
paremate laskeomadustega vibusid, parimaks osutusid Lvovi tehase omad. (Hiie, 2008: 6)
1961 aastal toimusid juba esimesed võistlused Pärnus, Tallinnas ja Tartus ning osaleti ka
rahvusvahelistel võistlustel (Hiie, 2008: lk 7–8). 1961. aasta osutus edukaks ja alustati tööd
spordiühing Dünamo tiiva all. Dünamo kaudu tekkis võimalus osaleda Moskvas
vibulaskmisvõistlusel, kus Eesti parim vibusportlane Heikki Särev tuli pronksile. Kolmanda
koha võidu puhul kinkis NSV Liidu Spordikomitee talle välismaa vibu. See oli Eesti
vibuspordis esimene kaasaegne võistlusvibu. (Hiie, 2008: lk 9)
1962 toimus esimene Balti matš, kus Eesti sportlased olid võistkondlikult ülekaalukad lätlaste
ees ning võideti esikohad naiste ja meeste individuaalarvestuses. (Hiie, 2008: lk 11)
Spordiühing Dünamoga liitumine võimaldas Eesti vibuspordil saada alljärgnevad tingimused:
•
30 m distantsi harjutustingimused Kadrioru soojas ja valges koridoris;
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•
•
•

suveks 70 m distantsi laskmist võimaldava treeningukoha Kadrioru staadionil (vt joonis
2);
tekkisid võimalused osaleda suurematel võistlustel koos rahalise toetusega;
võimalus muretseda piisavas koguses kvaliteetsemat varustust (Hiie, 2008: lk 13)

Joonis 2. Vibuspordi võistlused ETKVLi (Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu)
staadionil Kadriorus 1972. aastal. Allikas: Vibusport, 2020
Antud tingimuste lisandumine tõi kaasa uute sportlaste lisandumise.

1.3. Eesti tipplaskjad läbi aegade ning vibuklubid Pärnus
NSV Liidu absoluutseks meistriks on tulnud individuaalselt Asta Prääts-Vernik ja Mati
Vaikjärv, samuti ka Eesti naiskond, mille koosseisu kuulusid Endla Lipre-Vellend, Virve
Holtsmeier ja Eve Suits.
NSV Liidu koondise laskjad Virve Holtsmeier, Eve Suits, Endla Lipre-Vellend, Mati
Vaikjärv, Voldemar Pikson on osa võtnud MM- ja EM-võistlustest. Välja toodud laskjatest
on edukamad olnud naissportlased, kes on võitnud nii individuaal- kui võistkondlikke
medaleid. (Eesti vibusport, s. a.)
Viiel korral on Eesti vibulaskjad olnud esindatud olümpiamängudel: Mati Vaikjärv 1972. a.
Münchenis, Raul Kivilo 1992. a. Barcelonas, Raul Kivilo 1996. a. Atlantas, Reena Pärnat
2012. a. Londonis ning Laura Nurmsalu 2016. a. Rio de Janeiros (EVL ajalugu, s. a.).
Pärnus tegutseb kokku kaks vibuklubi. 1989 asutati Vibuklubi Meelis asukohaga Pärnu linn,
võimalik on harrastada kõiki vibuliike ning kasutusel on kõik sportvibu vibuklassid. Klubis
on kaks treenerit ja 32 liiget. Viimase kümne aasta jooksul on Vibuklubi Meelis liikmete arv
vähenenud, varasemalt on märgitud liikmete arvuks 53. Kuna noorsportlaste arv on kõrge, on
perioodi jooksul lisandunud ka üks treener.
2019. aastal alustas Vibuklubi Saarde, asukohaga Lanksaares. Saarde vibuklubis harrastatakse
maastiku vibusporti, klubis on üks treener, 16 liiget, kellest seitse on noorsportlased. Tegemist
väga uue klubiga, infot Saarde Vibuklubi kohta on väga vähe.
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Nendest andmetest saame järeldada, et Pärnumaa vibuklubide liikmete arv kokku ei ole
märkimisväärselt muutunud, treenerite arv on tõusnud ning noorsportlaste osatähtsus liikmete
seas on kõrge.

1.4. Erinevate vibuklasside ülevaade
Vibuspordis harrastatakse nelja erinevat vibuliiki – sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja
pikkvibu (Vibuklassid ja varustus, s. a.). Tänapäeva vibud on traditsioonilistest puidust
vibudest palju arenenumad, paljud vibud valmistatakse kõrgtehnoloogilistest materjalidest,
näiteks klaas- ja süsinikkiust, ning mõnel vibul on täiustatud laskemehhanismid (Gray, 2018).
Kõige levinum vibuliik on sportvibu, mis on ainus vibu, millega võisteldakse
olümpiamängudel. Sealt tuleb sellele ka teine nimetus – olümpiavibu. Sportvibu eripära
seisneb selles, et selle õlad kõverduvad otstest eemale (vt joonis 3). Selline kõverus salvestab
vibuõlgadesse rohkem energiat, mis pääste ajal vabaneb ja annab noolele suurema energia.
(Archery bow types, n.d.)

Joonis 3. Sportvibu. Allikas: RWH, n.d.
Sportvibul on kolm peamist osa – käepide, kaks õlga ja nöör. Käepide on tavaliselt
valmistatud metallist, algajate vibude käepidemed on tihti puidust. (Archery bow types, n.d.)
Alusta vibuspordiga veebileht kirjeldab sportvibu nii: „Võrreldes filmides nähtud
traditsioonilise pikkvibuga on sportvibu täpsem – lubatud on sihik, stabilisaatorid ja muud
täpsust parandavad aksessuaarid. Samas on sportvibu vähem tehniline kui plokkvibu.“
(Vibuklassid ja varustus, s. a.)
Sportvibu klassis on kolm võistlusformaati
maastikulaskmine (Vibuklassid ja varustus, s. a.).

–

platsilaskmine,

siselaskmine

ja

Järgmine väga levinud vibuliik on plokkvibu (vt joonis 4). See on teistest vibuklassidest
tehnoloogiliselt kõige kaasaegsem ja tehniliselt täiustatum vibuklass. Plokkvibu arenduses on
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loodud plokkide süsteem, laskja saab sihtida kauem ja täpsemalt kasutades vähem
tõmbejõudu. Vibu õlad on lühikesed ja jäigad ning kinnituvad käepidemele. Õlgade otstesse
on paigaldatud rihmarattad, mis pöörlevad telgede ümber, kui vibunöör vinnastada. Nööri
tõmbamine nõuab küll jõudu, kuid pärast esimesest tõmbest üle saades jääb nöör plokkide
taha pidama, see võimaldab vibulaskuril hoida tõmmet kauem ja võtta aega sihtimisele ilma,
et lihased kiiresti ära väsiks. (Standard, 2020)

Joonis 4. Plokkvibu. Allikas: How to Properly shoot a compound bow, n.d.
Selle vibuliigi varustuse juurde kuuluvad ka mehaaniline päästik, diopter ja luubiga sihik.
Plokkvibu võistlusformaate on neli – platsilaskmine, siselaskmine, maastikulaskmine ja 3D.
(Vibuklassid ja varustus, s. a.)
Lisaks sport- ja plokkvibule lastakse ka vaistuvibuga (vt joonis 5). Vaistuvibu on peaaegu
sama, mis sportvibu. Vahe seisneb selles, et vaistuvibul ei ole sihikut ega muud seadet,
millega saaks sihtida. Nagu nimigi ütleb, lastakse sihtmärki vaistu järgi. Väga tihti kasutatakse
vaistuvibu sportvibu laskurite algõppes. Antud vibuklassis on neli võistlusformaati –
platsilaskmine, siselaskmine, maastikulaskmine ja 3D. (Vibuklassid ja varustus, s. a.)

Joonis 5. Vaistuvibu. Allikas: Einsmann, 2019
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Neljas vibuliik on pikkvibu (vt joonis 6). See on kõige traditsioonilisem vibu, mis tuleb
mitteasjatundjale kõige esimesena silme ette. Pikkvibu on kõige lihtsama ehitusega ja kõige
algelisem, see koosneb vaid ühest kergelt kumerast osast ja nöörist, lisaseadmeid sellel ei ole.
Kuna sihtimist võimaldavad seadmed puuduvad, on antud vibuklassi vibuga palju keerulisem
täpselt sihtida. (Vibuklassid ja varustus, s. a.; Unger, 2018)

Joonis 6. Pikkvibu. Allikas: Buck Trail Rattan Longbow 58″, n.d.
Pikkvibud on üsna kerged ning neid on küllaltki kerge vinnastada, seetõttu ei saa nendega eriti
kaugele lasta, sest nooltele rakenduv inertsjõud on väga väike ja nool ei lenda kaugele
(Vibuklassid ja varustus, s. a.; Unger, 2018). Selles vibuklassis on kolm võistlusformaati –
siselaskmine, maastikulaskmine ja 3D (Vibuklassid ja varustus, s. a.).

1.5. Ülevaade võistlusformaatidest
Vibuspordis korraldatakse võistluseid mitmes erinevas formaadis, kuid peamiselt lastakse
neist nelja võistlusformaati. Nendeks on platsilaskmine, siselaskmine, 3D vibusport ja
maastikulaskmine. Tänaseks päevaks on välja kujunenud ka näiteks suusa- ja
jooksuvibulaskmine. (Võistlusformaadid, s. a.)
Eesti Vibuliidu kalenderplaani võistluste peamine formaat on platsilaskmine (vt joonis 7). See
tähendab, et lastakse siledal platsil või staadionil ümmargustesse märklehtedesse. Distantsid
on fikseeritud vastavalt vanuseklassile ning on erinevad eri vanuse- ja vibuklassis.
Täiskasvanute vanuseklassis sõltub distantsi pikkus ka laskja soost – naistel on distantsi
pikkus 70 m ja meestel 90 m. (Võistlusformaadid, s. a.)
Alusta vibuspordiga veebilehel on kirjas, et „selles formaadis on maailma tasemel tippsport
väga arenenud ja see on ainus vibuspordi formaat olümpiamängudel” (Võistlusformaadid,
s. a.).
Teine peamine võistlusformaat on siselaskmine, mida lastakse talvisel perioodil
sisetingimustes (vt joonis 8). Selles formaadis on distantsid palju lühemad. Lapsed lasevad 15
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meetri pealt ning noorte vanuseklassid, alates kadeti klassist, ning täiskasvanud ja veteranid
lasevad 18 meetri pealt. Siselaskmisel lastakse väiksematesse märklehtedesse kui
platsilaskmisel. Märklehtede suurused on vastavalt vanuse- ja vibuklassis erinevad.
(Võistlusformaadid, s. a.)

Joonis 7. Platsilaskmine. Allikas: Stanley, 2019

Joonis 8. Siselaskmine. Allikas: Wells, 2019
Vibuspordis ei lasta ainult siledal platsil või staadionil mõõdetud distantsidelt kindlatesse
märklehtedesse. Maastikulaskmises (vt joonis 9) toimub laskmine piiritletud metsaalal,
ideaalis on maastik künklik või ka mägine, järskude nõlvade ja vaheldusrikka maastikuga.
Sihitakse kuni 60 meetri kaugusele seatud sihtmärke. Märklehed maastikulaskmises on platsija siseformaadi omadest pisut erinevad. Maastikuformaadis on need värvuselt musta ja kollast
värvi, märklehel on kokku kuus kontsentrilist ringi, millest kaks sisemist on kollast värvi ning
neli välimist on musta värvi. Kõige välimine ring annab vaid ühe punkti, kõige sisemine ehk
kuues ring annab kuus punkti. Märklehti on erinevates suurustes. (Field Archery, n.d.; What
Is Field Archery, n.d.)
Maastikulaskmisega on väga sarnane 3D laskmine (vt joonis 10). Selles formaadis toimub
laskmine samuti looduses, erinevuseks on, et lastakse 3D looma mulaažide, mitte vibumattide
pihta. Mulaaže on erinevates suurustes ja loomakujudes. 3D laskmine on hea viis jahimeestel
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harjutada jahtimist, sest mulaaže lastes peab arvestama muutlikke laskmistingimusi ja
vahemaid ning nurki, mis loob jahimeestele realistlikud tingimused looma tabamiseks.
(Toohey, 2019)

Joonis 9. Näide maastikulaskmisest. Allikas: Target scoring, n.d.

Joonis 10. Näide 3D vibulaskmisest. Allikas: Gasaway, 2019
Enamasti lastakse nelja- või viieliikmelistes gruppides. Iga laskja saab teha vaid ühe lasu
kolmemõõtmelise looma mulaaži pihta. Sihtmärgid loomadel katavad elutähtsaid piirkondi,
kuhu jahimehed tavaliselt sihivad. Et teha hea lask, peab eelnevalt arvestama vahemaaga
laskjast sihtmärgini ning tuvastama looma kõige elutähtsama koha. Kui kõik grupi liikmed on
oma lasud sooritanud, minnakse mulaaži juurde ja vaadatakse, kes tabas kõige täpsemini
määratud sihtkohta, tulemused märgitakse üles ja nooled tõmmatakse mulaažist välja.
(Einsmann, 2017; Gasaway, 2019)
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2. UURING VIBUSPORDI TEADLIKKUSE KOHTA PÄRNU
KOIDULA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SEAS
2.1. Uuringu läbiviimine ja valimi kirjeldus
Uurimistöö käigus viidi läbi küsitlus, et saada ülevaade sellest, kui palju Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilased tunnevad vibusporti ja sellega seonduvat ning milline on nende
arvamus sellest spordialast. Küsimustikku, mis koosnes üheksast küsimusest, jagati Pärnu
Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas novembris 2020 Koidula kooli Facebooki lehe kaudu.
Küsimustik sisaldas küsimusi info kohta, kui palju on vastajatel eelnevaid kokkupuuteid või
teadmisi vibuspordist, küsimusi vibuliikide ja nende harrastamise võimaluste kohta ning
hinnangut levinud vibuspordi väidete kohta. Küsitlusest võttis osa 264 õpilast.
Lisaks läbiviidud uuringule Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas on peatükis 2.2 välja
toodud Eesti Spordiregistri andmetel põhinev analüüs.

2.2. Eesti Spordiregistri andmete analüüs vibuspordi kohta
Eesti spordiregister kogub ja töötleb andmeid spordi korraldamise, juhtimise ja toetamise ning
sportimise tõhustamiseks. Laiem eesmärk on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum,
mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. (Eesti spordiregistri ülevaade, s. a.)
Jooniselt 11 on näha, et Eesti Spordiregistri (Vibusport, s. a.) andmetel on enim vibuspordiga
tegelevaid klubisid Harjumaal ehk viis. Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Raplamaal
ja Valgamaal on igaühes vaid üks vibuspordiga tegelev klubi.
Harjumaa
Järvamaa
Viljandimaa
Läänemaa
Pärnumaa
Tartumaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Valgamaa

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

1

2

3

4

5

6

Joonis 11. Klubide arv maakonnas
Ametlikult ei ole vibusporti võimalik klubiliselt harrastada Hiiumaal, Saaremaal, IdaVirumaal ning Võru maakonnas (vt joonis 11).
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Jooniselt 12 on näha, et esimene Eestis registreeritud vibuklubi tegutseb aastast 1960 ning
viimane on lisandunud 2020. aastal.
2

1

0
1960 1968 1989 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020

Joonis 12. Registreeritud klubide asutamine vastavalt aastatele
Veel näeme jooniselt 12, et aktiivselt tegutsevad vibuklubisid on peamiselt asutatud peale
2000 aastat.
Joonis 13 näitab klubide liikmete arvu muutust perioodil 2010–2019.
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Joonis 13. Klubide liikmete arvu muutus üheksa aasta jooksul
Viimase üheksa aasta jooksul on klubides liikmete arv tõusnud 477-lt 712-le ehk 235 liikme
võrra.
Jooniselt 14 tuleb välja, et maakonniti võib statistikas näha nii tõuse kui ka langusi. Enim on
liikmete arv tõusnud Harjumaal ja Põlvamaal. Üheksa aasta jooksul on Harjumaal juurde
tulnud 151 liiget, Põlvamaal on lisandunud 123 liiget. Liikmete arvu vähenemine on toimunud
Tartumaal, Läänemaal, Viljandimaal ning ka Raplamaal. Tartumaal on langenud 78 liikme
võrra, Läänemaal 22 liikme võrra, Viljandimaal 21 liikme võrra ning Raplamaal 15 liikme
võrra. Nende andmete põhjal saame järeldada, et vibuspordi populaarsus Eestis on viimase
kümnendi jooksul kasvanud.
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Joonis 14. Klubide liikmete arvu muutus vastavalt maakonnale üheksa aasta jooksul
Joonisel 15 on välja toodud noorsportlaste osakaal kogu liikmete arvust aastal 2019.
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Joonis 15. Noorsportlaste osakaal kogu liikmete arvust aastal 2019
2019. aastal oli kogu liikmete arv Eesti vibuklubides 712, kellest 413 olid noorsportlased, see
on 58% (vt joonis 15).
Joonis 16 näitab, milline oli 2019. aastal noorsportlaste osakaal vibuspordis vastavalt
maakonnale. Enim oli noorsportlasi Põlvamaal, Jõgevamaal, Raplamaal, Pärnumaal ning ka
Järvamaal – Põlvamaal oli 117, Jõgevamaal 44, Raplamaal 28, Pärnumaal 36 ning Järvamaal
38 noorsportlast. Nendes maakondades on vibuspordi populariseerimine noorte hulgas olnud
aktiivne. Valgamaal noorsportlased puuduvad.
Joonisel 17 on välja toodud, kuidas on treenerite arv vastavalt maakonnale muutunud üheksa
aasta jooksul.
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Joonis 16. Noorsportlaste osakaal kogu liikmete arvust vastavalt maakonnale aastal 2019
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Joonis 17. Treenerite arvu muutus vastavalt maakonnale üheksa aasta jooksul
Enim on treenereid lisandunud Harjumaale, juurde on tulnud kuus treenerit (vt joonis 17). Kui
varem Läänemaal, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal treenereid ei olnud, siis
viimase üheksa aastaga on ka nendesse maakondadesse noorsportlaste treenereid lisandunud.
Ülejäänud maakondades on olnud väike treenerite arvu tõus, kuid Raplamaal arv muutunud
ei ole, seal on endiselt viis treenerit. Valgamaal noorsportlaste treener puudub.
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2.3. Uuringu tulemused vastanute eelneva kokkupuute ja üldiste
teadmiste kohta
Uuring viidi läbi Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas, et saada teada, milline on õpilaste
informeeritus vibuspordist. Joonisel 18 on näha uuringus osalejate sugu ja vanus.
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Joonis 18. Uuringus osalejate sugu ja vanus arvuliselt
Küsitlusest võttis osa 264 õpilast, kellest suurem osa, ehk 60%, olid naised. Enamik
vastanutest olid 16-aastased. Vastanutest vaid üks oli 20-aastane (vt joonis 18).
Joonisel 19 on välja toodud õpilaste varasem kokkupuude vibuspordiga.
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Joonis 19. Küsitlusele vastajate varasem teave vibuspordist ja sellega harrastajatest arvuliselt
Kõige suurem hulk vastanutest, 107 õpilast, vastas, et on vibuspordist varem kuulnud (vt
joonis 19). 75 õpilast vastasid, et on üht teist kuulnud ja ka proovinud vibulaskmist. 32 õpilast
ei ole midagi antud spordialast kuulnud. Vastanutest 50 teavad inimesi, kes tegelevad
vibuspordiga ning nendest kaks tegelevad ka ise – üks neist väga harva, teine mõnikord.
264 vastajast 38% on vastanud, et teavad, kus saab Pärnus vibulaskmist harrastada, 62% ei
tea.
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Joonisel 20 on näha kas ja kui sageli tegelevad vastajate pereliikmed, sõbrad ja tuttavad
vibulaskmisega.
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Joonis 20. Info vastajate tutvusringkonnas vibuspordi harrastajate kohta arvuliselt
67 vastanut teavad, et nende pereliige, tuttav või sõber ei tegele vibuspordiga. 11 vastajat
vastas, et nende tuttav käib sageli vibu laskmas. Sageli käib ka kaheksa vastaja sõber. Veel
selgus, et ühe vastaja pereliige, nelja vastaja tuttav ja nelja vastaja sõber tegeleb peaaegu iga
päev antud spordialaga (vt joonis 20).
Joonisel 21 on välja toodud uuringus osalejate arvamus erinevate vibuliikide harrastamise
võimalikkusest Pärnumaal.
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Joonis 21. Teadmised erinevate vibuliikide harrastamise võimalikkusest Pärnus
Positiivselt, mis oli ka õige vastus kõigi vastusevariantide puhul, vastati kõige rohkem
sportvibu ning kõige vähem vaistuvibu harrastamise võimalikkusest Pärnus (vt joonis 21).
Negatiivselt vastati kõige enam sportvibu ning kõige vähem vaistuvibu harrastamise
võimalikkusest Pärnus.
Joonisel 22 on välja toodud küsitlusele vastajate hinnang erinevatele väidetele vibuspordi
teemal.
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Joonis 22. Hinnangud väidetele vibuspordi kohta arvuliselt
Kõige enam, 84% vastajatest olid nõus väitega, et vibusport nõuab käte tugevust (vt joonis
22). Veel nõustusid paljud vastajad väitega, et vibusport nõuab vaimset pingutust. 56%
vastajatest olid teadlikud vibuspordi kuulumisest olümpiaalade hulka. Kõige vähem nõustuti
väitega, et vibusport on kerge spordiala. Graafikust joonistub selgelt välja, et vibuspordi kui
spordialaga ollakse üldiselt tuttav. Suurim vale arusaam ilmneb väite „nõuab käte tugevust“
hindamisel, kuna vibuspordis tekib suurim pingutus õla- ja seljalihastes. Vibuspordi ala
ohtlikkuse määrab ära reeglite järgimine. Reegleid täites puudub oht, samuti on staadionid
disainitud viisil, kus ei teki juhusliku ohu võimalikkust.
Järgmisel joonisel (vt joonis 23) on esitatud vastajate hinnang soovile ise antud spordiala
harrastada. Kolme vastaja puhul juba tegeletakse vibuspordiga, kuid üks neist on vaid
proovinud. 16 tahab tegeleda, 106 võimalusel prooviks. 72 vastajat kindlasti ei taha vibusporti
kui spordiala harrastada.
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Joonis 23.Vibuspordiga harrastamise soov arvuliselt
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Vibuspordi spordiala süstemaatiliselt populariseerides on selle küsitluse vastajate hulgast
võimalik alaga tegelejate sekka saada maksimaalselt 189 uut harrastajat, kes on vastanud,
„tahavad väga harrastada“, „võiksid proovida“ ning „hetkel veel ei tea, kas tahavad selle
spordialaga tegeleda“. See on ligikaudu 71% küsitlusel osalejatest. Realistlikuma hinnangu
puhul on sama näitaja 122 uut harrastajat (vastajad, kes tahavad väga ja võiksid proovida),
mis teeb ligikaudu 46% küsitlusele vastanutest.
Järeldusena võib tuua hinnangu, et antud spordiala regulaarne tutvustamine toob olulist lisa
harrastajate hulka ning seeläbi on võimalik tõsta vibuspordi taset nii Pärnus kui ka Eestis
tervikuna ning võimaluse kasvatada Eesti vibuspordi tuntust rahvusvahelises konkurentsis
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KOKKUVÕTE
Antud uurimistöös uuriti Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste teadlikkust vibuspordist.
Sooviti teada saada, milline on õpilaste informeeritus vibuspordist ja mida nad antud
spordialast arvavad.
Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis tutvustatakse vibusporti üldiselt,
käsitletakse vibuspordi ajalugu ja algusaastaid Eestis ning kirjeldatakse vibuklasse ja
võistlusformaate. Teises peatükis on analüüsitud uurimistöö raames läbi viidud uuringut ning
Eesti Spordiregistri andmeid.
Töös püstitatud esimene hüpotees osutus valeks. Selgus, et vastanutest teavad vaid 56%, et
vibusport kuulub olümpiaalade hulka. Teine hüpotees osutus tõeseks. 84% vastanutest
arvasid, et antud spordiala nõuab käte tugevust. Küll aga pole see vastus päris tõene – suurim
pingutus tekib õla- ja seljalihastes.
Uurimistöö ettevalmistav protsess algas septembris ning lõplik vormistamine leidis aset
detsembris. Uurimistöö läbiviimine oli huvitav ning töö koostamine andis juurde uusi
teadmisi. Kõige rohkem tekitas raskusi internetist leitud ingliskeelse teoreetilise materjali oma
sõnadega ümber kirjutamine ning kõige aeganõudvam etapp oli uurimistöö vormistamine.
Kergemad etapid olid autori jaoks graafikute koostamine ning küsitluse analüüs. Autor sai
tööst teada väga palju spordiala ajaloost ja uusi fakte Eestis valitsevast hetkeolukorrast
vibuspordis.
Tööprotsess oli meeldiv, kuid esines ka takistus, mis töö käiku muutis. Et populariseerida
vibusporti Pärnus oli töö autoril plaan külastada koos treeneriga 2020. aasta novembris ühte
Pärnu põhikooli ning korraldada 3.–5. klasside õpilastele vibusporti tutvustav tund ja
tagasiside saamiseks viia läbi küsitlus. Kahjuks seoses COVID-19 leviku suurenemisega
kehtestati koolidele piirangud ning tutvustavat tundi koos küsitlusega ei olnud võimalik
teostada. Esialgse plaani asemel otsustati läbi viia uuring Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste seas.
Küsitluse vastuseid oli põnev uurida, kuna töö koostati teemal, millega autor on tihedalt
seotud. Küsimuste korral olid suureks abiks töö juhendaja, autori treener ning Pärnu Koidula
Gümnaasiumi uurimistöö koostamise juhend. Kõige rohkem õppis autor töö tegemisel aja
planeerimist ning töö vormistamist ja keelelist väljendamist.
Käsitletud teemat oleks võimalik edasi arendada, käies koolides algastme õpilastele spordiala
tutvustamas.
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Lisa 1. Uuringu küsimustik
Küsitlus vibuspordi kohta
Olen 11. klassi õpilane Mariann Hanna Johanson ning teen oma uurimistööd vibuspordist, selle
populaarsusest ja arengust Eestis. Selle küsitlusega soovin uurida vibuspordi tuntust Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilaste seas. Küsitluse täitmine on anonüümne ja võtab aega paar minutit.
Selleks, et küsimustiku täitmine õnnestuks nutiseadmes paremini, pööra see horisontaalseks.
Ette tänades
Mariann Hanna
* Kohustuslik
Sugu*
o
Mees
o
Naine
Vanus*
……….
Kui palju oled kuulnud vibuspordist?*
o
Mitte midagi
o
Üht teist olen kuulnud
o
Üht teist olen kuulnud ja proovinud vibulaskmist
o
Tean inimesi, kes tegelevad, aga ise ei tegele
o
Tean inimesi, kes tegelevad ja tegelen ise ka
Kui sageli tegeled vibuspordiga?*
o
Väga harva
o
Mõnikord
o
Väga sageli
Kes ja kui tihti käib vibu laskmas?*
Ei tea

Ei käi

Käib mõnikord

Käib sageli

Käib peaaegu iga päev
(nädalas vähemalt 5–6 korda)

Pereliige
Tuttav
Sõber

Kas tead, kus saab vibusporti harrastada Pärnus?*
o
Jah
o
Ei
Mis sa arvad, milliseid vibuliike saab Pärnus harrastada?*
Saab
Sportvibu
Plokkvibu
Pikkvibu
Vaistuvibu
Maastikulaskmine
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Kui tõenäoliselt tahaksid ise vibuspordiga tegeleda?*
o
Tahan väga
o
Ei taha üldse
o
Ma ei tea
o
Võib ju proovida
o
Juba tegelen
Kuidas hindad järgmisi väiteid?*
Täiesti nõus

Nõus

Vibusport ei kuulu olümpiaalade
hulka
Vibusport on üksluine
Vibusport nõuab käte tugevust
Vibusport on kerge spordiala
Vanemas eas ei saa enam
vibulaskmisega tegeleda
Vibusport on ohtlik ala
Vibusport nõuab vaimset pingutust
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SISSEJUHATUS
Võistlus ja konkurss on üritus, mis on korraldatud mingi ala parimate selgitamiseks. Inimesed
konkureerivad omavahel esikoha nimel. (EKSS 2009)
Konkureerimise ja võistlemise mõju kohta noortele on kujunenud erinevaid arvamusi. Sellest
lähtuvalt uurib see töö erinevaid konkureerimisega seotud aspekte. Töö annab põgusa ülevaate
ka sellest, millised tegurid võivad inimese võistlushimu mõjutada.
Konkureerimine ja võistlemine muutub noorte seas aina populaarsemaks ning konkureerimine
saadab noori tänapäevases maailmas igal pool (Levine 2005), mis on üks teema valiku
põhjustest. Lisaks tunneb töö autor isiklikust kogemusest lähtuvalt huvi, kas konkureerimine
on noortele kasulik ning miks noored tahavad või ei soovi võistelda.
Töö eesmärgiks on anda ülevaade võistlemise negatiivsetest ja positiivsetest mõjudest
noortele, selgitada, miks konkureerimine mõjub erinevatele inimestele erinevalt ning uurida,
kuidas noored konkureerimisse suhtuvad. Töö eesmärkide täitmiseks on püstitatud järgmised
uurimisküsimused: kas võistlemine mõjub noortele positiivselt või negatiivselt? Miks mõned
noored konkureerivad ning teised ei suuda ega taha võistelda? Kuidas noored suhtuvad
konkureerimisse ja võistlustesse ning kuidas on see neid mõjutanud?
Nimetatud uurimisküsimustele vastamiseks viidi läbi veebipõhine küsitlus, millele vastasid
eesti noored vanuses 12–29. Lisaks viidi läbi ka intervjuud laulja ja laulukirjutaja Rasmus
Rändveega, poplaulja Rosanna Lintsiga, noortennisisti Carol Plakkiga, kes on mitmekordne
Eesti meister ja ka Euroopa noorte olümpiafestivalil hästi osalenud ning Madis Mihkelsiga,
kes on neljas Euroopa parimate noorsportlaste seas. Poiss tegeleb rattaspordiga ning on
Euroopa noorte olümpiafestivalil häid kohti saavutanud.
Uurimistöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses selgitatakse võistlemise negatiivseid ja
positiivseid mõjusid. Teises peatükis antakse ülevaade võistlushimu mõjutavatest teguritest.
Kolmandas peatükis analüüsitakse noorte seas läbi viidud küsitluse tulemusi ning
kõrvutatakse neid edukamate noorte seisukohtadega, mis on saadud intervjuude vahendusel
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1. KONKURENTSI POSITIIVSED JA NEGATIIVSED MÕJUD
Sõna konkurents toob silme ette pildi konkureerivatest lastest, kus üks on võitja ja teised
kaotajad. Üks inimene on õnnelik ning teised peavad leppima kaotusega. Sellegipoolest
meeldib noortele võistelda ning nad ootavad seda põnevusega. (Why... 2019) Tekib küsimus,
miks noored võistlevad ning kas konkureerimine mõjutab noori pigem positiivselt või
negatiivselt?
Konkurentsi vajalikkuse ning positiivsete ja negatiivsete külgede kohta on erinevaid
arvamusi. Mõned arvavad, et just see aitab lapsel tänases maailmas, kus konkurents ja
võistlemine saadab meid iga päev, silma paista ja hakkama saada. Teised jällegi peavad
konkureerimist enesehinnangu halvenemise ning pahameele aluseks. Alljärgnevalt tuuakse
välja konkurentsi negatiivsed ja positiivsed küljed. (Debate… 2013)

1.1. Konkurentsi negatiivsed küljed
Võistlemine on laste omavaheline konkureerimine, kus võitjaid on vähe ning kaotajaid palju.
Kui üks laps võidab, jääb keegi teine ilma. Nii suunab konkurents kaotajaid kadestama
võitjaid. See võib õõnestada laste motivatsiooni ja viia nad muidu nauditavatest tegevustest
hoiduma või neist isegi loobuma. (Kohn 1987)
See ei tähenda, et konkurendid sõbrad ei saaks olla, kuid püüdmine kedagi üle trumbata ei
soodusta usaldust. Kuidas usaldada kedagi, kes võidab teie ebaõnnestumisest? Kui lapsed
võistlevad, mõtlevad nad vähem kellegi teise vaatenurgast ning on vähem empaatilised. Kohn
(1987) kirjeldab uuringut, mille tulemusena väidetakse, et konkurentsialtid lapsed olid vähem
empaatilised kui teised. Lastevaheline koostöö oli sellele vaatamata väga edukas. Lapsed
tunnevad end paremini tehes koostööd, mitte üksteise vastu konkureerides. Minnesota ülikooli
sotsiaalpsühholoogia professor David Johnson ja tema kolleegid analüüsisid uuringuid, mis
on viidud läbi, et vaadata, kas lapsed õpivad paremini üksteisega konkureerides või koostööd
tehes. Vaadati läbi uuringud, mis on tehtud aastatel 1924–1980. 65-st uuringust selgus, et
lapsed õpivad paremini tehes koostööd, kaheksast selgus, et õpitakse paremini konkureerides
ning 36 erinevat uuringut näitasid, et olulist erinevust ei ole. Lisaks saadi veel teada, et mida
keerulisem on antud ülesanne, seda halvemini läks lastel võistluskeskkonnas. (Ibid.)
Sellegipoolest pole rühmade vaheline konkurents parem kui üksikisikute vaheline konkurents.
Lapsed ei pea edu kogemiseks töötama n-ö ühise vaenlase vastu. Koostöö ei tohiks nõuda
teise rühma üle triumfeerimist. (Ibid.)
Konkurents võib sageli põhjustada ka antisotsiaalset käitumist. See võib põhjustada laste
vägivaldseks muutumist või endasse tõmbumist. Kui laps on vaid võidu eest väljas, võib
suhtumine kiiresti muutuda agressiivseks. (Ibid.)
Spordivõistlustel on intensiivsus väga suur. Kui laps pingutab end liigses
konkureerimistuhinas üle, võivad tekkida vigastused juba noores eas, mis võib lõpetada lapse
jaoks selle spordialaga tegelemise. (Harrison 2017)
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Võistlemine võib tekitada lastes stressi. Harjutamine võtab palju aega, kui on tippu jõudmise
soov, kuid noortel peaks aga aega olema ka enda jaoks. Nad vajavad aega sotsiaalsete oskuste
arendamiseks ning selleks, et õppida eesmärkide seadmist ning nendeni jõudmist. Noortel on
vaja aega vigade tegemiseks. Kui ta on avalikkusele suunatud ja peab kogu aeg silma paistma
ja end uuesti tõestama, võib see mõjuda halvasti ta vaimsele tervisele. Liigne stress võib
tekitada ärevustunnet, haigestumisi ning halvimal juhul ka depressiooni. (Hurley 2018)
Konkureerimine võib kaasa tuua liigse keskendumise võistlemisele ning tihti pööratakse liiga
palju tähelepanu ka konkurentidele, mitte endale. Konkureeritakse kogu aeg, mingil tasandil
ka oma kolleegide, sõprade ja pereliikmetega, kuid me ei tohiks neid jäljendades kaotada oma
identiteeti ning väärikust. Sedamoodi muutuvad vaated ning sihid sarnasteks, kuid erinevus
on see, mis loeb. See, et spordis on üks võitja, ei tähenda, et elus on samamoodi. Tuleb
keskenduda enda omapärale, mitte sellele, kui palju parem ollakse kellegi teisega võrreldes.
(Foroux 2020)

1.2. Konkurentsi positiivsed küljed
Konkurents motiveerib ja innustab lapsi saama paremaks. Võistlemine muudab õpilased
uudishimulikumaks, nad uurivad iseseisvalt ning õpivad koostööd tegema. Konkurentsivõime
aitab neid igapäevaelus ning igasugustes olukordades, näiteks kandideerimisel kõrgkooli ja
karjääris. (Debate... 2013)
Konkurents annab tagasisidet laste tulemuste ja paremuse kohta. Nad saavad iseenda kohta
rohkem teada ning ennast analüüsida. Võistlus võib anda hindamatuid õppetunde, mida lapsed
tavaliselt klassiruumides ei õpi. Läbi võistlemise kogevad noored erinevaid olukordi ja
emotsioone, mis valmistavad neid ette tulevaseks eluks. (Ibid.)
Inimesed võrdlevad ennast teistega kogu aeg. Konkurents soodustab seda veelgi rohkem.
Toetavas keskkonnas võib see õpetada last paremini leppima ebaõnnestumistega ilma
enesehinnangut mõjutamata. Konkurents julgustab lapsi oma saavutuste üle mõtlema ning
aitab saada aru, kuidas erinevates olukordades käituda. Nii saavutavad nad kontrolli oma
emotsioonide üle. Lisaks õpetab konkurents kriitilist mõtlemist, otsustamist ja probleemide
lahendamist. (Ibid.)
Eriti oluline on mänguline võistlus, mis võib olla kõige parem viis sotsiaalsete oskuste
õppimiseks ja integratsiooniks. Konkurents soodustab ka koostööd. Võime töötada koos
teistega ühise eesmärgi nimel on oluline oskus, mida arendada mitte ainult spordis, vaid ka
elus. Konkurents võimaldab lastel õppida sotsiaalse koostöö mustreid ning aitab aru saada,
kuidas käituda meeskonnas. Lisaks on see põnev. Lapsel tuleb õppimine välja kõige paremini
siis, kui ta on sellest vaimustuses. Võistlemine on parim koht oma oskuste arendamiseks, kuna
see sunnib alati endast parima andma. (Ibid.)
Konkurents inspireerib ka loovust. Tihtipeale nõuab mängu võitmine või ülekaalu
saavutamine mõtlemist „väljaspool kasti“. Konkurss kutsub lapsi üles end proovile panema
ning katsetama uusi ideid, mis avardab nende mõtlemist ning parandab probleemide
lahendamise oskusi. (Harrison 2017)
Konkurents aitab lapsel oma mugavustsoonist väljuda, mida tulevases elus tuleb palju teha.
Lisaks on oluline, et lapsed harjuksid ka kaotusega. Oskus kaotada on väga tähtis, sest kui ei
olda kaotatud, ei osata tunda rõõmu ka võidust. (Stupi 2013) Elus tuleb palju kaotusi ette ja
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kui lapsena on seda läbi elatud, on lihtsam hilisematest kaotustest üle saada (Gordon 2020).
Seega suureneb võidu puhul enesekindlus ja kaotustest me õpime (Canaria 2017). Lisaks
tekitab konkureerimine võistlusvaimu, mis ei lase tulevikus alla anda (Gordon 2020) ning iga
võistlus teeb tugevamaks ja annab indu edasi pingutada (Canaria 2017). Lapsed viivad
konkureerides täide oma soovid ning püüdlevad unistuste poole (Gordon 2020).
Konkurents võib olla edasiviiv jõud ning arendav tegur. Konkurents aitab lapsel hoida sihti
silme ees ning selleni püüelda. See paneb pingutama ning igalt võistluselt saab erineva
elamuse ning kogemuse. (Canaria 2017) Võistlustel kohtuvad samade huvialadega tegelevad
lapsed ning see tekitab motivatsiooni veel paremaks saada. Tähtis on töö, mida laps on teinud
enne konkursile jõudmist ning kui ta on piisavalt pingutanud, läheb ka kõik hästi. (Stupi 2013)
Võistlus on koht, kus lapsed saavad end tõestada ning nende saavutusi võidakse märgata ja
vääriliselt tunnustada. Omaette võib kogu aeg trenni teha või laulda, aga kui on ka publik, kes
kuulab ja kaasa elab, on tunne hoopis teine. Endast parima andmine ning publiku
kaasaelamine tõmbab emotsioonid käima ja tunnustuse nimel ollakse valmis pingutama nii
füüsiliselt kui ka vaimselt. (Salk 2019)
Eelneva põhjal võib väita, et konkurents võib olla nii hea kui halb, sest see mõjub igale
inimesele erinevalt. Mõni noor talub rohkem konkurentsi kui teine. Konkurents on sotsiaalne
protsess, mida iga noor tõlgendab erinevalt ja mis mõjub erinevalt igale inimesele. Seega kõik
taandub noorele endale. (Harrison 2017)

102

Mirjam Kits, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2021
KONKUREERIMISE JA VÕISTLEMISE MÕJU NOORTELE

2. VÕISTLUSHIMU MÕJUTAVAD TEGURID
Konkurents mõjutab iga last erinevalt. Uuringud ütlevad, et temperament, kultuur, keskkond,
talent ja vanus mõjutavad seda, kuidas laps võistlusega hakkama saab. Ei ole teada, kas laste
konkurentsihimu on sünnipärane või õpitud omadus. Järgnev peatükk annabki ülevaate
teguritest, mis võivad laste konkurentsihimu mõjutada.

2.1. Temperament ja temperamenditüübid
Lapsed erinevad temperamendi poolest. Mõned tahavad ise konkurentsis areneda, teised aga
ei suuda närvide tõttu üldse konkureerida või esineda. (Johnson 1993) Laste temperamendi
mõistmine aitab meil aru saada lapse käitumisest nii kodus kui ka koolis ja mujal.
Temperamenditüübi teadmisel saame mõista lapse põhiomadusi ning nendest lähtudes
oskame temaga käituda. (Calluen & Oakland, 2014)
Küsimusele, mis on temperament, hakati vastust otsima juba antiikajal. Esimeseks
temperamenditeooria loojaks peetakse Antiik-Kreeka arsti Hippokratest, kes töötas välja
kehamahlade teooria. Selle teooria kohaselt tulenevad inimese meeleolud, käitumine ja tunded
neljast keha poolt toodetavast vedelast ainest ehk mahlast, milledeks on veri, lima, must sapp
ja kollane sapp. Sama teooriat arendas mitu sajandit hiljem edasi Galenos, kes jõudis
järeldusele, et inimese olemuse määrab kehamahlade vaheline tasakaal. Näiteks melanhoolsel
inimesel on musta sappi teistest kehamahladest rohkem, mille tõttu ta on teiste
temperamenditüüpidega võrreldes rohkem kurvameelne ja murelik. Koleerikul aga on rohkem
kollast sappi, mis tähendab, et tema võib ärrituda kergesti ja on tundlik. Sangviinikul on aga
rohkem verd, mis teeb ta rõõmsameelseks, seltsivaks ja tormakaks. Flegmaatikul on lima
kõige tungivam, mille tõttu on ta kannatlik, aeglane ja reserveeritud. Need ongi vastavalt neli
isiksusetüüpi: melanhoolik, koleerik, sangviinik, flegmaatik. (Sõerd 1992: 61–62)
Lapse kasvatamisel on oluline tema temperamendile tähelepanu pöörata. Igal lapsel on oma
eripära ning temale sobiv kasvatus aitab areneda õiges suunas. Samamoodi nagu igal inimesel
on oma isikupärane väline kehakuju, on tal ka kindel temperamenditüüp, mis on püsiv ega
sõltu east või olukorrast. Näiteks lapse kohanemine ei sõltu ainult ümbrusest ja
temperamendist, vaid nende kokkusobimisest. Muuta laste käitumist ja reaktsioone on raske,
kui mitte öelda võimatu. Igal temperamenditüübil on oma puudused ja eelised. Et aidata lapsel
kohaneda, paremini suhelda, on meil vaja teada laste temperamenditüübi tugevaid ja nõrku
külgi. (Almann 2010)
Melanhoolne inimene on tagasihoidlik, häbelik ja uje, aga erakordselt emotsionaalse
vastuvõtlikkusega. Nad on väga tundlikud, kergesti haavatavad ning solvuvad kiiresti.
Tihtipeale kahtlevad melanhoolikud endas ja oma võimetes, mistõttu nad sageli ei püüagi
raskustest üle saada, andes ennem alla. Nad on loovad ja tihtipeale väga andekad. Uued
olukorrad ei meeldi melanhoolikutele ning ajavad nad pigem segadusse, nendega kohanemine
on äärmiselt keeruline. Melanhoolikud on kinnised, vähe seltsivad, oma mõtteid ei väljenda
ning neil on keeruline leida kontakti uute inimestega. Melanhoolik on aga väga kohusetundlik,
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püüdlik ja idealistlik. Ebaõnnestumised on melanhoolikutele rasked, tundes ahistatust ja
nõutust. Kiitustele on aga erakordselt vastuvõtlikud. Negatiivse tagasiside andmisel tuleb olla
ettevaatlik ja teha seda oskuslikult, et nad ei kaotaks usku oma võimetesse ega hakkaks endas
kahtlema. (Kõverjalg 1996, viidatud Sirk 2013 järgi)
Eelneva põhjal võib oletada, et melanhoolikud kardavad võistlustel osaleda kriitilise
tagasiside tõttu. Lisaks arvatavasti kardavad nad, et ei vasta teiste ootustele. Võistlused pigem
panevad melanhoolikuid kahtlema enda võimetes ning võib oletada, et neile ei meeldi
konkureerida.
Koleerikud on kiired mõtlejad ja sihikindlad. Nad on tundlikud, tujukad ja võivad kergesti
ärrituda. Koleerikud on algatajad, kuigi alustatud tööd jäävad neil tihtipeale lõpetamata. Nad
tegutsevad ning ei karda võtta riske. Koleerikud püüavad suheldes olla kõige
domineerivamad, vaieldes ei suuda end kontrollida ja seetõttu lähevad endast kergesti välja.
See-eest on nad väga seltsivad ning sotsiaalsed ja uute sõprade leidmine pole keeruline. Nad
on järsud ja otsekohesed, samas räägivad kirglikult ning kiirelt. Ka nende liigutused on
hoogsad ja äkilised. Koleeriku puuduseks on enesekontrolli kaotamine ning meeleolude kiired
vahetused ehk tujukus. (Kõverjalg 1996, viidatud Sirk 2013 järgi)
Koleerikule meeldib end proovile panna, ta on võistlushimuline. Samas ei meeldi talle kaotada
ning ta ei talu kriitikat. Tihtipeale astuvad nad kriitikat kuuldes tagasisidet andvale inimesele
vastu, üritades neid domineerida. Sageli püüavad nad võita läbi hirmutamise. Nad ei karda
väljakutseid. (Jaehnig 2020)
Sangviinikud on väga energilised ning töökad. Sageli ei vii nad tööd, mida alustavad innukalt,
lõpuni, kui võtavad ette juba uue. Sangviinikud võivad end tihti ülehinnata. Nad ei suuda
süveneda detailidesse ega talu aeglast ega üksluist tegevust. (Kõverjalg 1996, viidatud Sirk
2013 järgi) Sangviinikud on head suhtlejad ning leiavad kiiresti kontakti, ka võõraste
inimestega. Nad on energilised, aktiivsed ja rõõmsameelsed inimesed. Kollektiivis on
sangviinik lõbus ning uute projektide või ürituste tegemiseks leiab palju indu. Nende seltsis
on lihtne olla, sangviinikud on väga optimistlikud ning neile meeldib tegutseda. Sangviinikule
meeldib rääkida kaasa erinevates arutlustes ning muuta keskkonda paremaks. (Sõerd 1992:
67)
Võib arvata, et sangviinikud konkureerivad hea meelega, sest talle meeldib oma oskusi ja
võimeid teistega võrrelda. Lisaks saab ta ka läbikukkumistest ruttu üle. (Ibid.: 67)
Vastupidiselt sangviinikule, lülituvad flegmaatikud töösse aeglaselt ning neil esineb raskusi
ümberlülitamisega ühelt tegevuselt teisele. Ka uutes olukordades ei kohane nad kiiresti.
Flegmaatikud on sageli laisad ning eelistavad pigem massi vooluga kaasa minna, mitte olla
aktiivsed. (Kõverjalg 1996, viidatud Sirk 2013 järgi) Nad on kogu aeg rahulikud, pigem
kinnised ja varjatud ning tihtipeale ei näita oma tõelisi emotsioone välja. Uute inimestega
flegmaatikud ise rääkima ei lähe, eelistavad pigem üksi olla. Nad on ka füüsiliselt aeglased,
mis avaldub liigutustes ja miimikas. Flegmaatikud suudavad rahu säilitada ka raskemates
elusituatsioonides ning saavad kergesti jagu tundepuhangutest. Neil on hea enesevalitsus ning
kerge pidada kinni väljakujunenud olukordadest ja töösüsteemidest. Vastupidiselt
sangviinikule, viib flegmaatik alustatu lõpule, kuigi vajab hoovõtuks aega. (Sõerd 1992: 69)
Nad on sihikindlad ning mõtlevad kõik otsused korralikult läbi. (Kõverjalg 1996, viidatud
Sirk 2013 järgi) Flegmaatikud on väga rahulikud ja ilmselt on nendega kõige lihtsam suhelda.
Flegmaatikud on teiste vastu soojad, kuid omavad vaid mõnda väga lähedast sõpra.
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Nad konkureerivad teistega harva ning on head meeskonnamängijad. (Four… 2020) Võib
oletada, et flegmaatikutele ei meeldi konkureerida ning nad ei ela võitu ega kaotust väga
sügavalt läbi, kuna neil on väga hea enesevalitsus.
Kõikidel temperamentidel on oma plussid ja miinused. Ülal on toodud välja peamised
iseloomustused. Tegelikkuses kohtub täielikult ühte temperamenti inimest harva, tavaliselt on
erinevad temperamenditüübid inimeses kokku sulanud, milles on ülekaalus ühe tüübi jooned.
(Temperamenditüübid 2020)

2.2. Keskkonna mõjud lapse võistlushimudele
Noorte puhul oleneb võistlushimu paljugi temperamendist, kuid see ei ole ainuke tegur, mis
mõjutab. Tegelikult oleneb noorte võistlushimu tervest keskkonnast, alustades
lapsevanematest. (Levine 2005)
Kõik algab kodust ning paljugi oleneb vanemlikust kasvatusest. Noori saadab tänapäevases
maailmas igal pool konkureerimine. Tahetakse kõige paremasse kooli, meeskonda ning ka
huvialad soosivad konkureerimist. Vanemad soovivad, et laps naudiks oma tegemisi ja et tal
oleks lõbus, kuigi samas nad tahavad, et laps oleks ka silmapaistev, esimeste seas ning jõuaks
tulevikus kaugele. Lisaks on vanemad lastele eeskujuks. Kui vanemad võrdlevad end tihti
teistega, kipub ka laps samamoodi mõtlema. (Ibid.) Sellegipoolest mõnedel lastel on soov
võita ja võistelda juba väga noores eas. Nad alustavad võistlust pisikeste asjadega, näiteks
konkureerib õega, kumb saab rutem hambad pestud. (Richtel 2012) See-eest paljudele lastele
ei meeldi võistelda ning nad on pigem tagasihoidlikud. Mõlemal, nii võistlushimuga lapsel
kui ka tagasihoidlikul lapsel, on omad tugevused ja nõrkused. Konkureeriv laps peab õppima
ka rahulikke tegevusi tegema, mis võtavad kaua aega, näiteks lugemine. Tagasihoidlik laps
peab aga mõistma konkureerimise tähtsust. Närvipinge tundmine enne konkureerimist, pinge
taluvus, võidu ja kaotuse vahe – need kõik on elus olulised. (Perry 2017)
Kuigi perel, eesotsas vanematega, on suur mõju lapse konkurentsivõimele, mõjutavad lapsi
kõik tema ümber olevad inimesed, koolis õpetajad ja huviringides juhendajad, õed-vennad.
(Friedman 2017)
Ka kultuur mõjutab last. Kui laps kasvab üles keskkonnas, kus võistlemine on kõrgelt
hinnatud ning teda kasvatatakse teadmisega, et hea ei ole piisav ning peab olema parim,
kasvab laps väga võistlushimuliseks. Kui edu määratletakse ainult kui võitu, saab sellest lapse
eesmärk ning kõik muutub psühholoogiliselt nõiaringiks: mida rohkem laps võistleb, seda
rohkem on tal vaja võistelda, et end hästi tunda. Näiteks Kyle Edmund on tennisemängija, kes
on võistelnud alates hetkest, kui talle reket kätte anti, ning teda on saatnud suur edu.
Seitsmeaastaselt küsiti tema käest, kuidas ta tunneb end, kui kaotab. Kyle Edmund vastas, et
tunneb häbi. Seega paljugi oleneb kultuurist ning viisist, milliste põhimõtetega last
kasvatatakse. (Kohn 1987)
Lisaks ei pruugi need, kes jahivad võitu, alati kõige paremad olla. Psühholoog Teresa Amabile
viis läbi uurimuse, kus lapsed pidid kasutama loovust. Ta palus lastel teha „rumalaid
kollaaže“. Mõned õpilastest võistlesid auhindade pärast, teised oma lõbuks. Selgus, et nende
teosed, kes osalesid oma lõbuks, olid palju mitmekesisemad ja loovamad. (Ibid.)
Arvatakse, et võistlushimu oleneb ka soost. Erinevatest teadustöödest on selgunud, et poisid
on konkurentsivõimelisemad kui tüdrukud. Varasemad uuringud toovad välja minevikust
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evolutsioonilise surve ning patriarhaalse ühiskonnakorra, kus naised täidavad
traditsiooniliselt koduseid rolle. Mees on konkurentsivõimeline, kuna see on meeste
traditsioonilist rolli arvestades vajalikum omadus. Lisaks arvatakse oluliseks teguriks olevat
enesekindlust. Tüdrukud pigem hoiduvad võistlustest, sest nad arvavad juba ette, et nad ei
võida. Naiste ja meeste erinevusi näitavad ka lapsepõlves harrastatud vaba aja tegevused ja
huvialad. (Kesebir 2019)

2.3. Erinevas vanuses noorte suhtumine konkureerimisse
Erinevas vanuses lapsed suhtuvad võistlustesse erinevalt. Alla seitsmeaastastele lastele ei oma
suurt tähendust võitmine või kaotamine. 8–12-aastased lapsed üritavad olla meelepärased
vanematele, nad saavad aru, mida tähendab võitmine, ning järgivad reegleid. 13-aastased ja
vanemad lapsed on kursis võistlemise tähtsuse ning põhimõtetega. (Johnson 1993) 13aastastele noortele võib hakata võistlemine väga meeldima või saab konkureerimisest just
ebameeldiv tegevus. Nad hakkavad aru saama, kui palju tuleb pingutada ning et
konkureerimine tekitab stressi. Lapsed toovad põhjenduseks, et võistlemine ei ole enam lõbus.
Eriti juhtub see siis, kui vanemad võitu liiga palju tähtsustavad. (Miner 2016) Puberteediikka
jõudnud lastele saab tähtsamaks edukus kõiges, mida nad teevad ning tihtipeale hakkavad nad
end teistega võrdlema. (Healthwise Staff 2019) 18–19-aastased on noored täiskasvanud. Nad
otsivad rohkem täiskasvanulikumaid tegevusi ning tahavad liikuda edasi lapselikest
tegevustest. Neil on eesmärgiks saavutada juba suuremaid tunnustusi. (Stewart 2013)
20ndates olevatel noortel tekib eneseteostusvajadus, mis on sisemine vajadus esineda teatavas
valdkonnas hästi ning saada sellest rahuldust. Enam ei oodata nii tungivalt teiste heakskiitu,
vaid üritatakse endaga rahule jääda. Nad ei klammerdu tulemustesse, vaid see kaasneb enda
parima soorituse andmisega. (Salk 2019)
Psühholoogid on eriarvamusel, kas konkurentsivõime on elus õpitud või geneetiline
komponent. Ameerika antropoloogi Margaret Meadi arvates tuleneb inimese
konkurentsivõimekus tema kultuurist ning sellest, kuidas inimesed võistlushimule
reageerivad. Konkureerimine saadab meid kogu elu. Näiteks Sigmund Freudi arvamuse
kohaselt väljendame karjudes oma tähelepanuvajadust juba kohe pärast sündimist. Hiljem
konkureerime oma vanemate tähelepanu nimel. Seejärel oleme lahingus oma eneseteostuse
ning sotsiaalsete ja kultuuriliste kommete vahel, mis keelavad järeleandmise. (Competition
2020)
Noorte konkurentsivõimet ja võistlushimu mõjutavad paljud erinevad tegurid. Mõnda noort
saadab võistlemine igal tegevusel, samas mõni noor hoidub juba väikesena igasugustest
konkureerimistest. Nooruki iseloom ja võistlushimu sõltuvad muu hulgas tema keskkonnast,
vanematest, sõpradest, vanusest ja temperamenditüübist.
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3. NOORTE SUHTUMINE KONKUREERIMISSE JA
VÕISTLUSTESSE
Käesolevas peatükis analüüsitakse antud töö raames läbi viidud küsitlusele antud vastuseid
(Lisa 1). Küsitlus viidi läbi 12–29-aastaste noorte seas ja selle eesmärk oli teada saada, kuidas
suhtuvad võistlemisse noored ning kas konkureerimine on nende meelest noore inimese puhul
kasulik või pigem kahjulik. Küsitluses kasutati nii valikvastustega küsimusi kui avatud
küsimusi. Küsitlus viidi läbi Facebookis ajavahemikus 16.12.2020–2.01.2021.
Täiendava informatsiooni kogumiseks uuriti ka edukate noorte arvamusi, viidi läbi intervjuu
Rosanna Lintsiga (31.12.2020, Lisa 2), Rasmus Rändveega (31.12.2020, Lisa 3), Carol
Plakkiga (11.01.2021, Lisa 4) ning Madis Mihkelsiga (16.01.2021, Lisa 5).
Küsitlusele vastas 213 noort, kellest 177 olid nais- ning ülejäänud 36 meessoost. Nendest olid
12–14 aastat vanad 27 inimest, 15–17 aastat vanad 76, 18–20 aastat vanad 79 ning 21–29
aastat vanad 31 inimest. Seega saame teada, mida arvavad konkureerimisest erinevas vanuses
noored ning kas eelmises peatükis kirjeldatu vastab tõele ka käesolevas uurimistöös osalenud
noorte seas.
Et teada saada noorte iseloomujooni ning temperamenti, esitati küsimus „Mis Sa arvad,
milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem?“ Kuna
inimesi, kellel on vaid ühe temperamendiga sarnased jooned, on vähe, said noored selles
küsimuses valida mitu vastust. 24 inimest arvasid, et neid iseloomustab kõige enam
flegmaatik, 56 noort iseloomustab enim sangviinik, 44 noorel on koleerikuga kõige
sarnasemad jooned ning 21 inimest valisid enda temperamenditüübiks melanhooliku.
Ülejäänud 68 noort valisid endale mitu erinevat tüüpi, mis neid iseloomustab. Sangviinikule
sarnaseid iseloomujooni leidis endast 95 noort vastanut, koleerikule 89 inimest, flegmaatikule
57 ning melanhoolikule 56 inimest. (vt joonis 1)
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Joonis 1. Millise temperamenditüübi iseloomujooni leidsid endast noored?
Järgmiseks uuriti noorte käest, kas nad peavad end pigem võistlushimuliseks inimeseks või
pigem mitte. 135 noort vastas, et pigem on võistlushimuline inimene, 55 inimest vastas, et
pigem mitte, 17 inimest ei osanud öelda ning kuus inimest lisasid teistsuguse arvamuse. Seega
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on suurem osa küsitlusele vastanud noortest võistlushimulised. Mõned noored selgitasid, et
kõik oleneb olukorrast, mõnel alal peavad nad end võistlushimuliseks ning mõnel mitte. Veel
lisati juurde, et peamiselt ollakse võistlushimulised just alal, milles nad on head ning tunnevad
ennast kindlana. On märkimisväärne, et enamus, kes ei pea ennast võistlushimuliseks
inimeseks, on enda temperamenditüübiks märkinud melanhooliku ja/või flegmaatiku ning
need, kes peavad end võistlushimuliseks inimeseks, olid enamjaolt märkinud sangviiniku
ja/või koleeriku. Lisaks saab ka mainida, et enamik inimestest, kes ei pea end
võistlushimuliseks inimeseks, on naissoost. Kuna meessoost vastajaid oli võrreldes naissoost
vastajatega palju vähem, ei saa kogutud andmete põhjal siiski teha soopõhiseid üldistusi.
Rasmus Rändvee peab end võistlushimuliseks inimeseks. Loomupäraselt on ta melanhoolik,
kes on elu jooksul omandanud sangviiniku omadusi ning ebamugavates olukordades muutub
hoopiski koleerikuks. Seevastu Rosanna Lints on flegmaatik ning enamasti ei pea end
võistlushimuliseks inimeseks. Carol Plakk on sangviinik, keda isaloomustavad vahel ka
melanhooliku tunnused. Lisaks on ta väga võistlushimuline. Võistlushimuline on ka Madis
Mihkels, kes iseloomustab ennast kui koleerikut.
Järgnevalt esitati noortele küsimus „Kas oled osalenud võistlustel?“, kus 205 inimest vastasid,
et on osalenud võistlustel ning kaheksa inimest mitte. Seega on enamus vastajatest
võistlushimulised ning on käinud võistlustel. See tähendab, et nad teavad, mida
konkureerimine endast kujutab ning mis see endaga kaasa toob. Kusjuures noored vanuses
12–14 on kõik osalenud võistlustel.
Et veel täpsemalt teada saada, kui kogenud noored konkureerimisega on, uuriti varem
võistelnud noorte käest, kui palju nad on võistelnud. 107 inimest vastasid, et nad on võistelnud
rohkem kui 20 korda, 56 noort on võistelnud 10–20 korda, 30 inimest vähem kui 10 korda,
üheksa noort ei osanud öelda ning ülejäänud kolm inimest pakkusid muu variandi (väga palju)
(vt joonis 2). Siit saame teada, et enamus küsitlusele vastanud noortest on palju
konkureerinud, mis tähendab, et neil on sellega seoses erinevaid kogemusi ja teadmisi.
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Joonis 2. Kui palju on noored võistelnud/konkureerinud?
Noorte käest, kes on varem võistelnud, uuriti, kas nad on võistelnud individuaalalal,
meeskonnaga või on teinud mõlemat. 172 noort on võistelnud nii individuaalalal kui ka
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meeskonnaga, 24 inimest on konkureerinud individuaalalal ning üheksa noort on võistelnud
ainult meeskonnaga. Siit saame järeldada, et enamus vastanud noortest teavad, mis erinevused
on meeskonnaga konkureerides ning individuaalalal võisteldes.
Järgnevalt uuriti, kes noori võistlustele suunas. Noored said valida mitu vastust. 78 noort on
võistlustele suunanud vanemad (pere), 140 noort kooliõpetaja, 173 noort huvialaringi
juhendaja (vt joonis 3). Mitmed noored lisasid juurde ka, et nad läksid konkursile ise (keegi
ei suunanud). Lisaks toodi välja ka treener ning treeninggrupp. Treener tihtipeale valmistabki
noori ette võistlusteks ning ka treeninggrupi eesmärk võib olla jõuda kaugele võistluste kaudu.
Enamjaolt suunavad noori võistlema ikkagi huvialaringide juhendajad, kes näevad ja
arendavad õpitavas valdkonnas noori. Huvialaringidest osa võtmisega kaasneb tihtipeale ka
sellel alal konkureerimine. Antud küsimuse vastusest saame järeldada, et paljude noorte
võistlusteekonna algatajateks on teised inimesed.
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Joonis 3. Kes noori võistlustele suunas?
Tuntud Eesti laulja Rasmus Rändvee toob välja, et terve ühiskond suunab noori võistlema.
Juba väikese lapsena sõpradega mängides toimub omavaheline võistlus (näiteks, kes suudab
kõige kiiremini hüüda „tuki-tuki mina prii“). Koolis on hinnete võrdlusmoment, kes on targem
ning läheb olümpiaadile. Sealt edasi juba huvialade konkursid. Võistlemine on Rändvee
arvates igapäeva osa, keegi ei suunanud teda otseselt võistlema, ta lihtsalt sattus konkurssidele
ning läks vooluga kaasa. Samal ajal Rosanna Lintsi suunasid võistlema õpetajad ja vanemad.
Rosanna Lintsile meeldis nooremana võistelda. Carol Plakki suunasid võistlema tema ema
ning ka treener. Madis Mihkelsit suunas võistlema isa, kes ta võistlustele kaasa võttis.
Küsitlusele vastanud noorte käest uuriti, kas nad osalevad hea meelega võistlustel või pigem
mitte. 136 noort osaleb hea meelega võistlustel, 47 pigem ei osaleks ning 22 noort valisid muu
variandi. Näiteks arvasid noored, et see oleneb võistlusest ning sellest, kui kindlalt nad ennast
sellel alal tunnevad. Mõni osaleb parema meelega sellel alal, kus ta näeb võimalust ka võita.
Mõnel noorel on aga enne võistlust suur närvipinge, millega on keeruline toime tulla, aga
pärast võistlust, kui saab hea tulemuse, tunneb, et see oli seda väärt. Lisaks arvavad mõned
noored, et mida aega edasi, seda vähem on soovi osaleda. Nii on ka Rosanna Lintsiga, kes
noorena võistles väga palju, aga mida aeg edasi, seda vähem on konkureerimisega tegelenud.
Noor muusik ütles oma intervjuus, et praegu ta enam parema meelega ei võistleks, kuigi
noorena tegi seda küll. Samamoodi arvab ka Rasmus Rändvee, et võistluseid on erinevaid,
aga üldiselt ta pigem ei sooviks konkureerida. Sellegipoolest paljudele noortele meeldib
võistelda, see on koht, kus saab särada ning ka koht, kus silma paista. Näiteks Carol Plakk
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osaleb võistlustel hea meelega, talle meeldib võistluseelne adrenaliin ning põnevus. Ka Madis
Mihkels osaleb võistlustel hea meelega. Intervjuude põhjal võib oletada, et noored, kes
tegelevad spordiga, osalevad võistlustel parema meelega, kui kunstiga tegelevad noored.
Et teada saada, miks noored võistlevad, esitati küsimus: „Mis motiveerib Sind
konkurssidel/võistlustel osalema?“ Sellele küsimusele vastates said noored valida mitu
erinevat vastust. 77 noort nimetas juhendaja soovitust, 122 noort motiveerib enda arendamine,
163 inimest soovis saavutada head tulemust, 101 noort võitmine, 142 noort enda ületamine,
93 noort motiveerib soov olla parim, 11 noort ei motiveeri miski ning kaks noort ei oska öelda
(vt joonis 4). Seega saame teada, et noorte jaoks on kõige olulisem võistluse juures saavutada
head tulemust. See tähendab, et noor jääks endaga rahule. Tähtsal kohal on ka enda ületamine
ning arendamine. Siit tuleb välja, et noored võistlevad enda jaoks ning ei ole kinni ainult
võidus. Sellegipoolest on paljude noorte jaoks tähtis motivaator võit. See kindlasti annab
kinnitust, et noor on tubli olnud ning saanud hästi hakkama, aga samas toob ka pinget, sest
järgmine kord, kui ta võistleb, peab ta uuesti hästi sooritama ja juba veel paremini.
Sellegipoolest oskavad noored võistlustele vaadata kui uutele kogemustele, võimalusele leida
uusi tutvusi ja sõpru.
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Joonis 4. Mis motiveerib noori võistlustel osalema?
Samas leidub ka inimesi, kelle elu tiirlebki vaid võistlemise ümber, näiteks tippsportlased.
Nemad teenivad võistlemisega raha ja elatuvadki sellest. Kindlasti muutub aga sellisel kujul
konkureerimise mõte. Nüüd võisteldakse juba selleks, et teenida raha elamiseks. Madis
Mihkelsile toob võistlemine sisse juba arvestatava summa raha ning ta loodab, et spordist
saabki tulevikus tema töö.
Ka Rasmus Rändvee peab tähtsamaks motivaatoriks seda, mida inimene võistlustelt kaasa
saab, kogemust. Lisaks arvab Rändvee, et võistlused on head kohad enda või enda bändi
promomiseks. Näiteks osales ta saadetes „Eesti otsib superstaari“ ja „Eesti laul“ esialgselt
selleks, et promoda bändi. Järgmistel kordadel võttis ta osa saatest „Eesti laul“ juba selleks,
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et oma loomingut ägeda ja väga populaarse telesaate kaudu tutvustada. Rändvee sõnul on
tähtis nautida kogemust, vastasel juhul ununeb võistluse mõte ära.
Kuna laulukonkurssidel on arvamused subjektiivsed, motiveeriks Rosanna Lintsi kõige enam
osalema see, kui ta teaks, et võistluse hindamiskriteeriumid tema arvamustega ühtivad. Carol
Plakki ja Madis Mihkelsit motiveerib võistlustel osalema aga just võit. Lisaks motiveerib
Plakki ka tunne, kui pingutused tasutud saavad. Mihkels toob välja, et teda motiveerib ka
kaotus, siis saab ta analüüsida, mis ta valesti tegi.
Lisaks uuriti noortelt, et kui nad pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks. Selles
küsimuses said noored valida mitu erinevat vastust. 109 noort arvab, et konkureerimine
tekitab liiga suurt pinget, 17 noort arvab, et võistlemine ei anna midagi juurde, 51 noort
kardavad kaotada ning 19 noort ei oska öelda (vt joonis 5). Noored kardavad pingest tulenevat
kehva sooritusvõimet. Ka Carol Plakkil on mõnikord ärevus mõjunud negatiivselt ning on
seganud keskendumisvõimet. Mõni noor, kellel on hästi läinud, tunneb vastutust neid
saavutusi korrata ning kui ei lähe piisavalt hästi, tunneb häbi ning pettub endas. Lisaks on
noored lisanud juurde ka sotsiaalfoobia ja alaväärsuskompleksid. See tähendab, et kaotades
võib tekkida kartus teiste arvamuste ees. Võistlused põhinevadki enda võrdlemisel teistega
ning seega õpetavad võistlused meid mõtlema liiga palju sellele, mida teised arvavad. See
muidugi on tubli motivaator, saada paremaks kui keegi teine, aga kaotades võib see jällegi
eneseusule kehvasti mõjuda. Lisaks on noored märganud, et pingevabalt praktiseerides on
areng kiirem ning enda ületamine on tähtsam kui teistega võistlemine, aga see sõltub kindlasti
ka tegevusalast. Mõnedel võistlustel tuleb teiste arvamus eriti välja, näiteks laulukonkurssidel,
need põhinevadki žürii arvamusel. Samas jällegi spordivõistlustel on tulemus konkreetselt
mõõdetav ning noorte arvates on see pigem motiveerivam. Samas kunstiga tegeledes, kus
igaühel on oma arvamus, võib võistlemisel pigem negatiivne mõju olla. Mõni noor toob välja
ka vigastused. Ka Mihkelsi ainsaks põhjuseks, miks ta ei võistleks, oleks vigastusest
põhjustatud paus. Noored on toonud välja ka kartuse end teiste ees häbistada ning mitte vastata
ootustele. Mõned noored osalevad konkurssidel meelsasti, aga enne igat võistlust tunnevad
nad ebakindlust. Siit tuleb välja, et võistlused panevad kahtlema, kas ollakse piisavalt hea, kas
teistele ikka meeldib, millel ei tohiks mingit tähtsust olla. Leidub ka noori, kellele ei meeldi
ennast teistega võrrelda ning ei näe võistlustel osalemisel mingit n-ö boonust. Sarnaselt
küsitluses osalenud noortele arvab ka Rosanna Lints, et konkursside suurimaks miinuseks on
liiga suur pinge.
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Joonis 5. Kui noored pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks?
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Järgnevalt uuriti noortelt, kas nad tunnevad enne konkurssi või võistlust ärevust ning kas see
on positiivne või negatiivne. Noored said valida mitu erinevat vastust. 125 noort tunnevad
positiivset ärevust enne osalemist, 79 noort negatiivset ärevust, 12 noort ei tunne ärevust, 67
noort tunnevad kartust, kolm noort ei oska öelda (vt joonis 6). Seega on palju noori, kes
tunnevad positiivset ärevust ning pigem elevust enne konkurssi, samas leidub ka neid, kes
tunnevad negatiivset ärevust. See ärevus võib tekitada ka terviseprobleeme. Mõnel noorel
läheb enne osalemist süda pahaks, keha nõrgaks, vahel läheb isegi kõht lahti. Lisaks võib
tekkida ka iiveldustunne ning soov katkestada. Enne võistlemist võidakse ka endas kahelda.
Mõne noore jaoks oleneb kõik sellest, mis alaga tegemist on. Paljud noored tunnevad
mõlemat, nii positiivset kui ka negatiivset ärevust. Märkimisväärne on, et noored vanuses 21–
29 toovad välja, et varem tundsid nad negatiivset ärevust, aga on õppinud sellega toime tulema
ning nüüd tunnevad pigem positiivset õhinat. Siit tuleb välja, et võistlemine ja selle pingega
toimetulek mõjub igale noorele isemoodi. Mõni noor tunneb positiivset ärevust ja elevust ning
suudab selle kõigega lihtsamini hakkama saada. Samas mõnel tekib närvipinge ja kehv
enesetunne. Märkimisväärne on ka seos temperamenditüüpide vahel. Enamus noori, kes
tunnevad negatiivset ärevust enne konkurssi/võistlust, on melanhoolikud ja/või flegmaatikud
ning positiivset ärevust tunnevad noored, kelle temperamenditüübiks on koleerik ja/või
sangviinik. Siit tuleb välja, et mingil määral oleneb ka temperamenditüübist, kuidas võistlustel
ning konkurssidel tekkiv närvipinge noorele mõjub ning millisel kujul ta väljendub.
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Joonis 6. Kas noored tunnevad enne võistlustel/konkurssidel osalemist ärevust, kas see on
negatiivne või positiivne?
Ka Rosanna Lints ning Rasmus Rändvee tunnevad enne esinemist ärevust. Rändvee arvab, et
närvipinge tuleb enda kasuks pöörata. Lisaks tuleb sellega harjuda, muidu võib esinedes
minna halvasti ning pinge ei lase endast maksimumi anda. Ärevus on alati sees enne võistlust
ka Madis Mihkelsil, kes samas arvab, et see on positiivne ning käib konkureerimise juurde.
Noorte käest uuriti, mida nad peavad konkursside juures olulisemaks, kas võitu või osavõttu.
Noored said valida mitu erinevat vastust. 33 noort pidas tähtsaks võitu, 72 noort osavõttu, 101
noort arvab, et mõlemad on võrdselt tähtsad ning 11 noort ei oska öelda. Lisaks paluti noortel
oma vastust soovi korral ka põhjendada. Noortele on tähtis nii enda arendamine kui ka võit.
Noorte arvates on osavõtt kindlasti väga oluline, annab kogemusi ning võimaluse ennast
näidata ning ületada, samas motiveerib võit ka järgnevatel kordadel osalema. Võit on eesmärk,
mille poole püüelda. Selgub, et mõni noor lähebki konkurssidele võitma, et anda endale
eesmärk pingutada ja ennast ületada, aga ei ole väga kurb, kui ka kaotab. Mõne jaoks on
kaotamine väga raske ning nad ei suuda sellega leppida. Mõni noor jällegi peab kaotustunnet
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kõige halvemaks, sest nähes, et teised on paremad, langeb ka enesehinnang. Lisaks tuleb
kaotades ka pettumustunne, kui enne osalemist on palju pingutatud. Siit tuleb välja, et paljude
noorte jaoks on võit eesmärk, mille poole püüeldakse, kuid see ei pruugi olla esmatähtis. Mõne
noore jaoks on aga võit kinnisidee ning kaotamine ei ole talle lihtne.
Rosanna Lints peab olulisemaks osavõttu. Seevastu väga võistlushimulised Carol Plakk ning
Madis Mihkelson peavad kindlalt olulisemaks võitu. Lisaks ütleb Plakk, et nooremana oli
kaotamine palju keerulisem. Nüüdseks on ta õppinud oma vigu analüüsima ning võtma kaasa
igalt poolt midagi positiivset, et järgmine kord paremini läheks. Sarnaselt Plakkile oli ka
Mihkelsil noorena kaotustega väga raske leppida. Osavõtt on Rasmus Rändvee sõnul tähtis,
aga võit on see, mis kõige enam motiveerib. Lisaks toob Rändvee välja võrdluse erinevate
võistluste vahel, tuues näitena koolidevahelise jooksu ja „Eesti laulu“ konkursi. Ühte võites
saab inimene medali enda seinale, aga teise konkursi võit annab võimaluse minna
Eurovisioonile, mis on elu muutev. Selgub, et kindlasti oleneb ka võistlusest, kui oluline on
võit. Rasmus Rändvee ise üritab nautida konkursse kui kogemusi ning ei mõtle võidule.
Võistlevate noorte käest uuriti, kuidas on võistlemine/konkureerimine neid mõjutanud.
Noored tõid välja nii positiivseid kui ka negatiivseid omadusi. Kindlasti on noored saanud
palju kogemusi ning uusi sõpru. Lisaks on muutnud konkureerimine noori julgemaks
sotsiaalsel tasandil, toonud mugavustsoonist välja, aidanud keskendumisvõimele kaasa, on
pannud pingutama ning aidanud kaasa stressitaluvusele. Ka Carol Plakk tunneb, et
konkureerimine on õpetanud teda paremini keskenduma ning jääma keerulistes olukordades
rahulikuks. Mõni küsitlusele vastanud noor aga oskas tuua välja, et võistlemine on
kujundanud võistlushimu ning andnud motivatsiooni anda endast alati 100%. Noored toovad
veel välja, et võistlused on neid enesekindlamaks muutnud, samas mõningatel hetkedel
enesekindlust ka vähendanud. Mõne puhul, kes ei ole võitnud, mõjub võistlemine
enesekindlusele laastavalt. Mõni noor väidab, et tänu konkureerimisele on ta aru saanud, et ta
rohkem ei taha enam konkureerida. Mõni noor ise ei soovi võistelda, aga laps on sunnitud
konkureerima (vanemate poolt), mis tekitab noorel veel suuremat ebameeldivust võistlemise
vastu. Konkureerimine on pingeline ja kui keegi teine paneb noorele standardid ette ning
sunnib, muutub see kõik noore jaoks palju stressirohkemaks. Mõnel noorel tuleb võistlemisele
mõeldes värin sisse ning enne konkureerimist läheb süda pahaks ning tekib tunne, et hakkab
minestama. Mõni noor väidab, et võistlemine on mõjutanud negatiivselt tema vaimset tervist.
Kindlasti on võistlemine muutnud noori ka enesekriitilisemaks. Järjest enam võisteldes nõuab
ka noor endalt järjest rohkem, kuni ei suuda enam üle oma varju hüpata ning järjekordselt
pettub endas. Võistlused panevad endas kahtlema ning nagu noored ütlevad, kõik ei saa kogu
aeg võita, alatihti jäävad ka head võistlejad võidust ilma. See aga tekitab nendes stressi ning
eneses pettumist. Eriti siis, kui on tegemist kunstialadega, kus ei ole kindlat objektiivselt
mõõdetavat tulemust. Mõned noored, kes tegelevad laulmisega, väidavad, et alguses oli raske
leppida kaotusega, aga mida aeg edasi, seda enam saavad nad aru, et sellel alal ongi võit
subjektiivne ning on õppinud sellega leppima. Sportlastest noori on aga võistlemine muutnud
ainult paremaks ning pannud tulemuste parandamiseks veel rohkem pingutama. Mõni noor
toob välja, et tänu võistlemisele on muutunud ta ka eraelus võistlushimulisemaks ning
vaieldes või ennast tõestades võib ta olla järsk ja muutuda sõjakamaks. Noored toovad välja,
et võistlemine tekitab palju stressi, aga võitmine kompenseerib selle ning toob pärast hea
enesetunde.
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Küsitlusele antud vastuste põhjal ilmneb, et erinevas vanuses noored suhtuvad võistlusesse
erinevalt. Vastustest tuli välja, et 12–14 aastat vanad noored peavad võistlusi arendavaks. 15–
17-aastaste noorte seas on erinevaid arvamusi, paljud peavad võistlemist ebameeldivaks,
pinget tekitavaks tegevuseks, mõnedele on see aga väga oluline ning enesekindlust juurde
andev. 18–20 aasta vanused noored peavad võistlusi stressitaluvusele kaasaaitavaks.
Võistlused on neile juurde andnud julgust ning panevad neid pingutama. Nende jaoks ei ole
enam nii tähtis võit vaid enesearendus. 21–29 aastased noored vaatavad konkursse kui
võimalust esineda ning ennast proovile panna ning lauljad võtavad lisaks eelmainitule ka kui
lihtsalt kontserte. Nad pigem tahavad jätta võistlemise osa tagaplaanile ning nautida
kogemust.
Noori, kes ei ole varem võistelnud, oli kokku kaheksa. Nende käest uuriti, miks nad ei ole
võistlustel osalenud. Noored said valida mitu vastust. neli noort vastasid, et ei soovi, kaks
noort vastasid, et ei ole kutsutud või ettepanekut tehtud, viis inimest vastasid, et võistlemine
tähendab liiga palju pinget ning üks inimene lisas juurde lavahirmu. Siit tuleb välja, et mõned
noored ei kannata palju pinget ning seetõttu ei võistle. Ka noored, kes võistlevad, tõid välja
võistlustega seotud liiga suure pinge. Kusjuures noortest mitte keegi ei ole pakkunud kartust
kaotada, kuigi võistlevate noorte seas oli seda pakutud päris palju. Tuleb välja, et kui ei ole
varem võistelnud, ei ole ootused endale üleliia kõrged, vaid ollakse õnnelik ka osavõtmise ja
eneseületuse üle.
Järgnevalt küsiti, kas olukorras, kus on vaja esineda või teha ettekanne, tuntakse ärevust ning
kas see on positiivne või negatiivne. Noored said valida mitu erinevat vastust. Seitse noort
tunneb negatiivset ärevust, kaks noort tunneb positiivset ärevust, üks noor ei tunnegi ärevust
ning kolm noort tunneb kartust. Seega võib oletada, et konkureerimine võib mõjutada
esinemisärevust positiivses suunas, sest enamik sageli võistlevatest noortest tundis enne
võistlemist pigem positiivset ärevust.
Noorte käest uuriti, mis motiveeriks neid võistlustel osalema. Noored said valida mitu erinevat
vastust. Kaks noort valis juhendaja soovituse, kaks noort enda arendamise, kolm inimest
soovis saavutada head tulemust, kaks noort valis võidu, kaks noort enda ületamise, üks noor
soovi olla parim, ühte noort ei motiveeriks miski ning kaks noort ei oska öelda. Nagu ka
võistlevate noorte seas, osutus kõige olulisemaks motivaatoriks soov saavutada head tulemust.
Ka Rosanna Lintsi, Madis Mihkelsi ja Carol Plakki meeldejäävamad hetked on seotud
võiduga. Kui inimene on midagi võitnud, tekitab see hea tunde ning jääb meelde kui hea
mälestus.
Käesoleva peatüki põhjal võib arvata, konkureerimine mõjub igale noorele erinevalt, näiteks
mõni noor naudib võistlemist väga ning soovib, et sellest saaks tema elutöö. Samas mõni teine
noor tunneb, et konkureerimine on ebavajalik ning ebameeldiv tegevus. Eriti sageli leiavad
noored, et konkureerimine on pingerikas, kuid sellegipoolest enda arendamine ning võit
kompenseerivad selle. Sarnaselt teoreetilises ülevaates tooduga paistab ka küsitluse põhjal, et
konkurentsihimu sõltub mingil määral temperamendist, näiteks sangviinikud ja koleerikud on
võistlushimulisemad kui melanhoolikud ning flegmaatikud. Lisaks suhtuvad erinevas
vanuses inimesed konkureerimisse erinevalt. Vanemaks saades saab tähtsamaks
eneseteostusvajadus ning võit ei ole enam nii oluline. Lisaks tuleb välja, et võistlustel
suudetakse üle olla omavahelisest konkurentsist ning leida sõprussidemeid. Kuigi võistlemine
mõjub noortele erinevalt, arvavad intervjueeritavad siiski, et võistlemine on noortele vajalik.
Rosanna Lints usub, et konkureerimine aitab noortel aru saada, millisel tasemel nad oma
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erialaga on. Lisaks on võistlemine koht, kus saab kohtuda uute inimestega. Plakk ja Lints
arvavad, et konkureerimine annab motivatsiooni saada paremaks. Tennisist Carol Plakk
arvab, et võistlemine on spordis väga oluline, kuigi mõne noore puhul võib võistlemine muuta
inimese iseloomu ka agressiivsemaks. Sellisel juhul järeldab Plakk, et võistlemine mõjub
rohkem negatiivselt kui positiivselt. Madis Mihkels arvab, et võistlemine on edasiviiv jõud.
Rasmus Rändvee aga väidab, et kuna võistlemine on osa inimkonna arengust, on
konkureerimine noorte seas vajalik.
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KOKKUVÕTE
Uurimistöös teemal „Konkureerimise ja võistlemise mõju noortele“ uuriti, kas võistlemine
mõjub noortele positiivselt või negatiivselt, miks mõned noored konkureerivad ja teised mitte
ning kuidas noored suhtuvad konkureerimisse ja võistlustesse. Töö käigus viidi läbi küsitlus
12–29-aastaste noorte seas, et teada saada, kuidas nad suhtuvad võistlemisse ning kuidas
konkureerimine on neid mõjutanud. Lisaks viidi läbi intervjuud noorte eesti muusikute
Rasmus Rändvee ja Rosanna Lintsiga ning noorsportlaste Carol Plakki ja Madis Mihkelsiga.
Konkureerimine võib mõjuda nii negatiivselt kui ka positiivselt. Ühest küljest on võistlus
noorte omavaheline konkureerimine, kus üks laps võidab ja teised kaotavad. Nii suunab
konkurents kaotajaid kadestama võitjaid, mis võib õõnestada laste motivatsiooni. Konkurents
võib põhjustada ka antisotsiaalset käitumist või hoopis laste vägivaldseks muutumist. Kui laps
on vaid võidu eest väljas, võib tema suhtumine muutuda agressiivseks. Võistlemine tekitab
lastes ka stressi. Liigne stress võib tekitada ärevust, haigestumisi ning halvimal juhul ka
depressiooni. Positiivsest küljest innustab konkureerimine lapsi andma endast parima.
Võistlemine muudab noored uudishimulikumaks, nad uurivad iseseisvalt ning õpivad
koostööd tegema. Konkurentsivõime aitab neid igapäevaelus ning igasugustes olukordades,
näiteks kandideerimisel kõrgkooli ja karjääris. Konkurents aitab lapsel väljuda oma
mugavustsoonist. Lisaks on oluline, et lapsed harjuksid ka kaotusega. Samuti tekitab
konkureerimine võistlusvaimu, mis ei lase tulevikus alla anda ning iga võistlus teeb
tugevamaks ja annab indu edasi pingutada. Võistlus on koht, kus lapsed saavad end tõestada
ning nende saavutusi võidakse märgata ja vääriliselt tunnustada.
Konkureerimine võib olla nii hea kui halb, sest see mõjub igale inimesele erinevalt. Mõni noor
talub rohkem konkurentsi kui teine. Uuringud ütlevad, et temperament, kultuur, keskkond ja
vanus mõjutavad seda, kuidas laps võistlemisse suhtub ning konkurentsiolukorras toime tuleb.
Käesoleva töö raames uuriti, kuidas noored suhtuvad konkureerimisse ja võistlustesse.
Suurem osa noortest on võistlushimulised ning osalevad konkurssidel hea meelega. Võistluste
puhul peavad nad kõige olulisemaks saavutada head tulemust ning jääda endaga rahule.
Miinuseks peavad nad liiga suurt pinget, mis võistlustega tihtipeale kaasas käib.
Konkureerimine on noori mõjutanud nii positiivselt kui negatiivselt. Kindlasti on tänu
võistlustele noored saanud juurde palju sõpru ning ka kogemusi. Ka sotsiaalsel tasandil on
konkureerimine noori julgemaks muutnud. Leidub ka noori, kelles on konkureerimine vaid
negatiivseid tundeid tekitanud. Võistlused panevad endas kahtlema, eriti kui noor ei ole häid
tulemusi saavutanud. Lisaks võivad need ka motivatsiooni ja eneseusku alla viia.
Konkureerimine mõjub igale noorele erinevalt. Mõnele noorele meeldib väga võistelda ning
ta soovib, et sellest saaks tema töö. Samas mõnele teisele ei sobi see üldse. Mõlemal, nii
võistlushimulisel lapsel ja ka tagasihoidlikul noorel, on omad tugevused ja nõrkused. Iga
inimene peab oma piire tunnetama ning mõistma, mis on tema jaoks õige.
Käesolevat uurimistööd saaks jätkata uurides, kuidas erinevad kunsti ja spordivõistlused ning
kuidas see mõjutab noori. Näiteks saaks uurida, kas spordiharrastajatele meeldib ja sobib
võistlemine rohkem kui kunsti või muusikaga tegelejatele.
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Lisa 1. Küsitlus „Konkureerimise ja võistlemise mõju noortele“
Tere! Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Mirjam Kits ning teen aastatööd
konkureerimise ja võistlemise mõjust noortele. Soovin teada, kas võistlemine on noortele pigem hea või
tekitab liiga palju pinget ja stressi.
Küsimustikule vastamine võtab vaid mõned minutid ning on anonüümne. Olen väga tänulik, kui leiate
aega, et vastata alljärgnevatele küsimustele.
* Kohustuslik
1. Sinu vanus…*
o
12–14
o
15–17
o
18–20
o
21–29
2. Sugu...*
o
Mees
o
Naine
3. Mis Sa arvad, milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem?*
o
Melanhoolik (tagasihoidlik, häbelik ja uje, aga erakordselt emotsionaalse vastuvõtlikkusega,
kinnine, idealist)
o
Koleerik (kiired mõtlejad ja sihikindlad, tundlikud, tujukad ja võivad ärrituda kergesti)
o
Sangviinik (energilised, aktiivsed ja rõõmsameelsed inimesed, ei meeldi aeglane ega üksluine töö)
o
Flegmaatik (rahulikud ja pigem kinnised ja varjatud ning tihtipeale ei näita oma tõelisi emotsioone
välja, eelistavad üksi olla)
4. Kas pead end pigem võistlushimuliseks inimeseks või mitte?*
o
Pigem võistlushimuline inimene
o
Pigem mitte
o
Ei oska öelda
o
Muu…
5. Kas oled osalenud võistlustel? (laulukonkurss, spordivõistlus jne)*
o
Jah
o
Ei
6. Kui palju oled osalenud erinevatel võistlustel?*
o
Vähem kui 10 korda
o
10–20 korda
o
Rohkem kui 20 korda
o
Ei oska öelda
o
Muu…
7. Kas oled võistlustel osalenud meeskonnaga või individuaalalal?*
o
Meeskonnaga
o
Individuaalalal
o
Nii meeskonnaga kui individuaalalal
o
Muu…
8. Kes Sind võistlustele suunas?*
o
Vanemad (pere)
o
Kooliõpetaja
o
Huvialaringi juhendaja
o
Muu…
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9. Kas osaled hea meelega võistlustel või pigem ei osaleks?*
o
Osalen hea meelega
o
Pigem ei osaleks
o
Muu…
10. Mis motiveerib Sind konkurssidel/võistlustel osalema?*
o
Juhendaja soovitus
o
Enda arendamine
o
Soov saavutada head tulemust
o
Võit
o
Enda ületamine
o
Soov olla parim
o
Miski ei motiveeri mind osalema
o
Ei oska öelda
o
Muu…
11. Kui Sa pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks?
o
Liiga suur pinge
o
See ei anna midagi juurde
o
Kartus kaotada
o
Ei oska öelda
o
Muu…
12. Kui võistlustel osaled, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne või negatiivne?*
o
Tunnen negatiivset ärevust
o
Tunnen positiivset ärevust
o
Ei tunne ärevust
o
Tunnen kartust
o
Ei oska öelda
o
Muu…
13. Mida pead konkurssidel/võistlustel osalemisel olulisemaks – kas võitu või osavõttu?*
o
Võitu
o
Osavõttu
o
Mõlemad on võrdselt tähtsad
o
Ei oska öelda
o
Muu…
14. Kui oskad, palun põhjenda oma vastust.
15. Kuidas on võistlemine/konkureerimine Sind mõjutanud?
16. Miks Sa ei ole konkurssidel/võistlustel osalenud?*
o
Ei soovi
o
Ei ole kutsutud/ettepanekut tehtud
o
Liiga palju pinget
o
Kartus kaotada
o
Muu…
17. Kui vastasid, et Sa ei soovi konkurssidel/võistlustel osaleda, siis palun põhjenda oma vastust.
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18. Kui on vaja kuskil esineda või teha ettekannet, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne
või negatiivne?*
o
Tunnen negatiivset ärevust
o
Tunnen positiivset ärevust
o
Ei tunne ärevust
o
Tunnen kartust
o
Ei oska öelda
o
Muu…
19. Mis motiveeriks Sind konkurssidel/võistlustel osalema?*
o
Juhendaja soovitus
o
Enda arendamine
o
Soov saavutada head tulemust
o
Võit
o
Enda ületamine
o
Soov olla parim
o
Mitte miski ei motiveeriks
o
Ei oska öelda
o
Muu…

Lisa 2. Intervjuu Rosanna Lintsiga
Milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem? (Melanhoolik,
koleerik, sangviinik, flegmaatik)
Flegmaatik.
Kas pead end pigem võistlushimuliseks inimeseks või mitte?
Oleneb olukorrast, pigem mitte.
Kes Sind võistlustele suunas? (vanemad, õpetajad, ise) Keda kõige rohkem kuulasid?
Õpetajad ja vanemad, mõlemaid.
Kas osaled hea meelega võistlustel või pigem ei osaleks?
Praegu pigem mitte, aga noorena tegin seda hea meelega.
Kui Sa pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks ja mis motiveeriks Sind osalema?
Konkursid tekitavad tihtipeale omajagu pinget. Samas on sealne tore võrdlusmomendiks teistega. Ehk
motiveeriks enim see, kui teaksin, et võistluse teema või hindamiskriteeriumid minu arvamustega ühtib.
Kui võistlustel osaled, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne või negatiivne?
Oleneb, kui tugev ärevus on.
Mida pead konkurssidel/võistlustel osalemisel olulisemaks – kas võitu või osavõttu?
Osavõttu.
Mis Sa arvad, kui vajalik on konkureerimine ja omavaheline võistlemine noorte vahel?
Usun, et see aitab noortel aru saada, millisel tasemel nad enda erialal on, suhelda eakaaslastega ja saada
motivatsiooni paremaks saamisel.
Palun kirjelda mõnd meeldejäävat võistlemise/konkureerimisega seotud positiivset või negatiivset
kogemust.
Osaledes aastaid võistlustel oli ikka väga hea tunne, kui lõpuks võit koduõuele saabus. Eriti just publiku
lemmiku auhind.
Kui Sa olid noorem, kas arvamus konkurssidest oli Sul sama? Kas oli näiteks keerulisem leppida
kaotustega?
Ei olnud, sest käisin võistlustel üsna tihti.
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Kuidas on võistlemine/konkureerimine Sind mõjutanud?
Kindlasti andis see juurde üleüldist enesekindlust.

Lisa 3. Intervjuu Rasmus Rändveega
Milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem? (Melanhoolik,
koleerik, sangviinik, flegmaatik)
Nii palju, kui ma temperamenditüüpidest mäletan, siis loomupäraselt tõenäoliselt melanhoolik, kes on elu
jooksul omandanud osaliselt sangviinikut iseloomustavaid omadusi, mille tõttu ebamugavates
olukordades muutun üldse koleerikuks. Isiksusetestid annavad seetõttu tavaliselt valepositiivse
sangviiniku „diagnoosi“.
Kas pead end pigem võistlushimuliseks inimeseks või mitte?
Jah.
Kes Sind võistlustele suunas? (vanemad, õpetajad, ise) Keda kõige rohkem kuulasid?
Ütleksin, et terve ühiskond on „tugevamate ellujäämise“ suunitlusega. Eelkooliealisena võistled, kes
kõige kiiremini saab karjuda „tuki-tuki, mina prii“. Seejärel võistled koolis hinnete üle; kes saab
olümpiaadile ja mis koha toob. Sealt edasi kõikvõimalikud huviringide võistlused. Ehk mina ütleks, et
võistlemine on reaalsus, millega kõik osapooled kuidagi arvestavad ja lepivad. Üldiselt ma lihtsalt sattusin
võistlema, keegi ei sundinud ning läksin asjade loomuliku kuluga kaasa. Mõned õpetajad ja treenerid
minu arvates ületasid hea maitse piire noore suunamisel, kuid trotsisin nende isekaid peale sunnitud
ambitsioone.
Kas osaled hea meelega võistlustel või pigem ei osaleks?
Võistluseid on erinevaid. Üldiselt pigem ei.
Mis motiveerib Sind konkurssidel/võistlustel osalema?
See, mis sa sealt endaga kaasa võtad.
See kaldub konkreetse küsimuse all natukese teemast kõrvale, aga tundub teema kontekstis oluline –
võistlused ei kesta ainult üks päev, seda eriti konkurentsi tõustes. Sportlane elab võisteldes. Ta on selle
ümber korraldanud kogu enda elu – ärkab hommikul vajalikul ajal; mõtleb süües, mille ja kui palju haarab;
tegeleb enda pideva motiveerimisega ja vaimse tervisega hambaid pestes või trenni sõites; teeb
igapäevaselt trenni ja mõõdab ponnistuste tulemusi jne. Kui sa võistlustel ei osale, siis sa oled siis üldse
sportlane? See näide kehtib samuti arstide, poliitikute, teadlaste, tippjuhtide, meelelahutajate või
lugematute muude valdkondade kontekstis. Piir, kust võistlus algab ja kus lõpeb, on minu jaoks selle
suhtes väga hägune.
Kui rääkida nn elukutseliste muusikute „võistlemisest“, siis oskan mina välja tuua kaks konkreetset
konkurssi, „Eesti otsib superstaari“ ja „Eesti Laul“, kuhu mõlemasse olen ka mina sattunud. Superstaari
saate esimeses intervjuus küsiti minult, miks ma siin kahvatu näoga olen, ning vastasin nooruslikus
tooruses: „Tulin enda bändi promoma“. Sama mõttega läksime ka esimest korda Eesti Laulule, mis on
üsna tavapärane ja loomulik samm olnud ajalooliselt superstaari võsukestele pärast ühe telesaate lõppu.
Teisel ja kolmandal korral läksime, sest meil olid ägedad laulud ja tegemist on Eesti kontekstis ehk ühe
kõige ägedama teleshow-ga, kus enda loomingut 300 000 silma- ja kõrvapaarile tutvustada.
Kui Sa pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks ja mis motiveeriks Sind osalema?
Siinkohal tuleb meelde vanasõna: „Niisama ei lenda vares ka“. Julgen arvata, et keegi pole võistlushimust
kunagi läinud Eesti Laulule või näiteks olümpiale, sest talle nii väga meeldib võistelda võistlemise pärast.
Kõigi põhjused on individuaalsed. Kõik teevad enne osalemist plusside ja miinuste arvutuse. Loeteluna,
suvalises järjekorras: teadmised, oskused, kogemused, võimalus harjutada, tutvused, enda proovile
panemine, ja kindlasti – kõlapind.
Kui võistlustel osaled, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne või negatiivne?
Mihkel Raud ütles kunagi, et kui ärevust enam ei ole, siis on midagi valesti. Eks mündil on kaks poolt,
aga ärevus tuleb enda kasuks tööle panna. Ärevust tuleb maandada läbi harjutamise ja harjumise, muidu
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kukud lõppmängus selili. Samas on suure koormuse ja stressi juures töötamine äärmiselt kurnav, mistõttu
leiab „võistlevate“ isikute pealtnäha glamuurse elu kõrvalt ka loendamatult palju läbipõlemisi.
Mida pead konkurssidel/võistlustel osalemisel olulisemaks – kas võitu või osavõttu?
Ma ei oska sellele vastata. Osavõtt on tort ja võit kirss selle peal. Kui ma kunagi 60 m kiiresti jooksin
Koidula kooli päevinäinud staadionil toruteksades ja paljajalu, sest spordipüksid ja tossud ununesid maha,
siis minu kuldmedal mu elu palju ei muutnud. Eesti Laulu võiduga sõidad Eurovisioonile. Ma isiklikult
kunagi ei mõtle võitmisele, vaid pigem naudin kogemust, sest vastasel juhul ununeb asja mõte ära.
Mis Sa arvad, kui vajalik on konkureerimine ja omavaheline võistlemine noorte vahel?
Võistlemine on oluline osa inimkonna arengust, isegi kui see vahel natuke vastik. See on evolutsiooni
sisse kirjutatud. Seetõttu on tervislik konkurents ka noorte vahel vajalik. Samas võtab mul alati kulmu
kortsu, kui silman laste kaudu vanemate või treenerite unistuste väljaelamist ja seeläbi lastele ebavajaliku
ning välja mõeldud koormuse asetamist õlgadele.

Lisa 4. Intervjuu Carol Plakkiga
Milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem? (Melanhoolik,
koleerik, sangviinik, flegmaatik)
Ma olen enamasti sangviinik, kuid mind iseloomustavad ka melanhooliku tunnused.
Kas pead end pigem võistlushimuliseks inimeseks või mitte?
Jah, olen väga võistlushimuline inimene.
Kes Sind võistlustele suunas? (vanemad, õpetajad, ise) Keda kõige rohkem kuulasid?
Võistlustele suunas mind mu ema ja treener. Kuulasin mõlemat.
Kas osaled hea meelega võistlustel või pigem ei osaleks?
Osalen võistlustel väga hea meelega. Mulle meeldib võistluseelne adrenaliin ja põnevus.
Mis motiveerib Sind konkurssidel/võistlustel osalema?
Mind motiveerib võitmine ja see tunne, kui olen saavutanud selle, mille jaoks olen pikalt pingutanud.
Kui võistlustel osaled, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne või negatiivne?
Tunnen pidevalt ärevust ja enamasti on see positiivne. Kuid on ka olnud hetki, kus see on mõjunud
negatiivselt ja takistanud mind keskendumast.
Mida pead konkurssidel/võistlustel osalemisel olulisemaks – kas võitu või osavõttu?
Kindlasti võitu.
Mis Sa arvad, kui vajalik on konkureerimine ja omavaheline võistlemine noorte vahel?
Usun, et see kõik oleneb piiridest. Tegeledes tennisega, olen kokku puutunud inimestega, kes on ka
väljaspool väljakut väga konkureerivad ja muutuvad sellega tihti vastikuks ja lähevad üle piiri. Sellisel
juhul arvan, et see ei mõju enam hästi. Kuid konkureerimine spordis on kindlasti väga vajalik, sest muidu
poleks kellelgi motivatsiooni paremaks saada. Aga siiski konkureerimine võiks jääda platsile ja hiljem
peale mängu võiksid inimesed siiski sõbralikuks jääda.
Palun kirjelda mõnd meeldejäävat võistlemise/konkureerimisega seotud positiivset või negatiivset
kogemust.
Noorte Olümpial paarismängu pronks medali võitmine on kindlasti minu kõige meeldejäävam kogemus.
Mängisime poolfinaali sloveenlaste vastu ja terve mäng oli väga pingerohke ja tasavägine. Me kõik olime
väga ärevad ja vaidlesime mängus palju, kuid kohe peale mängu kallistasime, soovisime edu järgmiseks
mänguks ning suundusime koos sööma. See oli väga positiivne tunne, sest saime vastastega mängust
rääkida ja olenemata tulemusest sõbrad edasi olla.
Kui Sa olid noorem, kas arvamus konkurssidest oli Sul sama? Kas oli näiteks keerulisem leppida
kaotustega?
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Jah kindlasti, sest varem ei saanud ma kaotustega nii hästi hakkama ja elasin neid kaua üle. Nüüdseks
olen õppinud enda vigu analüüsima ja võtta kaasa midagi positiivset, et järgmine kord parem tulemus
saavutada.
Kuidas on võistlemine/konkureerimine Sind mõjutanud?
See on mind muutnud vaimselt tugevamaks ja vastupidavamaks. Ma ei ärritu enam nii kiiresti tähtsusetute
asjade peale ning tulen hästi toime pingelistes olukordades. Olen õppinud paremini keskenduma ja jääma
rahulikuks, kui midagi esimese korraga välja ei tule.

Lisa 5. Intervjuu Madis Mihkelsiga
Milline temperamenditüüp (temperamenditüübid) iseloomustab Sind kõige rohkem? (Melanhoolik,
koleerik, sangviinik, flegmaatik)
Mind iseloomustab koleerik.
Kas pead end pigem võistlushimuliseks inimeseks või mitte?
Olen enda arvates väga võistlushimuline.
Kes Sind võistlustele suunas? (vanemad, õpetajad, ise) Keda kõige rohkem kuulasid?
Spordi juurde jõudsin tänu isale, kes mind rattavõistlustele kaasa võttis.
Kas osaled hea meelega võistlustel või pigem ei osaleks?
Osalen võistlustel väga hea meelega.
Mis motiveerib Sind konkurssidel/võistlustel osalema?
Mind motiveerib võitmine, kui ka kaotamine. Kui ma võidan siis ma tean, et ma olin hetkel osalejate
seast parim, kui mitte siis analüüsin, mis ma valesti tegin.
Kui Sa pigem ei osaleks konkurssidel/võistlustel, siis miks?
Ainuke põhjus, miks mitte osaleda oleks vigastuspaus.
Kui võistlustel osaled, kas tunned eelnevalt ärevust? Kas see pigem positiivne või negatiivne?
Ärevus on alati sees, isegi enne mittetähtsat võistlust. Ma arvan, et see on positiivne ja käib asja juurde.
Mida pead konkurssidel/võistlustel osalemisel olulisemaks – kas võitu või osavõttu?
Võitu.
Mis Sa arvad, kui vajalik on konkureerimine ja omavaheline võistlemine noorte vahel?
Väga oluline. Konkurents on edasiviiv jõud.
Palun kirjelda mõnd meeldejäävat võistlemise/konkureerimisega seotud positiivset või negatiivset
kogemust.
Parim kogemus oli 2020. aasta Euroopa meistrivõistlused, kus sain 9. koha. Sain aru, mis on juunioride
vanuseklassi maailmatase, ning sain endale kinnitust, et heal päeva ja hea õnne korral olen võimeline
sellisel tasemel ka võitma. Olin siis esimest aastat juunior, ning sain sellest 2021. aasta hooajaks kõvasti
motivatsiooni juurde.
Kui Sa olid noorem, kas arvamus konkurssidest oli Sul sama? Kas oli näiteks keerulisem leppida
kaotustega?
Kaotamine oli noorena minu jaoks väga valus. Ma ei suutnud sellega leppida, et keegi võitis mind
mõnikord.
Kuidas on võistlemine/konkureerimine Sind mõjutanud?
See on muutnud mu elu palju. Tänu võistlemisele liigun iga aasta erinevates maailma riikides ringi. Lisaks
on see mulle sisse toonud juba ka täiesti arvestatava summa raha. Loodan, et tuleviku oleks sport minu
töö.
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SISSEJUHATUS
Nii tänapäeva meediaväljaandeid lugedes kui ka kaugemas ajaloos toimunud sündmusi
uurides võib kohata juhtumeid, kus teatud ühiskonnagruppidega käitutakse
mitteaksepteeritavalt. Inimesi on juba sajandeid nende grupikuuluvustest lähtuvalt solvatud ja
alandatud. Võib väita, et vihakõne ja sellest ajendatud kuriteod on väga problemaatiline teema
ning aktuaalne ka tänapäeva ühiskonnas. Tulenevalt autori huvist sotsiaalpsühholoogia vastu
otsustati töös põimida vihakõne aspekt sotsiaalse intelligentsuse temaatikaga. Käesoleva
uurimistöö teemavalik on suuresti tingitud ka autori isiklikust motiivist panna eakaaslased
iseend analüüsima ja mõtlema, kuidas noored üksteisesse suhtuvad ning mil viisil teistega
suhtlevad. Võttes arvesse fakti, et keegi pole varem sotsiaalse intelligentsuse teemat Pärnu
Ühisgümnaasiumis põhjalikumalt uurinud, võib väita, et käesolev uurimus on originaalne
ning sellel on selge teaduslik väärtus.
Uuringu põhieesmärk on kindlaks teha, kas kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilased
suudavad identifitseerida vihakõne paremini kui madalama sotsiaalse intelligentsusega
õpilased. Selleks koostas autor elektrooniliselt täidetava küsitlusankeedi, mille esimeses osas
tehti kindlaks iga vastaja sotsiaalse intelligentsuse skoor ning teises osas uuriti vastajate
võimekust tuvastada vihakõne.
Käesolev uurimistöö koosneb kolmest peatükist. Et lugeja mõistaks sotsiaalse intelligentsuse
olemust, tutvustab autor esimeses peatükis sotsiaalse intelligentsuse mõistet ning meetodeid,
mille abil inimese sotsiaalse intelligentsuse taset kindlaks teha ning arendada. Teises peatükis
käsitletakse vihakõne ning sellega seonduvat. Enne seda tutvustab autor ka diskrimineerimise
olemust. Kolmandas peatükis räägib autor lähemalt läbiviidud küsitlusest ning analüüsib selle
tulemusi.
Tuginedes oma isiklikule arvamusele ning eakaaslastelt kuuldud arvamustele, püstitas autor
enne küsitluse läbiviimist järgmise sisuka hüpoteesi: keskmisest kõrgema sotsiaalse
intelligentsusega õpilased oskavad keskmisest madalama sotsiaalse intelligentsusega
õpilastest vihakõne paremini identifitseerida. See tähendab, et kahe grupi vastuste vahel on
statistiline erinevus. Nullhüpoteesi kohaselt aga keskmisest madalama ja keskmisest kõrgema
sotsiaalse intelligentsusega õpilaste vastused vihakõne identifitseerimisel ei erine.
Uurimistöö koostamisel kasutas autor nii eesti- kui ka ingliskeelseid internetiallikaid ning
eesti keelde tõlgitud Daniel Golemani raamatut „Sotsiaalne intelligentsus: tarkus suhetes“.
Sotsiaalse intelligentsuse teema uurimisel tugines autor enamasti eelnimetatud teema uurijate
Karl Albrechti ning Daniel Golemani materjalidele, kuna tegemist on rahvusvaheliselt tuntud
ja autasustatud autoritega. Vihakõne uurimisel toetus autor Eestis kehtestatud seadustele,
Euroopa Nõukogu seisukohtadele ja Eesti Inimõiguste Keskuse avaldatud materjalidele.
Vihakõne olemust ning käesoleva töö uurimistulemusi on autor ka tutvustanud projekti EVA
(Equality, Variety, Acceptance) – Schools in a Changing World Finding Common Values for
Living Together in Peace raames rahvusvahelisele kuulajaskonnale. Seda kahes ingliskeelses
töötoas, mis toimusid 4. veebruaril 2020. aastal.
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1. SOTSIAALNE INTELLIGENTSUS JA SELLE MÕJU
INIMSUHETELE
Intelligentsust on defineeritud erinevatel viisidel. Cambridge’i sõnaraamatu järgi on
intelligentsus võime õppida, mõista ja anda hinnanguid või omada ratsionaalseid arvamusi
[1]. Siiamaani ollakse lahkarvamusel, kas inimesel on olemas ainult ühte tüüpi intelligentsus
või saab intelligentsuse tüüpe eristada. Käesolev uurimistöö toetub just viimasena mainitud
teooriale. Viimast teooriat toetab ka näiteks USA psühholoog Daniel Goleman, kes on nii
emotsionaalse kui ka sotsiaalse intelligentsuse teemal tuntud teoreetik.

1.1. Sotsiaalse intelligentsuse mõiste
Esimesena defineeris sotsiaalse intelligentsuse mõiste Edward Thorndike 1920. aastal
võimena mõista ning ohjata mehi ja naisi, poisse ja tüdrukuid targalt inimsuhetes käituma [2,
viidatud 3]. Lühidalt öeldes on sotsiaalne intelligentsus „tarkus suhetes“ [4], kuid teadlased
on mõistele andnud erinevaid sõnastusi. Karl Albrechti sõnul on tegu võimega, mille kohaselt
suudetakse teistega hästi läbi saada ja koostööd teha [5]. Daniel Golemani järgi on sotsiaalne
intelligentsus inimese võime mõista ja arvestada ümbritsevaid suhteid ning teadvustada nende
mõju. Igal juhul on tegu võimega, mida on võimalik inimese elu jooksul arendada.
Goleman on jaganud sotsiaalse intelligentsuse kaheks osaks: sotsiaalne teadlikkus ning
sotsiaalne osavus [4, lk 116–117].
1.1.1. Sotsiaalne teadlikkus
Sotsiaalne teadlikkus on inimese võime teise seisundit tajuda, tema mõtteid ja tundeid mõista
ning suutelisus sotsiaalruumis hakkama saada. Sotsiaalse teadlikkuse moodustavad teatud
oskused, milleks on esmane empaatia, häälestumine, empaatiline täpsus ning sotsiaalne
tunnetus. [4, lk 117]
Osalt on inimestel võimalik oma emotsioone varjata, näiteks korrigeerides oma kehakeelt või
peites oma tundeid verbaalse suhtluse abil, kuid osade signaalide esilekerkimist inimene
takistada ei saa. Inimkeha kiired reaktsioonid nagu hääletooni muutumine või silmsideme
katkestamine annavad koheselt vestluskaaslasele teise emotsioonidest märku. Selliste
mitteverbaalsete signaalide märkamine ja nende mõistmine võimaldab teise emotsioone,
käitumist või motiive (näiteks valetamine või ebakindlus) paremini mõista. [4, lk 118; 6]
Esmase empaatia võime mõõtmiseks on välja töötatud test nimega PONS (ingl Profile of
Nonverbal Sensitivity ehk mitteverbaalse tundlikkuse profiil). Testi vältel esitatakse
mõnesekundilisi video- või häälkatkendeid, kusjuures sõnadest testi täitja aru ei saa, vaid peab
inimese hääletooni või kehakeele põhjal otsustama, mis emotsioonidega katkendis tegemist
on. Neid, kes selle testi edukalt sooritavad, hinnatakse interpersonaalselt tundlikumaks ning
üldjuhul peetakse neid inimesi meeldivamaks. [4, lk 119; 7]
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Cambridge’i Ülikooli uurimisrühm eesotsas professor Simon Baron-Coheniga, kes on ühtlasi
ka autismi uuringukeskuse (Autism Research Centre) direktor, töötas välja „silmist mõtete
lugemise“ testi (ingl Reading the Mind in the Eyes Test ehk lühendatult RMET). Testis on
kolmkümmend kuus fotot silmapaaridest (vt joonis 1). Iga silmapaari puhul tuleb vastajal
nelja emotsioone väljendava sõna hulgast valida omadussõna, mis vastab kõige paremini
pildil oleva inimese emotsioonidele. Piltide järgi emotsioonide tuvastamisel rohkem punkte
saanud inimestel on suurem empaatiavõime. Need, kes saavad testis väga madala tulemuse,
on suure tõenäosusega autistid. [4, lk 119; 8]
kade

paanikas

ülbe

vihane

Joonis 1. Näide fotost RMET testis. Allikas: Lab in the Wild
Nii nagu üldine sotsiaalne intelligentsus, on ka empaatiavõime arendatav. Suheldes erinevate
inimestega, arendades pikaajalisi ja lähedasi suhteid ning saades erinevaid
suhtlemiskogemusi, õpib inimene teist jälgima ning saab paremini aru kaaslase
mitteverbaalsetest emotsionaalsetest signaalidest. [4, lk 118–119]
Häälestumise aluseks on vestluskaaslasele tähelepanu pööramine. Teise inimese tähelepanelik
kuulamine ja mõttega vestluse juures olemine hõlbustab suhtluse käiku. Tänapäevase kiire
eluviisi juures, mille puhul pole inimestel rööprähklemise tõttu kuigi hea keskendumisvõime,
pole kerge täielikult keskenduda ühele vestlusele. Seda näiteks siis, kui inimene vestluse ajal
oma mõtteisse vajub ning lakkab tähelepanu pööramast kaaslase mõtetele. Vestleja ei suuda
empaatiavõimeliselt vastata ning tema häälestumisvõime kannatab. [4, lk 120–122]
Meeldiva vestluse puhul tekib suhtlejate vahel side ja kaaslaste seisundid sobituvad
üksteisega. Vastasel juhul peegeldab inimese vestlemisviis ainult tema enda seisundit ning
kaaslasele tähelepanu pööramine jääb tagaplaanile. Võib öelda, et sel juhul ei teki mõlema
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osapoole jaoks meeldivat interaktsiooni, kuna rahuldatakse ainult enda vajadust rääkida. [4,
lk 120–122]
Empaatiline täpsus on võime teise tunnetest ja mõtetest aru saada. See põhineb esmasel
empaatial. Üksteist hästi tõlgendavate inimeste suhe on edukam ning side nende vahel on
tugev. Sellise täpsuse defitsiit ei mõju lähedasele suhtele hästi, kuna osapooled ei pruugi
üksteist mõista. [4, lk 123–124]
Psühholoog William Ickes, kes kutsub empaatilist täpsust ka võimeks igapäevaselt mõtteid
lugeda, otsustas uurida, kas „mõtete lugemise“ võimes esineb soolisi erinevusi. Kuna naisi
peetakse üldjuhul meestest empaatilisemaks ning arvatakse, et nad suudavad oma emotsioone
mitteverbaalse suhtluse abil paremini väljendada (näiteks näoilmete ja hääletooni abil), siis
uuringuid alustades eeldati, et naised on teise inimese konkreetsete tunnete ja mõtete
äraarvamisel täpsemad kui mehed. See oletus põhines levinud stereotüübil, mille kohaselt on
naise kõhutundel enamasti õigus. [9; 10]
Soolise erinevuse testimiseks korraldas Ickes koos oma kolleegidega kümme uuringut, millest
seitsme puhul ei tulnud analüüsitavate gruppide tulemuste vahel välja statistiliselt olulist
soolist erinevust. Küll aga leiti oluline sooline erinevus kolme viimase uuringu puhul seetõttu,
et nende uuringute puhul teatati osalejatele, et hinnatakse nende empaatilist võimekust. Seega
eeldati, et kui naistele meelde tuletada, et tegu on võimega, mida peetakse nende tugevaks
küljeks, siis olid nad motiveeritumad ülesannet sooritama. Oma eelduste kontrollimiseks
korraldas Ickes veel kaks uuringut, mis kinnitasid, et üldjuhul pole naistel meestest paremaid
empaatilisi võimeid, vaid nad on motiveeritumad stereotüüpsete ühiskonnapoolsete ootuste
tõttu. [9; 10]
Sotsiaalne tunnetus põhineb inimese võimel mõista sotsiaalse maailma tegelikku toimimist.
See võime eeldab, et inimene teab, mida ühes või teises sotsiaalses situatsioonis temast
oodatakse, näiteks kuidas oleks kombekas käituda peenes restoranis. Seda peetakse sotsiaalse
intelligentsuse nurgakiviks, kuid inimene, kellel puuduvad sotsiaalse osavuse põhialused, on
teistega suheldes ääretult kohmakas isegi juhul, kui ta on sotsiaalses tunnetuses tugev. [4, lk
124–126]
1.1.2. Sotsiaalne osavus
Sotsiaalne osavus on võime, mis võimaldab inimesel omaenda sotsiaalsele teadlikkusele
tuginedes teisega antud olukorras ladusalt suhelda. Sotsiaalse osavuse võib jagada neljaks
osaks: sünkroonsus, eneseesitlus, mõju ja hool. [4, lk 117]
Sünkroonsus on sotsiaalse osavuse ülejäänud aspektide aluseks. See eeldab teise inimese
tunnetamist sel moel, et suhtleja tõlgendab koheselt vestluskaaslase mitteverbaalseid märke
(näiteks kulmukortsutus, naeratus või noogutus) ning reageerib neile automaatselt õigesti ning
ladusalt. Puuduliku sünkroonsuse puhul ei ole interaktsioon niivõrd nauditav, sest kui üks
inimene sünkroonsust rikub, võib teine end tunda ebamugavalt. [4, lk 126]
Eneseesitlus mängib suurt rolli interaktsiooni või suhte arengus. Nii enese tutvustamine
esmakohtumisel kui ka rahvamassi mõjutamine avaliku esinejana vajab oskusi end esitleda
ning põhineb sellel, milline mõju inimesel teistele on. [4, lk 129]
Karisma on eneseesitluse oluline osa. Inimene, kes suudab köita, võluda ja mõjutada teisi enda
ümber, on karismaatiline [11]. Selline oskus on eriti tähtis just avalikele esinejatele ja
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juhtidele, kuna see võimaldab neil vestluskaaslastes emotsioone sütitada ning kuulajaid
endaga samale lainele tõmmata. [4, lk 129]
Inimesed, kes suudavad enda emotsioonide väljendamist kontrollida ja reguleerida vastavalt
olukorrale, on sotsiaalselt vilunud ning enesekindlad sotsiaalsetes situatsioonides. On ka
inimesi, kes on nii karismaatilised ning suurepärased eneseesitlejad, et neil jääb vajaka sisust,
mis seda toetaks. Kui puuduvad teatud rolli jaoks nõutud oskused, siis ei saa seda asendada
sotsiaalse intelligentsusega. Näiteks pelgalt perfektsest eneseesitlemisest töövestlusel ei piisa
selle ametikoha tööülesannete täitmiseks, vaid läheb vaja ka nõutud oskusi. [4, lk 130]
Kui inimesel on mõju teisele, võivad tema jaoks kujuneda soodsad sotsiaalse interaktsiooni
tagajärjed. Ainuüksi empaatilise täpsuse kasutamisega ei pruugi kaasneda suhete paranemine,
sest inimene võib küll aru saada kaaslase tunnetest ja mõtetest, kuid sellele vaatamata võib
öelda midagi suhet kahjustavat. Lähtudes oma sotsiaalsest teadlikkusest tunneb sotsiaalselt
intelligentne inimene sellise situatsiooni ära ning saab aru, et vaikimine mõjub antud olukorras
suhtele paremini. Need, kes vestluskaaslasega konfliktis olles oskavad mõjuvõimu kasutada,
tuginevad oma sotsiaalsele teadlikkusele. Ühe inimese mõjuvõim teise üle võib ka aidata
kaasa mitme isiku koostööle, kuid mõjuvõimu tuleb õigesti rakendada. Näiteks
juhipositsioonil olles võib inimesel tekkida tahtmine demonstreerida oma hiilgavaid omadusi
(nagu enesekindlus või kõrge IQ), kuid on ka hetki, mil hea juht annab oma alluvatele
võimaluse teha ettepanekuid või luua lahendusi. [4, lk 131–132; 12]
Üks sotsiaalse intelligentsuse märk on ka teiste vajadustest hoolimine ning vastav
tegutsemine. Kui manipuleerivad inimesed võivad olla osavad muude sotsiaalse
intelligentsuse võimete poolest, siis see külg neil puudub. Kuigi empaatiavõime on inimese
puhul tähtis omadus, pole sel suurt väärtust, kui sellest lähtuvalt ei tegutseta. Hoolivust võib
kirjeldada ka lahkuse või headusena. Näiteks on hooliv see inimene, kes teisi hädaolukorras
aitab või on lahke isikliku kasu saamata. [4, lk 133–134; 13]

1.2. Sotsiaalse intelligentsuse mõõtmine ja arendamine
Sarnaselt IQ-le ehk intelligentsuskvoodile (ingl intelligence quotient) on ka sotsiaalse
intelligentsuse (SQ ehk ingl social intelligence quotient) mõõtmiseks olemas teste. Kuna
efektiivne suhtlemisviis eeldab eesmärgipärast käitumist erinevates olukordades, hõlmab
sotsiaalse intelligentsuse skoori mõõtmine inimese käitumismaneeride ja suhtlemisoskuste
hindamist kindlaks tehtud kontekstis. [5]
Lisaks eelnevalt mainitud PONS ja RMET testidele on välja töötatud kahekümne viiest
vastandliku käitumisviisi paarist koosnev küsitlus. Selle autor Karl Albrecht on testis
vastandanud suhtlust soodustavad ja kahjustavad käitumisviisid ning iga sõnapaari juures
tuleb vastajal hinnata enda või analüüsitava inimese käitumismaneere skaalal 0–4 [14]. Karl
Albrechti test on käesoleva uurimistöö empiirilise osa üheks aluseks, seega on sellest lähemalt
juttu alapeatükis 3.2.
Sotsiaalset intelligentsust on võimalik elu jooksul arendada. Ka laste seas on erineva sotsiaalse
intelligentsuse tasemega indiviide. Näiteks lastel, kes teisi kiusavad, tõenäoliselt puuduvad
mõned sotsiaalsed oskused nagu empaatiavõime, oskus jagada või kuulata, seega on tähtis
jälgida inimese sotsiaalse intelligentsuse taset juba noores eas. Lapsevanema või õpetaja abiga
võib laste sotsiaalseid oskusi arendada näiteks erinevate mängude või ülesannetega. [15]
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Et ka teisme- ja täiskasvanueas häid inimsuhteid hoida, tuleks suheldes järgida järgnevaid
aspekte [16]:
•
Teisele inimesele tähelepanu pööramine – eduka inimsuhte loomise võti on teisele
tähelepanu pööramine. Selleks ei pea end ilmtingimata avama, kuid aina tervislikke
inimsuhteid luues õpib inimene teisi usaldama.
•
Iseenda mõistmine – enne end ümbritsevate inimeste mõistmist tuleks inimesel mõista
iseennast. Siinkohal aitab ka sotsiaalse intelligentsuse test, mille abil saab aimu enda
käitumisviisidest sotsiaalruumis. Mõtisklemine selle üle, kuidas inimene erinevatele
stiimulitele reageerib, aitab tuvastada ta sotsiaalseid tugevusi ja nõrkusi. See tõstab
eneseteadvust ning omakorda arendab sotsiaalset intelligentsust.
•
Suhtlemisoskuse täiendamine – kompetentse suhtluse aluseks on sujuv verbaalne
suhtlus, mis eeldab oma mõtete edastamist pingevabalt. Lisaks on pädevaks suhtluseks
vajalik sobiv ja asjakohane kehakeel.
•
Konfliktide lahendamine – see, kuidas inimene konflikte käsitleb, on osa ta isiksusest.
Konfliktides osalemine on tarvilik iseloomu arenguks ning võimalus enesearenguks.
Konfliktide lahendamise oskus on üks sotsiaalse intelligentsuse tunnusmärke.
•
Kaaslase tunnete mõistmine – suhtlust soodustab kaaslase mõistmine ning hukkamõistu
vältimine, seega on empaatiavõimel tervislike suhete loomisel ja sotsiaalse
intelligentsuse edendamisel oluline roll.
Inimestele on äärmiselt oluline suhtluse olemasolu, kuna tegu on sotsiaalsete olenditega.
Suhtlus on võimalik nii või teisiti, kuid meeldivate interaktsioonide kogemiseks ja heade
suhete hoidmiseks tuleb teadvustada sotsiaalse intelligentsuse erinevaid aspekte ning
suhtlemisel nendest lähtuda. Seega on inimese sotsiaalse intelligentsuse tase ta sotsiaalse elu
kvaliteeti määrav faktor. Inimesed sünnivad erinevate eeldustega olla sotsiaalses suhtluses
pädevad, kuid kuna sotsiaalne intelligentsus on arendatav ja seda juba lapseeas, siis on
inimestel üldjuhul võimalik pürgida tahetud sotsiaalsete interaktsioonide poole pärilikkusest
sõltumata.
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2. VIHAKÕNE KUI ÜKS DISKRIMINEERIMISE ILMINGUID
Eesti põhiseaduse § 12 näeb ette, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi
diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või
muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise
õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav
õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. Sellele vaatamata
on ajendeid, mis panevad osasid inimesi teisi ebahumaanselt kohtlema. [17]
Käesolev uurimistöö keskendub eelkõige ühele diskrimineerimise ilmingule – vihakõnele,
kuid enne annab autor lühida ülevaate diskrimineerimisest üldiselt.

2.1. Diskrimineerimise olemus ja põhjus
Tihtilugu kategoriseerivad inimesed keskkonda, nähtusi ja olendeid enda ümber. See on aju
viis maailmast arusaamiseks ning inimaju toimib nii juba lapseeast saadik. Kuid need
väärtused, mida inimesed erinevatele inimgruppidele annavad, õpitakse aja jooksul
vanematelt ja kaaslastelt või tulenevad need ühiskonna hoiakutest. [18]
Paljudel juhtudel eeldab diskrimineerimine ebarealistlikke arvamusi ja vääraid üldistusi
diskrimineeritavate kohta, kusjuures hoiab diskrimineerija üleolevat hoiakut teise suhtes.
Inimene, kes tahtlikult teisi diskrimineerib, on teadlik oma negatiivsetest tunnetest
diskrimineeritavate suhtes ning tema eesmärk on diskrimineeritavat mingil moel vigastada,
kahjustada või vältida. [18]
Diskrimineerimine võib esineda nii otseselt kui ka kaudselt. Eestis kehtiva võrdse kohtlemise
seaduse § 3 kohaselt on diskrimineerimine otsene, kui inimese rahvuse (etnilise kuuluvuse),
rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse
alusel koheldakse teda halvemini kui on koheldud, koheldakse või võidakse kohelda teist
isikut samalaadses olukorras. Näiteks kui samal ametikohal makstakse naissoost töötajale
vähem kui meessoost töötajale. Diskrimineerimine on kaudne Eesti võrdse kohtlemise
seaduse § 3 kohaselt siis, kui näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab isikud
eelnimetatud tunnuste alusel teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda. Näiteks tööandja
kehtestatud nõue rääkida riigikeelt emakeele rääkija tasemel võib panna vähemuskeelte
rääkijad halvemasse olukorda. Mõnel juhul ei pruugi aga tegemist olla diskrimineerimisega
isegi kui negatiivsed tagajärjed on olemas. Eelnimetatud seaduse kohaselt ei ole Eestis
tegemist diskrimineerimisega, kui sättel, kriteeriumil või taval on objektiivne õiguspärane
eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud. Näiteks võib
tööandja õigustatult kehtestada riigikeele oskuse nõuded neile töötajatele, kes suhtlevad
regulaarselt klientidega. [19; 20; 21]
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2.2. Vihakõne mõiste, levik ja sellest ajendatud kuriteod
Kuigi eestikeelne termin vihakõne sarnaneb sõnastuselt vihase kõnega, on need kaks sisuliselt
erinevad. Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on määratletud 41.
kommentaaris § 45 kohta, et vihakõne on üksikisiku, isikute grupi või ühiskonnakihtide vastu
suunatud halvustamine ja vihkamine isiku(te) grupikuuluvuse alusel [22]. Vihane kõne on aga
suunatud inimese isikuomaduste või tema tegemiste vastu, sealjuures grupikuuluvust
negatiivselt märgistamata [23]. Vihakõne teeb eriti problemaatiliseks just see asjaolu, et
sisuliselt rünnatakse kogu isikute gruppi (näiteks seksuaalse orientatsiooni, rassi või
religioosse kuuluvuse alusel), kuid ühe inimese sõimamise puhul ei ole tegu rünnakuga
lähtuvalt grupikuuluvusest.
Kuna vihakõne eesmärk on üldjuhul kahjustada, dehumaniseerida, ahistada, hirmutada,
alavääristada ja alandada teatud inimgruppe, on vihakõne ehk vaenu õhutamine täielikult
inimõiguste vastane [23]. Lisaks inimõiguste rikkumisele ohustab vihakõne levik
demokraatliku ühiskonna toimimist, kuna vaenu õhutamine nii sõnalisel kui ka füüsilisel moel
võivad tekitada konflikte ka laiemas pildis [24].
Karistusseadustiku § 151 kohaselt nimetatakse sotsiaalse vaenu õhutamiseks sellist tegevust,
millega on avalikult kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi,
nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse
seisundiga. Eelnimetatud paragrahvi kohaselt karistatakse sotsiaalse vaenu õhutamise eest
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Karistatav on just sellise sotsiaalse
vaenu õhutamine, millega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Et vältida
avaliku vihakõne puhangut vägivallaks, on ECRI (ingl European Commission against Racism
and Intolerance ehk Euroopa rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjon) alati pidanud
vajalikuks kriminaalset karistamist, kui vihakõne kasutaja õhutab vägivalda üksikisiku või
inimgrupi vastu. Siiski tuleks kriminaalkaristusi kasutada viimase abinõuna ning säilitada
tasakaal vihakõne vastu võitlemise ja sõnavabaduse tagamise vahel. Samuti ei tohiks vihakõne
keelustamist kuritarvitada ega valesti rakendada näiteks poliitiliste või usuliste veendumuste
kritiseerimise vastu. [24; 25; 26]
Kuigi vihakõne kasutamine on üldjuhul ühiskondlikult hukka mõistetud, on Eestis kehtiva
karistusseadustiku alusel vaenuõhutajaid raske vastutusele võtta. Peale selle, et vihakõne on
äärmiselt kontekstispetsiifiline nähtus, teeb asjaolud keeruliseks see, et tänapäeval toimub
vaenu õhutamine tihtipeale internetis ja sotsiaalmeedias. Seega on vihakõnest tulenevat otsest
ohtu raske määrata. Lisaks toovad vaenu õhutajad argumendiks õiguse sõnavabadusele ning
kuigi sõnavabaduse ja vihakõne vahel jookseb piir, võib see teatud juhtudel olla kohati
subjektiivne. Siiski on vähemuste „kiusamine“ vihakõne näol ja sealjuures sõnavabaduse
õiguse ettekäändeks toomine inimõiguste mõtte vastane. [23; 27]
Kuigi võib olla inimlik kategoriseerida end ümbritsevaid isikuid, pole eelarvamuslik
suhtumine erinevatesse inimgruppidesse pelgalt nende grupikuuluvuse alusel seetõttu
õigustatud. Nii avalikult kui ka varjatult teise inimese vastu vaenu õhutamine sealjuures
negatiivselt märgistades ta grupikuuluvust on teise isiku inimõiguste rikkumine ning seega
Eesti riigis keelatud. Vaatamata sellele, et vihakõne ja sõnavabaduse vahel jooksev piir võib
olla subjektiivne, on siiski vihakõne kasutus ning sellest ajendatud kuriteod Eestis seadusega
karistatavad kuni kolmeaastase vangistusega.
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3. UURING
3.1. Uuringu eesmärgid ja hüpotees
Esmalt oli käesoleva uurimistöö eesmärkideks küsitlusankeedi abil välja selgitada uuringus
osalenud õpilaste sotsiaalse intelligentsuse skoor ning kindlaks teha, kui hästi suudavad
vastajad identifitseerida vihakõne. Seejärel soovis autor jagada vastajad üldvalimi sotsiaalse
intelligentsuse skoori keskmise alusel kaheks võrdlusgrupiks ja võtta aluseks osalejatele
esitatud neli näidet ning seeläbi võrrelda kahe grupi oskust identifitseerida vihakõne.
Tuginedes oma isiklikule arvamusele ja eakaaslastelt kuuldud arvamustele, oli autoril enne
uuringut alust oletada, et sotsiaalselt intelligentne inimene mõistab vihakõne olemust ning
väldib selle kasutamist. Sellest oletusest lähtuvalt soovib autor uuringu raames kindlaks teha,
kas keskmisest kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilased suudavad identifitseerida
vihakõne paremini kui keskmisest madalama sotsiaalse intelligentsusega õpilased.
Töös toob autor välja nii nullhüpoteesi kui ka sisuka hüpoteesi. Nullhüpoteesi kohaselt
keskmisest madalama ja keskmisest kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilaste vastused
vihakõne identifitseerimisel ei erine. Vastavalt sisukale hüpoteesile oskavad keskmisest
kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilased keskmisest madalama sotsiaalse
intelligentsusega õpilastest vihakõne paremini identifitseerida, mis tähendab, et kahe grupi
vastuste vahel on statistiline erinevus.

3.2. Uuringu läbiviimine
Tegemist on kvantitatiivse uuringuga. Uuringu läbiviimisel kasutas autor elektroonilist
küsitlusankeeti, kuna veebipõhiselt saadud info töötlemine on käesoleva töö puhul
andmeanalüüsiks efektiivseim meetod. Andmeanalüüsi käigus tuli arvutada mitmeid
erinevaid matemaatilisi näitajaid. Lähtudes eelkõige valimi suurusest, ei tundunud kuigi
otstarbekas viia uuring läbi paberkandjal. Lisaks andmeanalüüsi protsessi ajalisele
pikenemisele oleks sel moel tõusnud inimliku eksimuse tõenäosus, kuna kõik andmed oleks
tulnud sisestada käsitsi.
Küsitlusankeet (vt lisa 1) koosneb kahest osast. Esimeses pooles kasutatakse sotsiaalse
intelligentsuse uurija Karl Albrechti sotsiaalse intelligentsuse testi [14], mille töö autor
eelnevalt eesti keelde tõlkis. Dr Albrechti test koosneb kahekümne viiest vastandliku
käitumisviisi paarist. Iga paar sisaldab üht kaasinimesi kahjustavat käitumisviisi (näiteks
kohatute ja kombetute naljade tegemine) ja üht sotsiaalset suhtlust soodustavat käitumist
(näiteks huumori taktitundeline kasutamine). Iga paari puhul tuleb vastajal hinnata oma
käitumist skaalal 0–4. Vastates hindega „0“, arvab küsitletav, et teda iseloomustab kõige enam
kaaslasi kahjustav käitumine. Kui vastaja hinnangul esineb teisi kahjustavat käitumist ta
suhtluses üpris tihti, hindab ta end numbriga „1“. Kui küsitletav valib vastuseks „2“, esineb
vastaja suhtlemismaneerides sotsiaalset suhtlemist kahjustavat ja soodustavat käitumist ta
arvates enam-vähem võrdsel määral. Valides väärtuse „3“, hindab vastaja enda käitumist
valdavalt suhtlemist soodustavalt. Hinnates end numbriga „4“, arvab küsitletav, et teda
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iseloomustab kõige enam sotsiaalset suhtlemist soodustav käitumine. Testi lõpus tuleb igal
vastajal arvutada oma sotsiaalse intelligentsuse skoor. Kuna autor ei leidnud ühtegi sellist
usaldusväärset veebikeskkonda, mis võimaldaks sotsiaalse intelligentsuse skooride
arvutamise automatiseerimist, paluti vastajatel oma punktid ise kokku liita. Arvestades
küsitletavate hulka, ei oleks olnud mõttekas autoril endal kõiki skoore arvutada ning ta
kontrollis neid skoore, mille õigsuses tal kahtlusi tekkis.
Uuringu teises pooles tutvustatakse vastajatele nelja erinevat näidet. Et uuring poleks ajaliselt
liiga pikk, siis otsustati, et nelja näite tutvustamiseks kuluv aeg on optimaalseim variant,
arvestades asjaolu, et küsitluse esimene osa on üpris mahukas. Neljast näitest kolm sisaldavad
vihakõne ning üks ei kuulu vihakõne alla, küll aga on tegemist räige sõimuga, mis võib
segadusse ajada küsitletava, kes pole kuigi tuttav vihakõne mõistega. Näidete valimisel pidas
autor tähtsaks, et kõik juhtumid oleksid intrigeerivad ja huvitavad, et uuringus osalejatel
tekiks kohe nende kohta oma arvamus. Lisaks soovis autor, et näidetes oleks esindatud
erinevad inimgrupid, keda halvustatakse erinevate grupikuuluvuste alusel (rass, seksuaalne
identiteet ja orientatsioon).
Esimeseks näiteks on Jõhvi kirikuõpetaja Peeter Kalduri sõnavõtt Vabadussõja
mälestustseremoonial (vt joonis 2). Uuringus osalejatele näitas autor kaks korda üht lõiku
„Seitsmestes uudistes“ ilmunud uudiseklipist [28]. Uuringus osalejatele näitas autor videot
41. sekundini. Kaldur ütles oma kõnes nii: „Homoseksuaalsust aktsepteeritakse; kas Eesti
mehed ja naised langesid pea 100 aastat tagasi sellepärast või? ... Kas sellepärast, et me
pakuksime paremat elu neile, kes ei suuda oma riikides korda majja luua? Kas sellepärast
surid Eesti pojad ja tütred ligi 100 aastat tagasi?“ [29]

Joonis 2. Peeter Kaldur Jõhvis sõna võtmas
2017. aasta mälestustseremoonial peetud Kalduri kõne kohta tekkis sotsiaalmeedias elav
arutelu. Kuigi inimesed on Kalduri kõnes kostunud mõtteid nii heaks kiitnud kui ka maha
laitnud, võib vaimuliku sõnavõtu OMA Keskuse juhi Kristel Rannaääre sõnul vihakõneks
liigitada, kuna see on teatud inimgruppide jaoks alavääristav ja alandav. [29]
Teisena näidati uuringus osalejatele videolõiku „Pealtnägijast“ [30], kus seksuaalkoolitaja
Rita Holm loeb ette talle sotsiaalmeedia vahendusel jäetud kommentaare (vt joonis 3), mille
seas kõlasid märkused nagu „Tõeline pervert!“ ja „Jätke lapsed rahule, pervotädid ja -onud!“.
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Need on reaktsioonid Holmi arvamusartiklile, milles ta räägib, et seksuaalkasvatus võiks alata
juba lasteaias [31]. Uuringus osalejatele näidati videot esimese minuti ja 38. sekundini.

Joonis 3. Seksuaalkoolitaja Rita Holm ette lugemas sõimavaid kommentaare
Ehkki tegemist on räige sõimuga, pole Holmi Facebookis sõimamine antud juhul vihakõne,
kuna etteloetud kommentaarides ei lähtuta grupikuuluvustest, vaid solvatakse
seksuaalkoolitajat seoses tema tegevusega. Seega võib sõimu seksuaalkoolitaja vastu
nimetada vihaseks kõneks, ent mitte vihakõneks.
Järgmisena näidati osalejatele kuvatõmmist ingliskeelsest säutsust (vt joonis 4), mille kõrval
esitati ka autori eestikeelne tõlge: „Lähen Aafrikasse. Loodan, et ma AIDSi ei saa. Nali, ma
olen ju valgenahaline!“. Peale seda, kui naine säutsu 2013. aastal Twitterisse postitas,
vallandati ta töölt. [32]

Joonis 4. Justine Sacco säuts
Sacco sõnul ei saa ta Aafrikas AIDSi oma nahavärvi tõttu. Niisiis viitas ta oma postitusel, et
AIDS on mustanahaliste haigus, seega on tegu rassismiga ja ka vihakõnega, kuna Sacco
halvustab oma säutsus inimesi nende grupikuuluvusest lähtuvalt.
Viimasena näitas autor uuringus osalejatele Facebookis ilmunud Varro Vooglaiu postitust (vt
joonis 5). Lisaks fotole kirjutas ta postitusse: „Olgem ausad, nn sooideoloogia pealesurumine
on kokkuvõtlikult öeldes lihtsalt vaimsete ja psüühiliste hälvete propageerimise ja
normaliseerimise projekt.“ [33]
Vooglaiu sõnul on neil inimestel vaimne hälve, kes ei identifitseeru nais- ega meessoost
isikutena. Nii postituses olev pilt kui ka kommentaar on halvustavad nende inimgruppide
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suhtes ning seega sisaldab postitus vihakõne. Ka Facebook eemaldas Vooglaiu postituse sel
põhjusel, et tegemist on vihakõnega.

Joonis 5. Varro Vooglaiu postitus
Oma teadmistele tuginedes tuli vastajal iga esitatud näite puhul otsustada, kas tegemist on
vihakõnega või mitte. Andmeid analüüsides luges autor iga vastaja puhul kokku, mitu näidet
vastaja õigesti määras. Iga õigesti tuvastatud näite eest sai vastaja ühe punkti. Seega väikseim
võimalik tulemus on null punkti neljast ning parim tulemus neli punkti neljast.
Küsitlusele vastajaid oli kokku 205 ning sellele vastasid kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi 11. ja
12. klassi õpilased (v.a need õpilased, kes küsitluse toimumise päeval koolist puudusid). Autor
eelistas küsitleda 11. ja 12. klassis õppivaid noori seetõttu, et võrreldes 10. klassi õppuritega
on nad eeldatavasti suutelised paremini mõistma vihakõne olemust ning küsitluses
kasutatavaid väljendeid.
Enne küsitluse läbiviimist kontrollis autor andmete kohalejõudmist vastajani ning eakaaslaste
võimekust dr Albrechti testi eestikeelsest tõlkest arusaamisel testuuringu näol. Testküsitlusele
vastajaid oli kolm ning nende tagasiside põhjal tegi autor enne põhiuuringu läbiviimist ühe
sõnalise muudatuse. Üks testuuringule vastajatest pööras tähelepanu küsitluses olevale
väljendile „teiste ignoreerimine ja solvamine“ (autori tõlge ingliskeelsest väljendist ignoring
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or snubbing others). Ta täheldas, et ignoreerimine ja solvamine ei pruugi alati inimese
käitumismaneerides koos esineda. Lähtudes Cambridge’i e-sõnaraamatust, on verbi snub
tähenduseks „to insult someone by not giving them any attention or treating them as if they
are not important“. Seega sõna „solvamine“ ei sobigi antud kontekstis väljendisse ning
täpsema tõlke huvides otsustas autor selle sõna küsitlusest välja jätta.
Põhiküsitlus toimus juhendaja klassiruumis filosoofia- ja ühiskonnaõpetuse tundide ajal igale
klassile eraldi, seega kaheksa korda. Kuna töö autoril olid küsitluste toimumise ajal
ainetunnid, viis ta ise läbi neli küsitlust kaheksast, ülejäänud viis läbi juhendaja.
Et kõige paremini mõista õpilaste võimekust, soovis autor luua küsitlusele vastamiseks
vajalikud tingimused. Kuna tegemist on üpris mahuka küsitlusankeediga, oli tähtis, et
küsitletavatel oleks vastamise ajal võimalus keskenduda ning oma vastus hoolikalt läbi
mõelda. Seega otsustati uuring läbi viia ainetundide ajal. Sel moel sai ka jälgida, et
küsitletavad kasutaksid vastamisel ainult iseenda teadmisi. Uuringu tulemuste
usaldusväärsuse huvides oli vastajatel oma sotsiaalse intelligentsuse skoori arvutamiseks
piisavalt aega, kusjuures võisid kõik kasutada kalkulaatorit. Lisaks sai uuringus osaleja kohe
küsida selgitusi töö autori või juhendaja käest, kui ta küsimusest aru ei saanud.

3.3. Uuringu analüüs
Andmeanalüüsiks vajalikud statistilised näitajad on arvutatud Excel’i funktsioonide abil.
Küsitlusel osalenud 205 õpilase hulgast 105 on 11. klassi õppurid ning ülejäänud 100
abituriendid (vt joonis 6). Enim oli vastajaid klassist G3.a (31 õpilast) ja kõige vähem
osalejaid oli G3.d klassist (19 õppurit).
G3.d; 19; 10%

G2.a; 28; 14%

G3.c; 29; 14%
G2.b; 25; 12%

G3.b; 21; 10%
G2.c; 27; 13%
G3.a; 31; 15%

G2.d; 25; 12%

Joonis 6. Vastajate arv ja osakaal klassiti
Nagu eelnevalt mainitud, siis pidid õpilased sotsiaalse intelligentsuse testi raames hindama
oma käitumist skaalal 0–4 kahekümne viie küsimuse puhul. Andmeanalüüsi käigus leidis
autor vastuste moodi iga küsimuse kohta. Seejuures selgus, et suuremat osa küsimusi hinnati
kõige enam numbriga „3“ ja „4“ ning ainult ühele küsimusele vastati kõige rohkem väärtusega
„2“ (vt joonis 7).

138

Marlen Kokla, 12. klass, Pärnu Ühisgümnaasium, 2021
SOTSIAALNE INTELLIGENTSUS JA VIHAKÕNE IDENTIFITSEERIMINE

"2"; 4%
"4"; 24%

"3"; 72%

"2" ehk suhtlemist kahjustavat ja soodustavat käitumist esineb vastaja käitumises enam-vähem võrdsel määral
"3" ehk vastaja käitumine on valdavalt suhtlemist soodustav
"4" ehk vastajat iseloomustab kõige enam suhtlemist soodustav käitumine

Joonis 7. Sotsiaalse intelligentsuse testi küsimustele vastamise sageduste osakaal
72% küsimustest vastati kõige enam väärtusega „3“, mis tähendab, et 25 küsimuse seast 18
puhul hinnati kõige enam enda suhtlusstiili valdavalt suhteid soodustavaks. Mitte ühegi
küsimuse puhul ei tulnud moodiks „0“ (ehk vastajat iseloomustab kõige enam kaaslasi
kahjustav käitumine) ega „1“ (ehk vastaja käitumises esineb suhtlemist kahjustavat käitumist
üpris tihti). Väärtus „2“ (ehk suhtlemist kahjustavat ja soodustavat käitumist esinev vastaja
käitumises enam-vähem võrdsel määral) esines kõige sagedamini ainult ühe küsimuse puhul,
mis moodustab 25-st küsimusest 4%. Seda sõnapaari „sarkasm, terav kõneviis, kriitilisus –
hell, taktitundeline huumorikasutus“ juures. 24% küsimustest said kõige enam vastuseks „4“,
seega hinnati enda suhtlusstiili kõige enam suhtlemist soodustava käitumisena kuue küsimuse
puhul. Nende küsimuste seas oli küsitluse ainuke sõnapaar, mis mainis otseselt
grupikuuluvusi: „rassil, rahvusel või sool põhinevad solvangud – lugupidav suhtlemine teiste
ühiskonnagruppidega“. Samuti oli nende küsimuste hulgas sõnapaare, mis mainisid viisakat
vestlemist („ebaviisakas või agressiivne mittenõustumine – viisakas mittenõustumine,
arvamuste vahetamine“), teistel rääkida laskmist („teistest üle rääkimine – teistel rääkida
laskmine, vestluspartneriga arvestamine“), vestluskaaslase kuulamist („teiste segamine
vestluses ja neist üle rääkimine – teiste kuulamine“) ja empaatilist suhtumist („teiste
naeruvääristamine, alandamine ja halvustamine – teistesse toetav ja empaatiline suhtumine“).
Andmeanalüüsi käigus leiti erinevaid statistilisi näitajaid, mis iseloomustavad õpilaste
sotsiaalse intelligentsuse skoore ja võimaldavad võrrelda õpilaste tulemusi ka klassiti (vt tabel
1).
Tabel 1. Küsitletavate klasside statistilised näitajad
Klass
Vastajate arv
SI skooride aritmeetiline
keskmine
SI skooride mediaan
SI skooride mood
SI skooride standardhälve

G2.a
28
76,14

G2.b
25
76,04

G2.c
27
75,33

G2.d
25
74,04

G3.a
31
78,19

G3.b
29
80,66

G3.c
21
79,19

G3.d
19
84,53

77,5
74
10,24

73
73
7,93

74
88
9,86

79
84
16,42

77
82
7,83

83
72
9,52

78
75
9,27

84
79
7,04
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Kui võrrelda 11. klasside tulemusi omavahel, on näha, et sotsiaalse intelligentsuse skooride
aritmeetiline keskmine on kõrgeim G2.a ning madalaim G2.d klassis. Seevastu on aga
skooride mediaan kõrgeim G2.d klassis ning madalaim klassis G2.b.
Võrreldes aga abiturientide tulemusi, siis on vastavalt tabelile näha, et nii sotsiaalse
intelligentsuse skooride aritmeetiline keskmine kui ka mediaan on kõrgeim G3.d klassis,
kusjuures eelnimetatud klassis oli ka väikseim arv vastajaid. Klassis G3.a, kus oli suurim hulk
vastajaid, on need näitajad kõige madalamad.
Suurima vastajate arvuga klassis (G3.a) oli küsitluse päeval kohal 31 inimest ning väikseima
vastajate arvuga klassist (G3.d) oli kohal 19 õpilast. Kõigi vastajate seast on G3.d klassis
kõrgeim sotsiaalse intelligentsuse skooride aritmeetiline keskmine ja mediaan. G2.d klassil
on madalaim skooride aritmeetiline keskmine. Madalaim skooride mediaan on klassil G2.b.
Nagu eelnevalt mainitud, oli igal vastajal võimalik küsitluse teises osas vihakõne näidete
tuvastamise eest saada kuni neli punkti (iga õigesti määratud näite eest üks punkt). Allolev
tabel 2 kajastab klassiti õpilaste oskust identifitseerida vihakõne.
Tabel 2. Klasside oskus tuvastada vihakõne
Klass

Vastajate
arv

G2.a
G2.b
G2.c
G2.d
G3.a
G3.b
G3.c
G3.d
Kokku

28
25
27
25
31
29
21
19
205

0 punkti
saanud
õpilaste arv
1
1

1 punkti
saanud
õpilaste arv
2
4
1
4
5
7
3
2
28

2 punkti
saanud
õpilaste arv
11
8
14
7
13
12
5
3
73

3 punkti
saanud
õpilaste arv
12
9
11
7
13
9
11
4
76

4 punkti
saanud
õpilaste arv
2
4
1
7
1
2
10
27

Levinuim tulemus oli kolm punkti neljast: selle tulemusega õpilasi oli 76, mis moodustab
37,1% vastanutest. Ainult ühel inimesel, mis on 0,5% kõigist vastajatest, polnud ühtegi õiget
vastust. Üks õige vastus oli 28 õpilasel (13,7% vastanutest) ning 73 inimest (35,6%
küsitletavatest) sai kaks punkti neljast. 27 õpilast (13,2% vastanutest) suutis kõik näited
õigesti tuvastada. Nendest 10 ehk 37% õpivad klassis G3.d.
Eelnevalt mainitud statistilised näitajad leiti ka üldvalimi kohta, et saada ülevaade kõigi
uuringus osalejate tulemustest (vt tabel 3).
Tabel 3. Üldvalimi statistilised näitajad
Vastajate arv
SI skooride aritmeetiline keskmine
SI skooride mediaan
SI skooride mood
SI skooride standardhälve
Madalaim saadud skoor
Äärmused
Kõrgeim saadud skoor
Vihakõne tuvastamise punktide aritmeetiline keskmine
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Üldvalimi sotsiaalse intelligentsuse skooride aritmeetiline keskmine on 77,8 punkti ning
mediaan 78 punkti 100-st. 205 vastaja seast saadi sotsiaalse intelligentsuse testi tulemuseks
kõige enam 73 punkti 100-st, mis tähendab, et tulemuste moodiks on 73 punkti. Madalaima
tulemuse saaja (20 punkti 100-st) õpib G2.d klassis. Kõrgeima tulemuse (98 punkti 100-st)
saajaid oli kaks ning nad õpivad klassides G3.b ja G3.c. Vihakõne tuvastamise punktide
aritmeetiline keskmine on 2,49 punkti neljast.
Mis puudutab uurimistöö sisukat hüpoteesi (kas keskmisest kõrgema sotsiaalse intelligentsuse
skooriga õpilased suudavad identifitseerida vihakõne paremini kui keskmisest madalama
sotsiaalse intelligentsusega õpilased), siis sellele vastuse leidmiseks toimiti järgnevalt.
Esiteks leidis autor üldvalimi sotsiaalse intelligentsuse skooride aritmeetilise keskmise,
milleks on 77,8 punkti 100-st. Võttes arvesse fakti, et õpilaste sotsiaalse intelligentsuse
skoorid on täisarvud, jagati aritmeetilise keskmise abil valim kaheks grupiks: keskmisest
kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilased (skoorid alates 78-st punktist) ning keskmisest
madalama sotsiaalse intelligentsusega õpilased (skoorid kuni 77 punktini). Seejärel leidis
autor aritmeetilised keskmised neist punktidest, mis kumbki grupp vihakõne näidete
tuvastamisel saanud oli.
Järgmine tabel 4 kajastab nii üldvalimi kui ka kummagi grupi sotsiaalse intelligentsuse skoori
ja vihakõne tuvastamise punktide aritmeetilisi keskmisi.
Tabel 4. Erinevused valimite statistilistes näitajates
Analüüsitav grupp
Üldvalim
Keskmisest kõrgema
sotsiaalse intelligentsusega
õpilased
Keskmisest madalama
sotsiaalse intelligentsusega
õpilased

205

Sotsiaalse
intelligentsuse skoori
aritmeetiline keskmine
77,80

Õigesti määratud
vihakõne näidete arvu
aritmeetiline keskmine
2,49

106

85,58

2,61

99

69,47

2,35

Vastajate
arv

Kuna vastavalt ülaltoodud tabelile on kahe grupi vastuste vahel selge erinevus, siis
nullhüpotees, mille kohaselt keskmisest madalama ja keskmisest kõrgema sotsiaalse
intelligentsusega õpilaste vastused vihakõne identifitseerimisel ei erine, ei osutu tõestatuks.
Autori püstitatud sisukas hüpotees leidis kinnitust – keskmisest kõrgema sotsiaalse
intelligentsuse skooriga õpilased suudavad identifitseerida vihakõne paremini kui keskmisest
madalama sotsiaalse intelligentsusega õpilased. Täpsemalt öeldes on kõrgema sotsiaalse
intelligentsusega grupi aritmeetiliselt keskmine tulemus vihakõne näidete tuvastamisel 0,26
punkti võrra kõrgem kui madalama sotsiaalse intelligentsusega grupil. Seega on kahe grupi
tulemuste vahel võrdlemisi suur statistiline erinevus.
Kahe grupi (kõrgema ja madalama sotsiaalse intelligentsusega õpilased) vastuste statistilise
erinevuse olulisust kinnitab ka t-testi tulemus, milleks on ümardatult 0,0399. Kuna t-testi
tulemus on väiksem kui 0,05, siis on saadud vastuste juhuslikkuse tõenäosus väike.
Küsitluse lõpus oli vastajatel võimalus kirjutada autorile küsitluse täitmise ajal tekkinud
kommentaare või tähelepanekuid. Seda teinud 35 õpilase seast ütles 22 õpilast, et tegemist on
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põneva ja aktuaalse teemaga. Lisaks mainiti, et vihakõne on tänapäeva maailmaruumis liialt
levinud ning et sellest peaks rohkem rääkima. Neli inimest ütles, et nad oleksid soovinud enne
vihakõne näidete tuvastamist rohkem teada antud asjaolust ja selle taustast. Oli ka õpilasi, kes
avaldasid arvamust autori välja toodud näidete kohta ning neid, kes soovisid uurimistöö
avalikustamist, et hiljem tulemusi lugeda.

3.4. Arutelu
Uuringu esimese poole tulemused olid igati ootuspärased, võib öelda, et isegi meeldivalt
üllatavad. Pärnu Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klasside sotsiaalse intelligentsuse skooride
aritmeetiline keskmine 77,8 punkti 100-st on üsna hea tulemus, jäädes võimalike skooride
ülemise kolmandiku hulka.
Järgnevalt on autor kirja pannud mõned analüüsi käigus leitud huvitavad faktid:
•
Igas 11. klassis on üks inimene, kelle sotsiaalse intelligentsuse skoor on 90 punkti 100st või sellest kõrgem.
•
Igas 12. klassis on vähemalt kaks õpilast, kelle sotsiaalse intelligentsuse skoor on 90
punkti 100-st või üle selle. G3.d klassis kohal olnud 19 õpilase seas on neid viis ning
klassis G3.b, keda oli kohal 29, on neid õpilasi kuus.
•
Kõigi 205 vastaja seas on kaks inimest, kes said sotsiaalse intelligentsuse testi
tulemuseks alla 50 punkti 100-st. Nad mõlemad õpivad klassis G2.d.
Suurima üllatuse valmistasid autorile G3.d klassi tulemused, kus kohal olnud 19 õpilase
hulgas oli lausa viis õpilast, kelle sotsiaalse intelligentsuse skoor oli üle 90 punkti. Selles
klassis oli ka kõrgeim sotsiaalse intelligentsuse skooride aritmeetiline keskmine (84,53 punkti
100-st), mis ületab üldvalimi sotsiaalse intelligentsuse skoori 6,73 punkti võrra. Ka
madalaima sotsiaalse intelligentsuse skooride aritmeetilise keskmisega klassi (G2.d) tulemust
võib pidada rahuldavaks. G2.d skooride aritmeetiline keskmine oli 74,04 punkti 100-st, mis
on üldvalimi tulemusest 3,76 punkti võrra madalam.
Enne uuringu toimumist eeldas autor, et vastuste kujunemisel mängib mingil määral rolli ka
küsitletavate klasside vanusevahe. Andmeanalüüsi käigus selgus, et 11. klasside võrdluses on
kõrgeim aritmeetiliselt keskmine sotsiaalse intelligentsuse skoor klassil G2.a (76,14 punkti
100-st) ning 12. klasside võrdluses on madalaim aritmeetiliselt keskmine sotsiaalse
intelligentsuse skoor klassil G3.a (78,19 punkti 100-st). Seega oli ootuspärane asjaolu, et kahe
vanusegrupi tulemuste vahel esines erinevus ja et 12. klasside sotsiaalse intelligentsuse
skooride aritmeetilised keskmised olid 11. klasside omadest kõrgemad.
Käesoleva uuringu raames hindasid õpilased enda sotsiaalset intelligentsust ise, mida
Albrechti test ka võimaldab, kuid praktilistest situatsioonidest tehtud järeldused võivad
eneseanalüüsist saadud tulemustest erineda. Tõenäoliselt annaksid vaatlusuuring või
sotsiaalsed eksperimendid veelgi parema ülevaate õpilaste sotsiaalse intelligentsuse tasemest.
Nagu eelnevalt mainitud, on Pärnu Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilaste sotsiaalse
intelligentsuse aritmeetiline keskmine 77,8 punkti 100-st üsna hea tulemus. Kuna autor pole
võrrelnud Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste tulemusi teistes koolides käivate õpilaste
omadega, ei saa täpselt kindlaks teha, kas ja millist rolli eelnimetatud kool tulemuste tasemes
etendab. Küll aga võib teha oletusi. Autori arvates mängivad kodust saadud ning enne
keskkooli omandatud teadmised ja väärtushinnangud õpilase sotsiaalse intelligentsuse taseme
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kujunemisel suuremat rolli kui gümnaasium. Seega lisades gümnaasiumiõpinguisse noorte
sotsiaalse intelligentsuse taset soosivaid tegureid (teemat puudutavad loengud, töötoad vms),
võivad need küll õppurite sotsiaalse intelligentsuse taset tõsta, kuid kui enne keskkooliiga
omandatud teadmised või kodust saadud väärtushinnangud satuvad vastuollu gümnaasiumis
jagatud teadmistega, siis ei pruugi õpilane neile vastuvõtlik olla.
Sarnaselt uuringu esimesele poolele, olid ootuspärased ka uuringu teise poole tulemused.
Kõige enam saadi uuringu teises pooles tulemuseks kolm punkti neljast, mis oli 205
küsitletava hulgast 76 õpilase punktisummaks. Kõrgema sotsiaalse intelligentsuse skooriga
õpilasgrupi tulemus (2,61 punkti neljast ehk 65% 100%-st) ületab madalama sotsiaalse
intelligentsuse skooriga õpilasgrupi tulemust (2,35 punkti neljast ehk 59% 100%-st) 0,26
punktiga, mis on antud juhul üsna märkimisväärne statistiline erinevus. Nii üldvalimi
vihakõne tuvastamise punktide aritmeetilist keskmist (2,49 punkti neljast ehk 62% 100%-st)
kui ka mõlema õpilasgrupi tulemusi võib pidada rahuldavaks, kuna need ületavad 50% piiri,
mis on kaks punkti neljast.
Nii nagu ka õpilaste sotsiaalse intelligentsuse puhul, mängivad autori arvates vihakõne
tuvastamise oskusel rolli eelkõige kodust saadud väärtushinnangud ja gümnaasiumist
väljaspool omandatud teadmised, kuid siiski tasub ka gümnaasiumiõpingutes tähelepanu
pöörata diskrimineerimise temaatikale ning sealhulgas rääkida vihakõnest. Seda seetõttu, et
viimase leviku oht (nii kooli tasandil kui ka suuremas pildis) oleks võimalikult väike. Autori
arvates tuleb selleks rõhutada sallivuse olulisust ning aidata vähendada teiste
ühiskonnagruppide vastu suunatud eelarvamusi noorte seas. Pärnu Ühisgümnaasiumis
soodustavad seda kõige enam Erasmus+ rahvusvahelised projektid, kuna iga projekti raames
on Eesti noortel võimalus suhelda inimestega, kelle kultuuriline ja/või etniline taust võib
erineda nende endi omast. Lisaks sellele kuulub projektides käsitletavate teemade hulka
tolerantsus ning eri rahvustest inimeste vaheline koostöö.
Negatiivse üllatuse valmistas autorile madalaim sotsiaalse intelligentsuse skoor, milleks on
kõigest 20 punkti 100-st, ent positiivne on see, et alla 50 punkti saajaid oli ainult kaks. Lisaks
valmistas meeldiva üllatuse see, et kõigi 205 vastaja seas oli kõigest üks õpilane, kes ei
suutnud uuringu teises pooles õigesti tuvastada ühtegi näidet.
Kuigi autori enda jaoks on antud töös käsitletav teema huvitav, ei oodanud ta, et see ka
kaasõpilasi niivõrd köidab. Enamus tagasisidet jätnud osalejaid mainis, et tegemist on nende
jaoks põneva teemaga. Meeldivalt üllatav oli ka see, et õpilased soovisid rohkem infot ja
avaldasid oma arvamust küsitluse teises pooles toodud näidete kohta.
Autori arvates peaks inimeste sotsiaalse intelligentsuse taset arendama juba varases eas. Seda
sellepärast, et lapsed oleks võimelised kogema meeldivaid sotsiaalseid interaktsioone ja
hoidma häid suhteid teistega. Kindlasti on kodul ja sealsel õhkkonnal tähtis roll laste isiklike
väärtushinnangute kujunemisel, kuid autori arvates tuleks lisaks kodule panustada sotsiaalse
intelligentsuse taseme arendamisele lasteaias või eelkoolis erinevate harjutuste või mängude
näol. Tähtis on ka sotsiaalse intelligentsuse arendamise jätkamine koolis. Lisaks tuleks
õpetada lastele seda, kuidas olla tolerantne erinevate ühiskonnagruppide suhtes ja viisakas
teiste inimeste vastu nende erinevustest hoolimata. Vihakõne levik on probleem ka sellises
riigis, kus esineb vihakõne kasutust või sellega seotud kuritegusid harva. Seega oleks vaja sel
teemal harida kõiki noori, et õpetada neid vihakõne ära tundma ja pakkuda neile turvalist
keskkonda, kus teema üle arutleda.
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Noorte inimeste sotsiaalse intelligentsuse arengusse panustamine, neile õige info edastamine
ja nende julgustamine olla tolerantne (sealhulgas ka hoiduda teiste diskrimineerimisest) juba
lapseeas ennetaks eelarvamuste kujunemist erinevate ühiskonnagruppide suhtes. Niiviisi
panustatakse omakorda sõbralikuma ja aktsepteerivama ühiskonna loomisesse.
Vihakõne leviku tase ei ole igal pool maailmas sama kõrge. Seda mõjutavad kindlasti mitmed
tegurid ning autori arvates võib olla multikultuursuse määr ühiskonnas üheks neist. Siiski on
siinkohal määrav faktor pigem valede eelarvamuste omamine. Eeldusel, et multikultuurses
ühiskonnas elavad inimesed üldjuhul ei oma vääraid eelarvamusi teise kultuurilise või etnilise
taustaga inimeste suhtes, on sealses ühiskonnas vihakõne kasutamise määr monokultuurse
ühiskonnaga võrreldes arvatavasti madalam, kuna see on n-ö „tavaline“, et multikultuurses
ühiskonnas elav inimene puutub rohkem kokku eri ühiskonnagruppide esindajatega. Samas
kui monokultuurse ühiskonna liikmed on nimetatud teemal piisavalt haritud ega oma valesid
eelarvamusi teiste ühiskonnagruppide suhtes, võib ka selles ühiskonnas vihakõne levik olla
võrdlemisi madal. Seega autori arvates ei taga multikultuursuse tase otseselt madalama või
kõrgema vihakõne leviku taset ühiskonnas, kuid võib seda mingil moel mõjutada nagu paljud
teisedki faktorid.
Avatud piiridega Euroopas elamine tähendab üldjuhul multikultuursuse taseme tõusu ka
koolides, mis võib osutuda väljakutseks. Kuna muutused inimese igapäevaelus toovad
üldjuhul kaasa erinevaid emotsioone, siis võib kiireloomuline muutus kooli etnilises või
kultuurilises taustas tekitada õpilaste seas segadust või isegi hirmu, eriti kui neil puudub
eelnev kokkupuude teistest kultuuridest inimestega. Võib-olla ei esineks koolides vähemuste
tagakiusamist nii suurel määral, kui integratsioon oleks sujuv. Küll aga on tähtsaim muutustest
rääkimine, olgu multikultuursuse taseme muutus sujuv või mitte. Seega on autori arvates
võimalike multikultuursuse taseme muutumisega kaasnevate konfliktide vältimiseks kõige
olulisem õige info edastamine kõigile noortele ning turvalise keskkonna pakkumine isiklike
mõtete väljendamiseks ja küsimuste esitamiseks.
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KOKKUVÕTE
Autorile valmistas positiivse üllatuse allikate rohkus. Kuna tegemist on aktuaalse teemaga, ei
osutunud usaldusväärsete allikate leidmine kuigi raskeks. Rohkem on neid muidugi
ingliskeeles, kuid leidus ka eestikeelseid materjale. Küll aga ei leidnud autor
internetiavarustest allikaid, milles kajastatakse sotsiaalse intelligentsuse taseme ja vihakõne
leviku seotust. Siinkohal tulebki välja käesoleva töö originaalsus ning laiem teaduslik väärtus:
autoril õnnestus tõestada, et inimese sotsiaalse intelligentsuse tasemest sõltub ta oskus tunda
ära vihakõne.
Läbiviidud uuringus osalesid kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilased, kes
küsitluste toimumise ajal kohal olid. 205 Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilase ehk uuringu
üldvalimi sotsiaalse intelligentsuse aritmeetiliselt keskmiseks skooriks osutus 77,8 punkti
100-st, mis jääb võimalike tulemuste ülemise kolmandiku hulka. Seega võib väita, et see on
üsna hea tulemus.
Igal juhul on tegu intrigeeriva teemaga. Nii mõnigi küsitlusel osaleja võttis vaevaks jätta
autorile küsitlusankeedi lõppu kommentaare, milles rõhutati käsitletava teema olulisust ja
aktuaalsust ning avaldati soovi uurimistöö tulemusi lugeda. Lisaks sellele, et käesoleva töö
raames sai autor ise uurida ja tutvustada käsitletavaid teemasid oma kaasõppuritele, andis see
võimaluse esineda rahvusvahelise kuulajaskonna ees ja juhtida ka nende tähelepanu teemale,
mis tänapäeval nii aktuaalne on.
Käesoleval uurimistööl oli mitu eesmärki. Esmalt soovis autor kindlaks teha Pärnu
Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilaste sotsiaalse intelligentsuse skoorid ja nende oskuse
tuvastada vihakõne. Seejärel jagades valimi õpilaste sotsiaalse intelligentsuse skooride
aritmeetilise keskmise alusel kaheks grupiks, soovis autor teada saada, kas kõrgema sotsiaalse
intelligentsusega õpilasgrupp suudab tuvastada vihakõne paremini kui madalama sotsiaalse
intelligentsusega õpilasgrupp. Autor leiab, et eelnimetatud eesmärgid said ka täidetud. Lisaks
sai autor käesoleva töö raames panna eakaaslasi mõtlema, kuidas nad teistega suhtlevad ja mil
viisil inimestesse suhtuvad, mis tema arvates üsna oluline on.
Autor toob töös välja nullhüpoteesi ja sisuka hüpoteesi, millest viimane ka tõestatuks osutus.
Kuna kahe õpilasgrupi vastuste vahel on selge statistiline erinevus, siis nullhüpotees, mille
kohaselt ei erine keskmisest madalama ja keskmisest kõrgema sotsiaalse intelligentsusega
õpilaste vastused vihakõne identifitseerimisel, on kummutatud. Vastavalt sisukale hüpoteesile
oskavad keskmisest kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilased keskmisest madalama
sotsiaalse intelligentsusega õpilastest vihakõne paremini identifitseerida, mis tähendab, et
kahe grupi vastuste vahel on statistiline erinevus. Väljatoodud sisukas hüpotees leidis
kinnitust, kuna kõrgema sotsiaalse intelligentsusega õpilasgrupi aritmeetiliselt keskmine
tulemus vihakõne tuvastamisel oli 0,26 punkti võrra kõrgem kui madalama sotsiaalse
intelligentsusega grupil.
Kindlasti saab käesolevas töös käsitletud teemasid edasi uurida läbi erinevate aspektide.
Näiteks võib kindlaks teha, kas multikultuursusel on mingisugune mõju inimeste võimekusele
tajuda vihakõne või kas ja kui suurel määral erinevad õpilaste sotsiaalse intelligentsuse

145

Marlen Kokla, 12. klass, Pärnu Ühisgümnaasium, 2021
SOTSIAALNE INTELLIGENTSUS JA VIHAKÕNE IDENTIFITSEERIMINE

tasemed kooliti. Lisaks võib eneseanalüüsi ja näidete tuvastamise asemel tulemusi leida läbi
sotsiaalsete eksperimentide või vaatlusuuringute
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Lisa 1. Küsimustik
Sotsiaalne intelligentsus ja vihakõne identifitseerimine
Tere!
Mina olen Pärnu Ühisgümnaasiumi G2.d klassi õpilane Marlen Kokla ning teen uurimistööd teemal
„Sotsiaalne intelligentsus ja vihakõne identifitseerimine“. Palun Sul vastata allolevale küsitlusele.
Küsitlus on anonüümne ning saadud tulemusi kasutatakse uurimistöö tarvis vajalike järelduste
sõnastamiseks. Aitäh!
Mitmendas klassis Sa käid?
o
G2.a
o
G2.b
o
G2.c
o
G2.d
o
G3.a
o
G3.b
o
G3.c
o
G3.d
Sotsiaalse intelligentsuse test
Allolevast loetelust leiad 25 vastandliku käitumisviisi paari. Mõtle hoolikalt läbi, kuidas võiksid need
paarid iseloomustada Sinu käitumist. Vasakpoolne loetelu iseloomustab kaasinimesi kahjustavat
käitumist, parempoolne aga sotsiaalset suhtlemist soodustavat käitumist.
Palun hinda enda käitumist skaalal 0–4. Vali „0“, kui Sind iseloomustab kõige enam kaaslasi kahjustav
käitumine; vali „1“, kui teisi kahjustavat käitumist esineb Sinu hinnangul üpris tihti; vali „2“, kui
sotsiaalset suhtlemist kahjustavat ja soodustavat käitumist esineb Sinu arvates enam-vähem võrdsel
määral; vali „3“, kui Su käitumine on valdavalt suhtlemist soodustav; vali „4“, kui Sind iseloomustab
kõige enam sotsiaalset suhtlemist soodustav käitumine.
Et küsitlus on anonüümne, siis palun vasta võimalikult ausalt. Test on mõeldud sotsiaalse intelligentsuse
mõõtmiseks ning selle on koostanud Karl Albrecht. Kõrgeim võimalik tulemus on 100 punkti, sellisel
juhul iseloomustab inimest kõige enam sotsiaalset suhtlemist soodustav käitumine. Kõige madalam
tulemus on 0 punkti, mis tähendab, et inimest iseloomustab kõige enam kaasinimesi kahjustav käitumine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suhtlust kahjustav käitumine
Eemaletõrjuv, ebasõbralik
käitumine
Tujutsemine, nähvamine
Teiste ignoreerimine

1

Teistest üle rääkimine

10.

Ebaviisakas või agressiivne
mittenõustumine
Dogmaatiliste või sallimatute
arvamuste väljendamine

4

Suhtlust soodustav käitumine

Huumori taktitundeline kasutamine
Viisakas ja situatsiooni sobiv
keelekasutus
Lugupidav suhtlemine teiste
ühiskonnagruppidega
Teistel rääkida laskmine,
vestluspartneriga arvestamine
Viisakas mittenõustumine,
arvamuste vahetamine
Teiste seisukohtade väärtuse
tunnistamine

Ropp ja labane keelekasutus

9.

3

Salliv, rõõmsameelne olek
Teiste aktsepteerimine ja toetamine
Otsekohene ja täiskasvanulik
suhtlemine
Viisakalt naermine

Valjult ja teisi ärritavalt naermine
Kohatute ja kombetute naljade
tegemine

Rassil, rahvusel või sool põhinevad
solvangud

2

Sõbralik, suhtlemisaldis olek

Üleolev käitumine teiste suhtes

8.

11.

0
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Teiste segamine vestluses ja neist
üle rääkimine
Teiste naeruvääristamine,
alandamine ja halvustamine

Teiste kuulamine
Teistesse toetav ja empaatiline
suhtumine
Teiste lugupidav kuulamine ilma
hukkamõistuta
Teiste kiitmine ja tunnustamine

Teiste ideede maha tegemine
Kiitlemine, uhkeldamine
Pessimistlik, negatiivne, küüniline
keelekasutus

Optimistlik, positiivne keelekasutus
Sallivuse väljendamine, positiivse
nägemine
Hell, taktitundeline huumorikasutus

Liigne kaebamine, virisemine
Sarkasm, terav kõneviis, kriitilisus
Teiste tunnetega mängimine,
manipuleerimine
Ohvri, märtri või kannatanu
mängimine
Teiste tagarääkimine, usalduse
reetmine
Lubaduste rikkumine, oma sõna
murdmine

Avatult ja ausalt suhtlemine
Positiivne, küps suhtumine
tagasilöökidesse
Teiste usalduse hoidmine
Ainult nende lubaduste andmine,
mida suudad täita
Kompromisside ja koostöö
tegemine, jagamine
Informatsiooni, ideede ja
võimaluste viisakas pakkumine
Vastutuse võtmine/jagamine

Oma tahte pealesurumine
Kritiseerimine, soovimatu nõuande
pealesurumine
Teiste süüdistamine

Sinu sotsiaalse intelligentsuse skoor (liida kokku oma punktid):…..
Vihakõne äratundmine
Otsusta, kas järgmiste näidete puhul on tegu vihakõnega või mitte.
Peeter Kalduri sõnavõtt Jõhvis
o
Vihakõne
o
Pole vihakõne
Seksuaalkoolitaja Rita Holmi sõimamine
o
Vihakõne
o
Pole vihakõne
Justine Sacco säuts
o
Vihakõne
o
Pole vihakõne
Varro Vooglaiu postitus Facebookis
o
Vihakõne
o
Pole vihakõne
Kommentaarid
Soovi korral võid siia lisada küsitlusele vastamise käigus tekkinud küsimused, tähelepanekud,
kommentaarid.
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SISSEJUHATUS
Käesoleva uurimistöö teemaks on COVID-19 kriisi mõju erinevatele majandussektoritele,
tööturule ja sissetulekutele. Antud uurimisteema on aktuaalne, sest koroonakriis on arvatust
kõikehõlmavam ning Eestis ei ole majanduskriisist mõjutamata jäänud ükski tegevusala ega
inimene. Oluline on ka uurida noorte töötingimusi ja sissetulekuid COVID-19 kriisi ajal, sest
noored töötavad tavaliselt hooajalistel töökohtadel nagu näiteks toitlustus- ja majutus
tegevusaladel, millele on pandeemia mittesoodsalt mõjunud. Tööl on kaks eesmärki: esiteks
anda ülevaade COVID-19 kriisi mõjust erinevatele majandussektoritele, tööturule ja
sissetulekutele ja seejärel uurida Pärnu noorte sissetulekuid ja töötingimusi.
Antud uurimistöös defineeritakse kriisi ning selle põhjustajaid, antakse ülevaade maailma
suurimatest majanduskriisidest ning seejärel uuritakse COVID-19 kriisi mõju
maailmamajandusele ning erinevatele majandusvaldkondadele. Samuti uuritakse COVID-19
mõju üldisele Eesti tööturule ning kuidas on koroona-epideemia mõjutanud hõivet ja
sissetulekuid. Antakse ka ülevaade noorte tööturust nii maailmas kui ka Eestis ning
selgitatakse, mis ohtudega võivad noored tulevikus silmitsi seista. Pärnu noorte töötamist ja
töölesaamist uuriti online küsimustiku abil 2020. aasta novembris.
Uurimistöös kasutatud info toetub peamiselt juba läbi viidud uuringutel ning teadusartiklitel.
Töö eesmärkide täitmiseks on töö autor seadnud järgmised uurimisküsimused:
•
Kuidas mõjutab COVID-19 tööturgu maailmas?
•
Kuidas mõjutab COVID-19 Eesti tööturgu?
•
Kuidas mõjutab COVID-19 noorte tööturgu ja töölesaamist?
Seati hüpotees:
•
COVID-19 pandeemia levikul on märgatav mõju noorte töötamisele ja töölesaamisele,
sest noored kannatavad tavaliselt majanduslanguse all tugevamalt ning mõjud võivad
kesta ka hilisemas tulevikus.
Teoreetilise osa esimene peatükk annab ülevaate enamlevinud majanduskasvu teooriatest ja
kriisi olemusest. Teises alapeatükis toob autor välja COVID-19 levikuga seonduvad
(sotsiaal)majanduslikud teoreetilised aspektid ja kolmandas alapeatükis sünteesitakse
varasemaid uuringuid, mis käsitlevad COVID-19 tervishoiukriisi mõju noorte töötamisele.
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1. KRIISI KÄSITLUSE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD JA
VARASEMAD UURINGUD COVID-19 KRIISI MÕJUST NOORTE
TÖÖVÕIMALUSTELE
1.1. Majanduskriis ja selle olemus
Käesolev peatükk annab ülevaate majanduse toimimise ja majanduskriiside kujunemise
teoreetilistest lähtekohtadest, COVID-19 kriisi olemuse teoreetilise käsitluse ning varasemate
uuringute leiud COVID-19 tervishoiukriisist tingitud majandussurutise mõjust noorte
töövõimalustele. Peatüki eesmärgiks on teoreetilise baasi loomine noorte töövõimaluste
empiirilise uuringu läbiviimiseks, mõtestades teoreetilisel tasandil majanduskeskkonna ja
tööturu võimaluste koosmõju.
Majanduse erinevaid lühiajalisi fluktuatsioone ja selle mõju tööturule on majandusteadlaste
seas palju uuritud. Majandustsüklid jagatakse majandusteoorias kaheks – kasvufaasiks (ingl
boom) ja langusfaasiks (ingl recession). Majanduse kasvufaasis on iseloomulik kõrgem
tarbimine ja tarbimise kasvust tingitud tootmisväljundite kasv ning kõrgem tööhõive tase.
Majanduse langusfaasile on aga iseloomulik tarbimise vähenemine, sellest tingitud
tootmisväljundite langus (eeldades nõudluse ja pakkumise tasakaalu) ning töötusmäära kasv.
(Romer, 2012: 1, 189–192)
Majanduse langusfaasi peamisteks põhjusteks on enamasti inflatsioon, sõjad, rahutused ja
poliitiline ebastabiilsus aga ka üle- või alapakkumine ja ebatasakaal nõudluses ning liigkiirest
majanduskasvust põhjustatud kõrvalekalded majanduse toimimises. Üks äratuntavamaid
kriisinähtusi on ajutine kõrgem pankrotistumise määr ettevõtlussektoris, mis on tingitud
majandusliku ebastabiilsuse kasvust. Pankrotistumismäära kasv ettevõtlussektoris mõjutab
aga läbi ülekandeefektide nii füüsilisi- kui ka teisi juriidilisi isikuid. Samas on leitud, et
majanduskriisidest tingitud turutõrked korrastavad ka turge, aitavad kaasa pikemas tööturu
liikumisele ja aitavad kaasa efektiivsemate lahenduste leidmisele ettevõtlussektoris.
(Lukason, 2008: 2)
On oluline eristada ka finantskriisi ja majanduskriisi. Nimelt kui majanduskriis toob kaasa
lühiajalised muutused majanduse toimimises, siis finantskriisiks loetakse finantsvarade kiiret
väärtuse vähenemist, mis toob endaga kaasa vara väärtuse vähenemise. Finantsvarade kiire
väärtuse vähenemise valguses ei pruugi tarbijad olla võimelised oma tarbimisele leidma
tagatisi, suurendades seeläbi makseraskusi ning suurendades majanduse on ebastabiilsust.
Kuigi majanduskriis ei pruugi viia finantskriisini, siis finantskriis võib viia majanduskriisini.
Finantskriisi üheks lähiajalooliseks näiteks võib tuua 2008. aasta finantskriisi. (Lukason,
2008: 3)
2008. aasta finantskriis on avaldas laialdast mõju majanduse toimemehhanismidele.
Finantskriisi põhjustas eelkõige finantssektori vähene reguleeritus, mis võimaldas pankadel
tegeleda riskifondide kauplemisega tuletisinstrumentidega. Seejärel nõudsid pangad
tuletisinstrumentide (ehk finantsinstrumentidega (rahaliste lepingutega) eri osaliste vahel,
millega saab maandada riske kindlustusena alusvara hinna muutmisel, et teenida tulu ja
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kaubelda turul raskesti ligipääsetavate varadega ning nendele ligi pääseda) kasumliku müügi
toetamiseks rohkem hüpoteeklaene, loodi aga ainult intressidega laene, mis olid laenuvõtjate
jaoks taskukohased. Kui tuletisinstrumentide väärtused langesid, lõpetasid pangad üksteisele
laenamise, mis tekitas kinnisvaraturu kokkulangemise, ja finantskriisi. (Tuletisinstrument,
2019)
Kuna kinnisvara laenud olid tihedalt seotud riskifondide, tuletisinstrumentide ja krediidiriski
vahetustehingutega, oli elamutööstuse suure krahhi mõju USA finantstööstusele
märkimisväärne. Ka USA pangandussektor avaldas mõju maailmale. Et seda vältida, oli USA
valitsus sunnitud rakendama majanduse päästepakette finantsinstitutsioonidele. (Amadeo,
2020)
Suur majandussurutis ehk tuntud ka the great depression on maailma üks suurimaid
majanduskriise. See oli Teisele maailmasõjale eelnev majandussurutis, mis sai küll alguse
Ameerika Ühendriikidest, aga mõjutas tegelikult kogu maailma ning põhjustas ülemaailmselt
aktsiaturgude langemist. (Ülemaailmne majanduskriis, s. a.) Enamik riikides sai ülemaailmne
majanduskriis alguse 1929. aastal pärast 29. oktoobri börsikrahhi, mis leidis aset Ameerika
Ühendriikides (Lukason, 2008: 7).
Ülemaailmset majanduskriisi saab ka pidada kullastandardi lõpetajaks, isegi kui
valuutakursside süsteemi üritati parandada peale Teist maailmasõda Bretton Woodsi süsteemi
järgi, mis kujutas endast tõhusa valuutasüsteemi loomist ja konkurentsivõimelise valuutade
devalveerumise ärahoidmist. Samuti pidi Bretton Woodsi süsteem edendama rahvusvahelist
majanduskasvu. Süsteemi aga ei võetud kunagi laialdaselt kasutusele. (Amadeo, 2020)

1.2. COVID-19 mõju maailmamajandusele ja erinevatele
majandusvaldkondadele
COVID-19 on vaieldamatult ülemaailmne tervishoiukriis, mille majanduslikud mõjud said
alguse COVID-19 esimese laine ajal aset leidnud majanduste sulgemisest, mis tingis
pakkumiskriisi, kus tarbimine esialgu säilis, aga tarneahelatest tingitud põhjustel jäi
pakkumine nõudlusele alla. Kriisi süvenedes suurendas isolatsioon ja ranged ühiskondlikud
piirangud mõju tööjõu pakkumisele ning majanduskriisi süvenedes avalasid ka läbi
väiksemate tootmismahtude mõju ettevõttetasandi tööjõunõudlusele. (Chudik jt, 2020)
Esialgu arvati, et pandeemia ulatus piirdub Hiinaga. Paraku aga levis viirus inimeste kaudu
üle kogu maailma ja viiruse leviku mõju majandusele süvenes, kuna riikides kehtestati järjest
eriolukordi, mistõttu inimesed pidid jääma koju ja mõjutatud olid paljud valdkonnad nagu
näiteks lennundusvaldkond seoses reisikeeldudega ning ka meelelahutusvaldkond seoses
ürituste ja massikogunemiste keeldudega. (Ozili, Arun, 2020) Lisaks lennundusele avaldas
pandeemia levik märkimisväärset mõju ka turismindusele, filmitööstusele ja finantsturgudele.
S&P Dow Jonesi indeksitele kaotasid USA aktsiaturud kuue päeva jooksul vahemikul 23.–
28. veebruar 6 triljoni dollarit oma väärtusest. Ajavahemikul 20. veebruar – 19. märts langes
USA’s S&P 500 indeks 28%, FTSE 250 indeks Londonis langes 41,3% ja Nikkei indeks
Tokyos langes 29%. Vähenesid nii rahvusvaheliste pankade aktsiahinnad millest suurima
muutuse tegi läbi näiteks Citigroupi aktsiahind 49% langusega (78.22 dollarilt 39.64
dollarini), JP Morgan Chase’i 38% muutusega (137.49 dollarilt 85.30 USA dollarini) ja
Barclayse aktsiahind langes 52% võrra (181.32 naelalt 86.45 naelsterlingile). (Ozili, Arun,
2020)
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Uue koroonaviirushaiguse puhang paneb tähelepanu keskpunkti tervishoiusüsteemide
vastupidavuse ja riikide hädaolukordadeks olemise valmisoleku ja reageerimise. Pandeemia
rõhub suurt vajadust tugevate tervishoiutöötajate ja tervishoiusüsteemi järele. (International
Labour Organization, 2020a: 1) Pandeemia on mõjutanud tugevalt avalike haiglate teenuste
nõudlust – nimelt pandeemia leviku kasvades tekkis ka massiline vajadus koroonatestide
järele, kuid peamised testimisvõimalused olid erahaiglates. Näiteks Hiinas, Wuhani linnas ehk
pandeemia epitsentris sulgesid kesklinna haiglad end ajutiselt, kuna puudus ravivõimekus.
Samuti oli ka Iraani haiglatel raskusi viirusepuhanguga toime tulemisega. Kuna Singapuril oli
rohkem töötajaid ja asutusi, et inimesi aidata, võtsid nad vastu ka välismaiseid COVID-19
patsiente, mis peatselt sai lõpu Singapuri tervishoiuministeeriumi poolt, kes suunas
viivitamatult lõpetama välismaiste patsientide vastuvõtu. Tervishoiukriisi üheks süvendavaks
faktoriks osutusid ka ravimite tarneahelad, mis tuginesid valdavalt Hiina tehastes valmivale
toodangule. (Ozili, Arun, 2020)
Tervishoiukriisi süvenemine viis ka olulise haridusvaldkonna kriisini. 2020. aasta veebruaris
suleti esimesed koolid Hiinas, et saada pandeemia levikut kontrolli alla. Hiina eeskuju järgisid
paljud riigid ja ka tänaseks on paljud koolid distantsõppel. Seejuures on oluliseks kitsaskohaks
erinevused riikide digitehnoloogia kasutusele võtmise võimekuses, mis on efektiivse
distantsõppe tagamise üheks eelduseks. Madal digivalmidus on aga viinud olukorrani, kus
suur osa noori on jäänud pandeemia ajal haridusest kõrvale. (International Labour
Organization, 2020a: 1)
Haridus tagab inimestele oskuse olla oskuslikum ja seeläbi produktiivsem oma tööülesannete
täitmises, samuti tagavad teadmised inimestele oskuse olla loovamad uute ideede loomises,
mis tulevad kasuks tehnoloogia ja majanduse kasvule. Noorte vahel läbi viidud ILO uuringus
selgus, et 13% noortest ei saanud enam pandeemia tõttu trennis ega huviringides käia ja
õppetöö peatati täielikult. Uuringul on aga piirkondlikud erinevused – nimelt 44% õpilastest
õppis madala sissetulekuga riikides, 20% keskmise sissetulekuga riikides ja 4% kõrge
sissetulekuga riikides. (International Labour Organization, 2020b: 10)
Distantsõppele minnes tuli vastu võtta teistsugused meetmed õppimiseks. Kõrgema
sissetulekuga riikides said 65% noortest tunde videokõne teel, keskmise sissetulekuga riikides
said seda 55% noortest ja madala sissetulekuga riikides ainult 18% noortest. Hoolimata uute
meetmete kasutusele võtmisest, üle poolte õpilastest (65%) leidsid, et nad õppisid
distantsõppe ajal vähem kui kontaktõppes. (International Labour Organization, 2020b: lk 23)

1.3. COVID-19 mõju noorte töötamisele maailmas
ILO uuringu kohaselt olid noored juba enne pandeemiat tööturul ebasoodsas seisus. Noored
vanusegrupis 15–24 olid kolm korda tõenäolisemad olema töötud kui noored, kes on
25aastased ja vanemad. Siiski, ka 18–29aastastele avaldas pandeemia mõju: pandeemia on
tõrjunud 18–29aastased noored ülemaailmsest tööjõust välja ning uuringu kohaselt pidi iga
kuues noor vanusegrupis 18–29 lõpetama töötamise pärast pandeemia puhangut.
(International Labour Organization, 2020b: 13)
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel töötab kogu maailmas veidi alla poole miljardi
(429 miljonit) noort töötajat. Nendest noortest elab 126 miljonit juba äärmises (13%) või
mõõdukas (17%) vaesuses. Eriti kõrge on vaesuse ja mitteametliku töö staatus Sahara-taguses
Aafrikas, Araabia riikides ja Lõuna-Aasias. (Kassid, n.d.)
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8. juunil teatas BCDC (Business Cycle Dating Committee), et Ameerika Ühendriigid sisenesid
veebruaris majanduslangusesse. Noored aga kannatavad majanduslanguse all tavaliselt
tugevamalt kui vanemad vanusegrupid, näiteks 30–34aastased. Kui 2020. aasta veebruarist
aprillini tõusis töötuse üldmäär 11,2 protsentpunkti võrra, siis noorte töötajate töötuse määr
tõusis kordades rohkem. 16–19aastaste töötuse määr tõusis 20,9 protsentpunkti võrra. See
omakorda tähendab, et kui 16–29aastased noored moodustavad vähem kui veerandi tööjõust,
siis moodustasid nad 2020. aasta veebruarist aprillini kolmandiku töötuse määra tõusust.
(Aaronson, Alba, 2020)
Majanduslanguse ajal on noorte töötajate tööpuudus suurenenud, kuid see, kui tõsiselt mõjub
pandeemia noorte tööturule, on ebatavaline. Nii aprillis kui mais koondati erinevates
sektorites enam nooremaid töötajaid kui vanemaid töötajaid. Enne pandeemiat töötasid
noored
suurema
tõenäosusega
teenindussektoris,
kus
tänaseks
avaldab
distantseerumispoliitika olulist mõju ettevõtete sulgemise näol, mis on vajalik viiruse leviku
pidurdamiseks ja tarbijate kulutuste vähendamiseks, noored aga kipuvad töötama kõige enim
kannatavates töötusharudes. (Aaronson, Alba, 2020)
Harudes, kus mitteametlik tööhõive on kõrge, puudub noortel sotsiaalne kaitse, haiguse korral
sissetulekutoetus ja neid ohustab ebapiisav juurdepääs tervishoiuteenusele. Lisaks
koondamiste suurenemisele ja käsunduslepingute suurenemisele võivad töötavate inimeste
töötingimused tõenäoliselt halveneda, jättes paljudele ebakindla sissetuleku või sissetuleku
kaotamise. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul väheneb kogu täiskohaga töötajate
tööaeg 6,7% ja enim sellest mõjutatud on alla 30aastased ja noored naised. (World Future
Council, 2021: 13)
ILO läbi viidud laialdases uuringus, kus osales 12 605 inimest vanustes 18–34 aastat selgus,
et 17,4% 18–29aastastest noortest lõpetasid töötamise pandeemia tõttu ning 18–24aastased
olid tõenäolisemad töötamise lõpetama (23,1%) võrreldes 25–29aastastega (13%) ja 30–
34aastastega (10,6%). Samuti 18–24aastased olid tõenäolisemad oma töö kaotama kui 30–
34aastased. Nimelt 40% 18–24aastastest märkisid töötamise lõpetamise põhjuseks töökoha
kaotuse ja 30–34aastastest märkisid töötamise lõpetamise põhjuseks töökoha kaotuse 29%.
(International Labor Organization, 2020b: 13)
Töökoha kaotusel loeb ka inimese roll oma töökohal. Töökohtadel, kus on nõutud vähem
haridust kaotasid 27% noortest oma töö kui näiteks juhtivatel positsioonidel töötavad
inimesed, kus kaotasid oma töö vaid 7% inimestest. Spetsialisti alal töötavatest inimestest
kaotasid oma töö 15% ja tehnilistel kutsealastel kategooriatel töötavatest inimestest kaotasid
oma töö 14%. (International Labor Organization, 2020b: 15)
Euroopa riike uurides selgus, et noortel aktiivsetel tööotsijatel on kaks või kolm korda raskem
tööd leida kui üle 55aastastel, küll aga on vanemate inimeste töökogemusel selles erinevuses
ülioluline roll, mis muudab noortel töötuse vastu võitlemise kasvava tööpuuduse ajal veelgi
raskemaks (Grzegorczyk, Wolff, 2020).
ILO uuringust selgus ka, et noored kaotasid pandeemia tõttu ligi 23% oma töötundidest, mis
kahele noorele viiest (42%) tähendas madalamat sissetulekut. 78% noortest, kelle töötunde
kärbiti tunduvalt rohkem (kuni 0 tunnini päevas), seisid silmitsi madalama sissetulekuga. 52%
noortest, kelle töötunde samuti kärbiti, kuid tunduvalt vähem (8,4 tunnilt päevas 4,6 tunnini
päevas), kannatasid samamoodi madala sissetuleku käes. Umbes kolmandik (29%) noortest
vastasid, et nende töötunde pandeemia ei mõjutanud, kuid hoolimata sellest oli veerandil
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varasemast väiksem sissetulek, mis võib olla tingitud asjaolust, et tulude vähenemise tõttu
maksti inimestele samade töötundide eest vähem palka. (International Labor Organization,
2020b: 16)
Erasektorites töötavad noored töötajad on kõige haavatavamad. Kolm viiest erasektori noorest
töötajast (61%) teatas töötundide vähenemist võrreldes avaliku sektori töötajaga 43%. Seega
64% inimestest, kes töötavad erasektoris teatasid töötundide vähenemisest ning 23% avalikus
sektoris töötavatest noortest teatasid töötundide vähenemisest. Suured erinevused võivad
jällegi olla seotud äride püsiva või ajutise sulgumisega. (International Labor Organization,
2020b: 17)
COVID-19 majanduslangus mitte ei anna uutele tööturule tulijatele raske karjääri alguse, vaid
paneb nad ka riski alla teenida tulevikus vähem raha, panna toime rohkem kuritegusid,
kannatada rahulolematu pereelu all ja koguni seista silmitsi lühema elueaga kui edukamad
tööotsijad. Selliseid järeldusi on saanud uurimused Kanadas, Saksamaal,
Ühendkuningriikides, Austrias, Hispaanias, Belgias, Norras ja Jaapanis. Hannes Schwant ja
Till von Wachter uurisid andmeid USA valitsuse perekonnaseisu süsteemist praeguse
rahvastiku uuringu kohta, Ameerika kogukonna uuringust ning kümneaastasest loendusest
aastast 1970 ning leidsid, et negatiivne mõju sissetulekutele inimeste puhul, kes astusid
tööturgu majanduslanguse ajal ei kao ka tulevikus. Uuriti Ameerika Ühendriikide tööturule
astujaid 40 aasta vältel 1976. aastast kuni 2015. aastani ja leiti suur erinevus töö kvaliteedi ja
rahulolu suhtes nende vahel, kes sisenesid tööturule majanduslanguse ajal ja nende vahel, kes
tegid seda enne. On leitud, et inimesed, kes alustasid karjääri majanduslanguse ajal kogevad
järgnevad 10–15 aastat või kauemgi madalamaid sissetulekuid võrreldes noortega, kes astusid
tööellu majanduse tõusufaasis. (Schwandt, von Wachter, 2020)
Ka madalama haridustasemega inimesed kannatavad pikemaid perioode töötuse või
suurenenud vaesusriski käes. Kõrgharidusega inimesed kipuvad võtma väiksema tasuga
tööpakkumisi ja seejärel järk-järgult liiguvad paremini tasustatud töökohtadele. Uuringud on
ka näidanud, et inimesed, kes sisenevad tööturule majanduslanguse faasis on tõenäolisemad
toime panna kuritegusid ning kannatama madalama enesehinnangu all. Samuti on neil suurem
rasvumismäär ja suurem tõenäosus kannatada alkoholismi all. Need sotsiaalsed ja tervislikud
olud võivad mõjutada töötajate tootlikkust ning olla majandusele negatiivseks mõjuks
pikemas perspektiivis. 2020. aasta keskel oli töötuse määr umbes 10,5% ehk 7 protsendipunkti
kõrgem kui kriisile eelnenud kuudel. See viitab sellele, et praeguste noorte töötajate
40aastaseks saamise ajaks teenivad nad 7% vähem kui siis, kui nad oleks tööturule sisenenud
kriisile eelnevatel kuudel. Arvestades pandeemia enneolematut mõju, on vaja rohkem välja
töötada poliitilisi toetusmeetmeid ja individuaalseid strateegiaid, mis aitavad vähendada
pandeemiast tingitud pikaajalisi mõjusid tööturule sisenejatele. (Schwandt, von Wachter,
2020)

1.4. COVID-19 Eesti kontekstis
Eestis alanud viiruselaine ning kaasnevad piirangud põhjustasid ettevõtete käibe vähenemise
ning tööhõive järsku langust. Pikemaajalisse arengusse vaadates vajavad oluliste oskuste
vajadust enim automatiseerimine, rohepööre, digitaliseerimine, tarneahelate arendamine ning
töötajate tervise kaitsmise tähtsustamine. (Rosenblad jt, 2020: 15)

157

Elisabeth Luik, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2021
COVID-19 MÕJU ÜLDISELE TÖÖTURULE JA NOORTE TÖÖLEIDMISELE PÄRNU NÄITEL

Eesti väikeses ja avatud majanduses ei ole enam valdkonda, mida COVID-19 ei oleks
mõjutanud ning pandeemia on osutunud võrreldes varasemate finants- ja majanduskriisidega
märgatavalt kõikehõlmavamaks. Ei saa ka märkimata jätta, et isegi kui majanduskriis lähiajal
leeveneb, siis on tõenäosus, et peale erimeetmete lõppemist võib järgneda uus koondamiste
laine. (Urke jt, 2020b: 6)
Enne koroonakriisi puhkemist oli Eesti hõive taseme poolest üks kõrgemaid Euroopas, kuid
kriisi mõju jõudis ka tööturule. Eriolukorra ajal vähenes hõive enamikel tegevusaladel, kuid
mõju turismi ja ehitusega seotud tegevusaladele on kõige tõsisem ja pikaajalisem. (Rosenblad
jt, 2020: 15)
Teadaolevalt vähenes peale koroonakriisi puhkemist tööturul osalemise määr ning umbes pool
sellest moodustab noorte tööturul osalemise määra langus. See on tingitud asjaolust, et noored
töötavad enamasti hooajalistel töökohtadel (nagu näiteks toitlustus- ja turismivaldkonnaga
seotud töökohad), mida vähendati peale koroonakriisi puhkemist. (Urke jt, 2020b: 19)
Kõige vähem on kannatanud üle 50aastaste tööhõive, mis langes aastavõrdluses vaid 1,7%.
Samas võib koroonakriisi mõju jõuda vanemate töörühmadeni viitega. Samuti võib
tagasihoidlik mõju olla tingitud sellest, et kuna vanemaealiste vanusegrupis suurenes
mitteaktiivsus, siis loobusid paljud edasistest tööotsingutest. (Urke jt, 2020b: 18)
Koroonaviirus on kaasa toonud järsu palgakasvu pidurdumise. Kui 2020. aasta esimeseks
kvartaliks oli toimunud päris hoogne kasv, siis teises kvartalis on palgakasv järsult langenud.
Palgakasvu pidurdumise põhjuseks võib olla asjaolu, et 2020. aasta teises kvartalis vähenes
töötatud tundide koguarv aastavõrdluses 10%. (Rosenblad jt, 2020: 19)
Eesti omanikega eraettevõtetes pidurdus palgakasv 2020. aasta esimeses kvartalis kuna
kaubandusettevõtetes toimus palgalangus. Teises kvartalis oli juba langenud palk ka mujal
ning palgauuringu järgi oli Eesti eraettevõtetes keskmise palga langus 2,2%. Kõige rohkem
on aeglustunud palgakasv majutus- ja toitlustusalal, kus palgad kahanesid aastavõrdluses 9%.
Samuti langes palk kunsti-, vabaaja- ja meelelahutusvaldkonnal, kus langus oli 5%. Kuigi
kolmandas kvartalis kahanes palk vaid kaubandus- ja toitlustusvaldkonnas ning kogu palk
kasvas tervikuna 3,2%, siis siiski on kasv olnud aastavõrdluses aeglasem. Palgakasvu
kahanemise näitajaid mõjutas ka oluliselt töötasuhüvitismeetmed, ilma milleta oleks
keskmine palk langenud veelgi rohkem. (Urke jt, 2020b: 22)
Peale eriolukorra kehtestamist hakkas töötute arv kasvama. Kui märtsi algul oli Töötukassas
registreeritud 36 000 töötut, siis mai lõpuks oli tõusnud arv 50 000ni, millest suurema osa
moodustasid müügi- ja teenindustöötajad ning seadme- ja masinaoperaatorid. Töötute
viimane töökoht oli enamasti ehituses, tööstuses, puhastusteeninduses või majutuses.
(Rosenblad jt, 2020: 15, 19) Tööpuuduse määr kerkis aastavõrdluses 5,1%lt 7,1%le ning
registreeritud töötuse määr oli keskmiselt 7,1%. Samuti suurenes tööturul mitteaktiivsete
tööealiste elanike osakaal, mida võib selgitada hirmuga haigestumise ees ja viiruse
ohjeldamiseks seatud piirangutega. (Urke jt, 2020b: 15)
Hõive on langenud eelkõige erasektoris, kus langus on kuni -4,6%. Seevastu avalikus sektoris
on hõive tõusnud, sest koormus tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemis on kerkinud.
Töötajate arv on tõusnud ka näiteks IKT-ettevõtetes, finants- ja kindlustustegevuses ja
hariduses. (Urke jt, 2020b: 8)
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Muutused tööhõives erinevad piirkonniti: enim on töötuse määr tõusnud Põhja-Eestis ja
Tartumaal. Tallinna töötuse kasvu põhjustajaks on olnud eelkõige majutuse ja toitlustuse
tegevusala, mille tegevus sõltub suuresti välisturismist. (Urke jt, 2020b: 12) Madalaim
registreeritud töötuse määr esines aga Saare, Hiiu ja Jõgeva maakonnas. Samas 2020. aasta
lõpuks oli Töötukassa andmetel enim tõusnud registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal
(12,9%), Valgamaal (9,8%) ja Pärnumaal (9,3%). Madalaim registreeritud töötuse määr oli
aasta lõpuks Jõgevamaal (4,9%), Hiiumaal (5,3%) ja Saaremaal (5,8%). (Rosenblad jt, 2020:
15)
2020. aastal sai kriisis kannatada enam naiste ja noorte tööhõive ning seejärel suurenes ka
nende töötuse määr ning tööjõus osalemise määr. Noorte hõive järsk langus on tingitud
asjaolust, et noorte seas on vähem neid, kes on tööga hõivatuid kui keskealiste seas ning
samuti töötavad noored sageli osalise tööajaga või hooajalistel töökohtadel, mida mõjutasid
piirangud tugevamini. Samuti suurenes õpingute tõttu mitteaktiivsete tööliste arv, kuna
noored töötavad tavaliselt õpingute kõrvalt. (Urke jt, 2020a) Kui 2019. aasta teises ja
kolmandas kvartalis oli 15–24aastaste tööhõive määr 40,1%, siis aasta hiljem samades
kvartalites oli tööhõive määr langenud 33,8%ni, mis on jällegi tingitud asjaolust, et noored
töötavad aladel, mis olid piirangute tõttu rohkem mõjutatud (Rosenblad jt, 2020: 18).
Tööturu edasisi käike on keeruline prognoosida kuna tööjõunõudlust mõjutab viiruse edasine
kulu ning selle mõju vähendamiseks seatud tõkestusmeetmed. Samuti on tööjõunõudluse
edasisel käigul suur roll ka ettevõtete käekäigul. Võib ka tõdeda, et osaline koondamine võib
olla ettevõtetele kasuks, kuna ettevõttel on võimalus leida sobivamaid töötajaid ning tõsta
sealjuures ettevõtete konkurentsivõimet. Kui enamikel tegevusaladel võib loota olukorra
paranemist, siis ehitus- ja turismivaldkonnas on siiski viiruse mõju tõsisem ja pikaajalisem.
(Rosenblad jt, 2020: 15)
Tallinna Ülikooli võrdleva sotsioloogia professor Marge Unt ja Tallinna Ülikooli
sotsioloogiadotsent Kadri Täht analüüsisid Eesti maksu- ja tolliameti kogutuid andmeid ja
koolist tööle liikunute elukäigu kaardistamisel hariduse infosüsteemi ning uurisid noori, kes
said 2015. aastal palka ja lõpetasid kooli nooremana kui 29aastasena. Nad leidsid, et ka viis
aastat peale majanduskriisi oli näha märgatavaid erinevusi suhtelises vaesusriskis ja palgas,
seega kardetakse, et ka praegune kriis mõjutab noori veel pikaajalisemalt. Analüüsist ilmnes,
et ka haridustase loeb töö kaotusel: nimelt suurim risk tööd kaotada on madalama
haridustasemega noortel. Võib ka arvata, et mis tööturu olukorda veel parandab, on asjaolu,
et Soome tööturg pakub noortele täiendavaid võimalusi. Samuti tuleb noortel silma peal hoida,
millistesse valdkondadesse peale kriisi suunduda: prognoosi kohaselt on nendeks sotsiaaltöö,
tervishoid ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia). (Oidermaa, 2020)
Et leevendada kriisist tingitud mõju tööturule ja ettevõtetele, rakendas Eesti töötasuhüvitise
meedet, mille raames said ettevõtjad taotleda hüvitist 2020. aasta märtsist maini ning toetust
pikendati veel juunikuusse (Urke jt, 2020b: 24). Töötukassa andmetel tuli hüvitise saamiseks
täita kaks tingimust kolmest: 1) 30% käibe- või tululangus antud kuul, mil hüvitist taotletakse,
2) tööandjal puudub võimalus 30% töötajatest tavamahus tööd võimaldada ja 3) seoses
väiksema töömahuga on tööandja vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu 30% või
miinimumpalgani (Töötukassa, 2020).
Euroopa Komisjoni andmetel on COVID-19 mõju turismisektorile tõsine. Maailma
turismiorganisatsiooni hinnangul väheneb rahvusvaheline turism 60% võrra ja ülemaailmsele
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turismitööstusele on ligi 840–1000 miljardi euro suurune kahju. Euroopa Liidu
turismisektorile tähendab COVID-19 ligikaudu 6 miljonit kaotatud töökohta ja vähemalt 60–
90% vähem broneeringuid võrreldes varasemate aastatega. (European Commission, 2020)
Palgatoetuse tingimuseks on tööandjal kohustus lisada toetusele vähemalt 150 €. Riigi poolne
maksimumtoetus on 1000 €. Kui tööandja panustab vaid miinimumi ulatuses, siis toob
palgatoetus kaasa palgalanguse. Miinimumpalka teenivate töötajate palgalangus jääb
väikseks, kuid palgataseme kasvades suureneb ka palgakaotus. Näiteks kui keskmist palka
teeniva töötaja tööandja lisab toetusele kohustusliku 150 € on töötaja sissetuleku kadu ligi
20% ja keskmisest kõrgema palga teenija kaotab veelgi rohkem, sest nagu varasemalt
märgitud, on maksimumtoetus riigi poolt 1000 €. Eesti oli ka üks vähestest riikidest, kes
avaldas meetme kulukuse, olles üks kulukamaid palgatoetusmeetmega Euroopa Liidu riike.
Kui algul plaaniti toetuse maksumuseks 250 miljonit, siis hiljem tõusis toetuse maksumus
300–320 miljonini. (Urke jt, 2020a: 19–20)
Et toetada väikseid ettevõtteid lõi Euroopa Investeerimispanga grupp üleeuroopalise
tagatisfondi summas 25 miljardit eurot (European Investment Bank, 2020). Töötuseriski
vähendamiseks loodi TERA, mille raames antakse toetust kuni 100 miljardi euro väärtuses.
TERA eesmärk on kaitsta inimesi ja leevendada pandeemia negatiivseid tagajärgi. (Euroopa
Liidu Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, 2020) Noorte kaitsmiseks on loodud ka näiteks töösild,
mis pakub noortele töövõimalusi, õppimisvõimalusi või praktikavõimalusi. Samuti pakub
töösild vajadustest lähtuvat nõustamist ning võimalus on ka individuaalsele juhendamisele.
(Euroopa Komisjon, s. a.)
Eestis on ka võimalik näiteks omandada kutseharidus ja -õpe, mis on suurepärane võimalus
noorel valmistuda esimeseks tööks ning kutseharidust on võimalik omandada ka täiskasvanul,
kes soovib uusi oskusi omandada. Euroopa Komisjon liigub ka üha enam suunas, et muuta
kutseharidus ja -õpe uuenduslikumaks, tänapäevasemaks ning paindlikumaks. Samuti
toetatakse praktikakohtade korralduse uuendamist, mis toovad mõlemapoolset kasu nii
ettevõtjatele, kes saavad endale tulevikus oskustega tööjõudu ning samuti ka noortele, kellel
on võimalus omandada uusi oskusi ja selle käigus efektiivsemalt tööd leida. Euroopa Liidu
meetmed aitavad suurendada praktika võimalusi ning on loodud ka Euroopa Õpipoisiõppe
Liit, mis on alates 2013. aastast andnud noortele üle 900 000 praktikavõimaluse. (Euroopa
Komisjon, s. a.)
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2. UURIMUSLIK OSA
2.1. Metoodika
Käesoleva uurimuse läbiviimisel koguti andmeid online küsimustikuga. Küsimustikus uuriti
COVID-19 mõju nii püsitöösuhtes kui ka hooajalises töösuhtes olevatele Pärnu noortele.
Uuriti kus valdkonnas noored töötavad, kas nad pidid pandeemia ajal tööd otsima ning kas
tööotsingud olid raskendatud ja kuidas on mõjutanud koroona-epideemia nende sissetulekuid
ja töötingimusi. Samuti uuriti, kuidas on COVID-19 mõjutanud antud noorte lähedaste ja
sõprade sissetulekuid ja töölesaamist. Küsimustikule vastas 123 inimest.

2.2. Noorte töösuhted ja töö valdkonnad
Esmalt uuriti noortelt, kas noored on püsitöösuhtes, hooajalises töösuhtes või ei tööta üldse
ning kus valdkonnas nad töötavad (vt joonised 1 ja 2).

32%
Püsivas töösuhtes

41%

Hooajalises töösuhtes
Ei tööta üldse
27%

Joonis 1. Noorte töösuhted COVID-19 ajal
Küsimustikust selgus, et valdav osa, 50 (41%), noori ei tööta. Mittetöötamist võib selgitada
õpingutega, hirmust haigestumise ees või lihtsalt pole veel tööd leitud. Jooniselt 1 selgub ka,
et rohkem, 39 (32%), noori on püsitöösuhtes kui hooajalises töösuhtes, kus töötab 34 (27%)
noort. Siiski, vahe püsitöösuhtes olevate noorte ja hooajalises töösuhtes olevate noorte vahel
on väike.
Küsimustikust ilmnes, et enamus noori töötavad klienditeeninduse valdkonnas, kus töötab 41
noort (56%). Seitse noort (10%) töötavad infotehnoloogia valdkonnas, viis noort (7%)
ehitus/kinnisvara valdkonnas, kolm noort (4%) transport/logistika valdkonnas ning üks noor
turundus/reklaami valdkonnas ja üks meelelahutusvaldkonnas.
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Joonis 2. Töövaldkond
15 noort, kes valisid vastusevariandi „Muu“ töötavad kolm noort haridusvaldkonnas,
hotellindusvaldkonnas,
kaks
noort
tegelevad
projektijuhtimisega,
elektroonikavaldkonnas, üks metsandusvaldkonnas, üks puidutööstusvaldkonnas,
raamatupidamisvaldkonnas, üks koristusvaldkonnas, üks transpordivaldkonnas,
sotsiaaltöö valdkonnas ja üks toitlustusvaldkonnas.

kaks
üks
üks
üks

2.3. Pandeemia mõju noorte ja nende lähedaste tööotsingutele
Pärnu noortelt uuriti, kas nad pidid COVID-19 pandeemia ajal tööd otsima, ning kui pidid,
siis kas pandeemia raskendas nende tööotsinguid (vt joonis 3). Samuti uuriti, kas nende
lähedastel või pereliikmetel oli pandeemia tõttu tööotsimine raskendatud (vt joonis 4).
Küsimustikust selgub, et üle poole, 83 (67%), noortest ei pidanud tegelema pandeemia ajal
tööotsingutega. Vaid 40 (33%) noort tegelesid tööotsingutega. Vähest tööotsingut noortel võib
seostada õpingutega ehk ebakindlatel aegadel soovitakse süveneda haridusele, hirmust
haigestumise ees või on juba antud noortel töö olemas.
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Joonis 3. Pandeemia mõju tööotsingutele
Noortelt, kes pidid pandeemia ajal tööd otsima uuriti, kas pandeemia raskendas nende
tööotsinguid. 13 noort (32,5%) tunnistasid, et mõju tööotsingutele oli väga suur. Suurt mõju
tööotsingutele väitsid veel seitse noort (17,5%). Üheksa noort (22,5%) väitsid, et nende
tööotsingutele pandeemia mõju puudus ja kuue noore (15%) jaoks oli pandeemia mõju
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tööotsingutele väike. Kuna turismi- ja majutusvaldkondades kärbiti töökohti, võib see olla
põhjuseks, miks tööotsingud olid raskendatud.
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Joonis 4. Mõju sõprade/lähedaste tööotsingutele
Küsimustikust selgus, et 33 (45,2%) noore lähedastele või sõpradele ei avaldanud COVID-19
mõju tööotsingutele. Kuna lähedaste alla kuulub ka perekond ja sugulased, siis võib selgitada
COVID-19 vähest mõju tööotsingutele sellega, et vanematele vanusegruppidele ei mõjunud
pandeemia niivõrd tõsiselt. Siiski, ei saa nende vastuste põhjal täielikult väita, et pandeemia
noorte lähedastele või sõpradele üldse ei mõjunud, sest vähest mõju võib selgitada ka sellega,
et neil ei olnud lihtsalt vajadust tööd otsida.

2.4. Pandeemia mõju noorte töötingimustele
Järgnevalt uuriti, kuidas mõjutas COVID-19 nii püsitöösuhtes olevate (vt joonis 5) kui ka
hooajalises töösuhtes (vt joonis 6) olevate noorte töötamist – näiteks kas vähendati töötunde
või muudeti töötingimusi.
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Joonis 5. Pandeemia mõju püsitöösuhtes olevate noorte töölkäimisele
Jooniselt 5 on näha, et püsitöösuhtes olevaid noori COVID-19 valdavalt ei mõjutanud. Nimelt
15 noort (38%) vastasid, et pandeemia nende töötingimusi ei mõjutanud. Seitse noort (18%)
vastasid, et nende töötingimused muutusid, viis noort (13%) vastasid, et nende töötunde
vähendati ja neli noort (10%) vastasid, et neid suunati kodukontorisse. Kaheksast noorest
(21%), kes valisid vastusevariandi „Muu“, vastas viis noort, et nende töökohad suleti ning nad
ei saanud kas üldse töötada või nad pidid uue töökoha otsima, üks noor märkis, et ta koondati
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oma töökohalt, üks vastas, et ta küll suunati kodukontorisse, kuid töökoormus kasvas
märgatavalt ning üks noort vastas, et tal küll puudus võimalus tööl käia, kuid palka sai ta ikka.
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Joonis 6. Pandeemia mõju hooajalises töösuhtes olevate noorte töölkäimisele
COVID-19 ei mõjutanud ka valdavalt hooajalises töösuhtes olevaid noori. 23 noort (67%)
vastasid, et pandeemia nende töölkäimist kuidagi ei mõjutanud, kuus noort (18%) vastasid, et
nende töötunde vähendati, kolm noort (9%) vastasid, et nende töötingimused muutusid ja kaks
noort (6%) vastasid, et nende palk vähenes. Kuna küsimustiku koostamise perioodil olid kõik
asutused veel lahti, siis võib vähest mõju selgitada leebemate viirusetõkestusmeetmetega.
Töötavatelt noortelt küsiti, kas nad jäid pandeemia pärast oma töökohast ilma ning suurem
osa ehk 61 noort (84%) noortest vastasid, et nad ei jäänud pandeemia pärast oma töökohast
ilma ja 12 noort (16%) vastasid, et nad jäid töökohast ilma.

2.5. COVID-19 mõju noorte ja nende lähedaste sissetulekutele
Järgnev osa käsitleb COVID-19 mõju noorte sissetulekutele. Antakse ülevaade, kui tugevalt
hindasid noored pandeemia mõju oma sissetulekutele (vt joonis 7) ning kas mõju oli
positiivne, negatiivne või puudus (vt joonis 8). Samuti antakse ülevaade pandeemia mõjust
noorte sõprade ja lähedaste sissetulekutele.
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Joonis 7. Noorte hinnang mõjust sissetulekutele
Antud küsimuses said noored viie punkti skaalal hinnata pandeemia mõju oma sissetulekutele,
kus viis oli kõige tugevam ja üks kõige väiksem ehk mõju puudus. Valdav osa noori ehk 35
noort (48%) vastasid, et mõju sissetulekutele puudus. 12 noort (17%) vastasid, et mõju oli
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väike ja 12 noort (17%) hindasid mõju neutraalselt. Kaks noort (3%) vastasid, et mõju on suur
ja 12 noort (16%) hindasid, et mõju sissetulekutele on väga suur.

19%
Positiivne

41%

Negatiivne
Mõju puudub
40%

Joonis 8. Mõju sissetulekutele
Järgmisena uuriti, kas mõju sissetulekutele oli positiivne ehk kas palk tõusis, negatiivne ehk
kas palk langes või mõju puudus ehk sissetulek jäi samaks. Peamiselt vastati, et mõju
sissetulekutele puudus ehk 30nele noorele (41%) pandeemia sissetulekutele mõju ei
avaldanud ning 29 noort (40%) vastasid, et mõju sissetulekutele oli negatiivne ehk sissetulek
vähenes. 14nele noorele (19%) oli mõju sissetulekutele positiivne ehk sissetulek suurenes.
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Joonis 9. Mõju lähedaste/sõprade sissetulekutele
Küsimustikus uuriti ka noorte pereliikmete, sõprade, elukaaslaste või nende sugulastele
COVID-19 tagajärjel avalduvaid mõjusid sissetulekutele ning selgus, et ka nendel puudus
suuremal osal mõju sissetulekutele. 24 noort (33%) vastasid, et nende lähedastele ei mõjunud
teadaolevalt pandeemia negatiivselt sissetulekutele, 17 noort (23%) vastasid, et mõju
sissetulekutele oli nende lähedastele väike, 12 noort (17%) vastasid, et mõju oli keskmine ehk
neutraalne, üheksa noort (12%) vastasid, et mõju sissetulekutele oli suur ja 11 noort (15%)
vastasid, et mõju nende lähedaste sissetulekutele oli väga suur.
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KOKKUVÕTE
Uurimistöö „COVID-19 mõju üldisele tööturule ja noorte tööleidmisele Pärnu näitel“
peamiseks eesmärgiks oli uurida COVID-19 mõju tööturule maailmas, tööturule Eestis ja
ühtlasi ka mõju noorte tööturule. Samuti selgitati antud uurimistöös kriisi käsitluse teoreetilisi
lähtekohti, anti ülevaade COVID-19 mõjust maailmamajandusele ja erinevatele
majandusvaldkondadele. Uurimistöö käsitles ka pandeemia võimalikke pikaajalisemaid
tagajärgi noorte karjäärivõimalustele tulevikus. Tööeesmärgid said täidetud.
Uurimistöö käigus selgus, et koroona-epideemial on tõepoolest märgatavad mõjud erinevatele
majandusvaldkondadele ning eelkõige turismi- ja majutusvaldkonnale ning ka
ehitusvaldkonnale, kus kriisist taastumine võib võtta kauem aega. Käesolevast tööst selgus
ka, et COVID-19 kriis mõjutab tööturgu märkimisväärselt ning kujundab ümber ka tööturu
profiili, kus kasvab nõudlus aina enam sotsiaaltöötajate, tervishoiu töötajate ja IKT valdkonna
töötajate järgi.
Küsimustiku vastustest, kus uuriti COVID-19 mõju noorte tööotsingutele, sissetulekutele ja
töötingimustele selgus, et Pärnu noored valdavalt koroona-epideemiast niivõrd tugevalt
mõjutatud ei olnud, kuid selgus, et noored, kellele avaldus mõju jäi mõju pigem negatiivseks.
Uurimistöö hüpotees pidas osaliselt paika – nimelt varasemate uuringute kohaselt on
tõepoolest COVID-19 mõju noortele tõsisem ja pikaajalisem, kuid küsimustikust selgus, et
Pärnu noortele pandeemia mõjud niivõrd tõsised ei olnud. Siiski, vaid vähestele on pandeemia
avaldunud palgatõusu vormis.
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Lisa 1. Küsimustik COVID-19 mõju noorte tööturu ja sissetulekute teemal
COVID-19 mõju üldisele töötusele ja noorte tööleidmisele Pärnu näitel
Tere! Minu nimi on Elisabeth Luik ja olen Pärnu Koidula Gümnaasiumi G2E õpilane. Teen uurimistööd
teemal „COVID-19 mõju üldisele töötusele ja noorte tööleidmisele Pärnu näitel“. Seoses sellega
sooviksin küsida just Teilt, kui Pärnu noortelt paar küsimust töölkäimise ja sissetulekute muutuste kohta.
Küsimustik on suunatud 15–24aastastele Pärnu elanikele ja on täiesti anonüümne!
1.
o
o

Kas Teil oli vaja pandeemia ajal tegeleda tööleidmisega?
Jah
Ei

2.

Kas pandeemia raskendas Teie töölesaamist/tööotsinguid? (1 – Ei, 5 – Jah)
Mõju tööotsingutele ja töölesaamisele 1 2 3 4 5

3.
o
o
o

Kas te olite COVID-19 ajal töösuhtes? Kui jah, siis millises?
Püsivas töösuhtes
Hooajalises töösuhtes
Ei tööta üldse

4.
o
o
o
o
o

Kui olete püsivas töösuhtes, siis kuidas mõjutas pandeemia Teie töölkäimist?
Suunamine kodukontorisse
Töötundide vähenemine
Töötingimuste muutumine
Ei mõjutanud
Muu

5.
o
o
o
o

Kui olete hooajaline töölkäija, siis kuidas mõjutas pandeemia Teie töölkäimist?
Vähem töötunde
Töötingimuste muutumine
Palga vähenemine
Ei mõjutanud

6.
o
o
o
o
o
o
o

Mis valdkonnas Te töötate?
Klienditeenindus
Infotehnoloogia
Transport/logistika
Ehitus/kinnisvara
Turundus/reklaam
Meelelahutus
Muu

7.

Kui palju mõjutas pandeemia Teie sissetulekuid? (1 – Üldse mitte, 5 – Mõjutas palju)
Mõju sissetulekutele 1 2 3 4 5

8.
o
o
o

Kas mõju Teie sissetulekutele oli pigem positiivne või negatiivne?
Positiivne
Negatiivne
Mõju puudus

9.
o
o

Kas Te jäite pandeemia pärast oma töökohast ilma?
Jah
Ei
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10.

Kas pandeemia mõjutas mõnda Teie pereliikme, sõbra, elukaaslase, sugulase või kellegi muu
tuttava sissetulekuid või töölesaamist? (1 – Ei mõjutanud üldse, 5 – Mõjutas palju)
Mõju sissetulekutele 1 2 3 4 5
Mõju tööotsingutele 1 2 3 4 5

170

ELIZABETH II
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
8. klass

ANNABEL RIISMAA
Juhendaja Reene Tammearu
2021

Annabel Riismaa, 8. klass, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 2021
ELIZABETH II

SISSEJUHATUS
Elizabeth II on olnud Inglismaa kuninganna juba 67 aastat, mida on rohkem, kui ükski teine
valitseja. Ta krooniti 1953. aastal. Töö autor valis selle teema sellepärast, et talle on alati huvi
pakkunud Briti kuninglik perekond, eriti kuninganna Elizabeth II.
Töö eesmärkideks olid rohkem teada saada Ühendkuningriikide kuninganna Elizabeth II
kohta ning kontrollida Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste ja õpetajate teadmisi
kuninganna kohta.
Töö koosneb sisukorrast, sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõttest, kasutatud allikatest
ja lisadest. Esimene peatükk annab ülevaate kuninganna lapsepõlvest, tema rollist teise
maailmasõja ajal ja abielust prints Philipiga. Teises peatükis räägitakse kuningannast kui
riigivalitsejast ja tema kohustustest. Samuti leiab sellest peatükist huvitavaid fakte
kuninganna kohta ning antakse lühike ülevaade kuninglikest troonipärijatest. Töö koostamisel
on kasutatud nii eesti- kui ka ingliskeelseid allikaid ning autor vaatas antud teema kohta
dokumentaalfilme. Uurimuslik osa koosneb kahest osast: kirjast kuningannale ja
küsimustikust. Uurimisküsimusteks kuningannale olid:
•
Kuidas kuninganna oma elu kirjeldaks, milline on tema argipäev?
•
Milline osa Eestist kuningannale meelde on jäänud?
•
Kuidas ta oma lapsepõlvele tagasi vaatab?
Töö uurimuslikus osas uuriti ka Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajate ja õpilaste
teadmisi kuninganna Elizabeth II kohta.
Uurimistöö koostamisel selgus, et autor oli tuttav juba paljude faktidega, kuid sai ka teada
palju uut ja huvitavat.
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1. PRINTSESS ELIZABETH II
Antud peatükis antakse ülevaade printsess Elizabeth II lapsepõlvest ja abielust Prints
Philipiga.

1.1. Lapsepõlv
Elizabeth Alexandra Mary Windsor sündis 21. aprillil 1926 Yorki hertsogi (hilisem kuningas
George VI) ja hertsoginna Elizabethi esiklapsena (vt joonis 1). Valitseva Briti monarhi
lapselapsena oli ta Briti printsess tiitliga Tema Kuninglik Kõrgus. Sünnihetkel oli ta
troonipärilusjärjestuses kolmas ning ei ennustatud, et ta saab kuningannaks. Arvati, et tema
onu, Walesi prints Edward abiellub, saab lapsed ning saab kuningaks (Her Majesty the Queen,
kuupäev puudub).

Joonis 1. Elizabeth oma vanematega (The life of Queen Elizabeth II, 2020)
Elizabethi noorem õde, printsess Margaret Rose, sündis 1930. aastal ning õed olid väga
lähedased. Kui Elizabethi isa pärast Edward VIII troonist loobumist kuningaks krooniti, sai
temast troonipärija. Elizabeth oli algul vaid eeldatav pärija, sest loodeti, et perre sünnib poeg
(Elizabeth II, kuupäev puudub).
Elizabethi kirjeldati kui arga ja tagasihoidlikku last, samas oli ta aga rõõmsameelne, tark ning
täpne. Elizabeth jagas alati oma õele õpetussõnu, näiteks, et ta ei tohiks naerda, kui näeb
kedagi imeliku mütsiga kõndimas. Õed olid väga head sõbrad, kuigi neile ei antud eriti valikut,
sest kumbki neist ei käinud kunagi koolis, seega ei olnud neil võimalust kellegi teisega suhelda
(The Life of a Queen: The Childhood of Queen Elizabeth II, 2019).
Elizabeth armastas juba lapsena hobuseid. Ta alustas ratsutamisega, kui oli 3-aastane. Tema
isa, kuningas George VI, õpetas Elizabethile kõike hobuste kohta, muuhulgas rääkides
aretamisest ja võidujooksust. Elizabeth mängis tihti ka toas mängu ponidega, olles vahel lausa
ise poni rollis. Kui keegi tahtis temaga mängu ajal rääkida, vastas ta alles hiljem selgitades, et
ta ei saanud ponina rääkida (The Life of a Queen: The Childhood of Queen Elizabeth II, 2019).
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Elizabethi isa, kuningas George, hoolitses selle eest, et tema tütar oleks targem ja parem
valitseja kui tema ise, ta õpetas tütrele, kuidas kaarti lugeda, oli tüdrukuga väga kannatlik ning
toetas teda kõiges. Elizabeth oli tasakaalukam ja intelligentsem kui George, kuid imetles oma
isa väga. Isa meelekindlus oli talle eeskujuks (Smith, 2012). 1936. aastal kui George troonile
asus, olid järsku Elizabethil hoopis muud kohustused. Tema oli troonipärija ning ta pidi
hakkama õppima hoopis muudel teemadel kui enne. Matemaatikat ei tehtud, nüüd pidi
keskenduma parlamendi ja selle seadustele, keeltele ning ajaloole. Elizabeth õppis rääkima
peaaegu veatut prantsuse keelt, mida ta räägib siiani. Elizabeth tõestas oma intelligentsusega,
et temast saab tulevikus suurepärane kuninganna (The Life of a Queen: The Childhood of
Queen Elizabeth II, 2019).

1.2. Teine maailmasõda
3. septembril 1939 kuulutas Suurbritannia Saksamaale sõja, Elizabeth oli siis 13-aastane
(Smith, 2012).
Kuninglik perekond, sealhulgas printsess Elizabeth, veetis väga palju aega Windsori lossis.
1940. aastal oktoobrikuus andis 14-aastane Elizabeth raadios edasi sõnumi inimestele, kes
olid evakueeritud, julgustades neid vastu pidama (What The Royal Family Did During The
Second World War, kuupäev puudub).
Elizabeth sai sõja ajal õppetunde visadusest, julgusest ja kohusetäitmisest oma isalt. 1940.
aastal olid mõlemad printsessid sunnitud koos oma perega Windsori lossist põgenema.
Elizabethi lähikondlane on öelnud: „Eluolud muutusid, kuid süngust polnud mingil määral
tunda.“ 1945. aastal oli kaheksateistkümne aastane Elizabeth kolm nädalat naiskaitseväes, mis
tagas talle suurepärase autosõiduoskuse. Kuni sõja lõpuni täitis printsess vähetähtsaid
ülesandeid (Smith, 2012).
Sellel ajal kui Elizabeth 18-aastane oli, valmistati teda ette kuningannaks saamiseks, sest teati,
et ühel päeval ta selleks saab. Biograafide kirjanik Jane Dismore on öelnud: „Sõda andis
Elizabethile inimlikkuse enneaegselt, mida tal oleks päris maailmast olnud raskem leida. Ta
teadis, et inimesed vaatasid teda kui uue põlvkonnana, kui uue lootusena.“ Kui sõda lõpule
jõudis, segunes ta tavaliste inimeste sekka ning käis ringi Buckinghami palee ümber,
tähistamaks sõja lõppu. Hiljem on ta öelnud selle kohta, et see oli üks põnevamaid õhtuid
tema elus (Wood, 2020).

1.3. Abielu
Elizabeth oli 13-aastane, kui ta kohtus oma tulevase abikaasa Philipiga, kes oli sel hetkel 18aastane (Kettler, 2019).
Philip sündis 1921. aastal Korful Kreeka ja Taani printsina. Tema vanemad olid Kreeka ja
Taani prints Andreas ning printsess Alice, kuninganna Victoria tütretütretütar. 1939. aastal
külastas noor kuningas George VI koos perega Darthmouthi ning kuninganna oli palunud
Philip Mountbatteni oma tütarde saatjaks (Kenk, 2021). Elizabeth armus koheselt, kuigi Philip
samade tunnetega kohe ei vastanud. Hiljem, kui puhkes teine maailmasõda, kandis Philip
endaga alati kaasas Elizabethi pilti ja Elizabethil oli mantlitaskus Philipi pilt. 1946. aastal
palus Philip Elizabethi kätt ning naine ütles „jah“. Kuningas George, Elizabethi isa, tundis
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muret tütre vanuse pärast ning seetõttu hoiti kihlust tervelt aasta saladuses, kuni Elizabeth sai
21-aastaseks (Kettler, 2019).
Philip pidi tegema oma elus ümberkorraldusi, et Elizabethiga abielluda. Ta pidi loobuma oma
printsi tiitlist ning oma kohast Kreeka troonipärimisjärjestuses. Temast sai Suurbritannia
kodanik ning talle anti perekonnanimi Mountbatten, Kreekas ta perekonnanime ei kasutanud.
Philip loobus ka suitsetamisest, sest Elizabeth jälestas seda. Tänu kuningas George VI-le sai
Philip Yorki hertsogi, Merionethi krahvi ning Greenwichi paruni tiitlid (Kettler, 2019).
Elizabeth ja Philip abiellusid 20. novembril 1947 Westminster Abbey’s umbes nelja tuhande
inimese ees. Kleidi valmistas Norman Hartnell ning kleidi peal oli 10 000 pärlit. Laulatus oli
vaatamata äsja lõppenud sõjale siiski uhke (Elizabeth II, kuupäev puudub).
Peale laulatustseremooniat suunduti Buckinghami paleesse, kus noorpaar rõdult rahvale
lehvitas (vt joonis 2) (Elizabeth II, kuupäev puudub).

Joonis 2. Printsess Elizabethi ja prints Philipi pulmad aastal 1947 (The life of Queen Elizabeth
II, 2020).
Abielust on sündinud neli last:
•
prints Charles (sünd. 14. novembril 1948), Walesi prints;
•
printsess Anne (sünd. 15. augustil 1950), „kuninglik printsess“;
•
prints Andrew (sünd. 19. veebruaril 1960), Yorki hertsog;
•
prints Edward (sünd. 10. märtsil 1964), Wessexi krahv (Elizabeth II, kuupäev puudub).
Abielu kuningannaga tähendas Philipile, et ta sai lõpuks endale perekonna ja kodu, mida tal
lapsena polnud. Kuninganna oli enda kõrvale leidnud mehe, kellega ta saab kõike jagada. Nii
kuninganna kui ka prints on öelnud, kuidas nelja lapse kasvatamine ja kuningliku rolli
täitmine samal ajal on neid paarina vaid tugevamaks muutnud. Kuninganna on alati printsi
huumorimeelt kõrgelt hinnanud, samuti on ta öelnud, et nendel aastatel, kui ta on olnud
kuninganna, on tema perekonna toetus olnud mõõtmatu (Kenk, 2021).
2020. aasta oktoobrikuu seisuga on Elizabethil kaheksa lapselast ja kaheksa lapselapselast.
Elizabeth ja Philip on käinud Westminster Abbey’s Tänupüha jumalateenistustel, et tähistada
oma portselan-, kuld-, ja teemantpulmi. 2017. aastal tähistasid nad oma plaatinapulmi
privaatselt Windsori lossis (Elizabeth II, kuupäev puudub).
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2. KROONIMINE
Käesolevas peatükis antakse ülevaade kuninganna kroonimisest, Elizabethi järeltulijatest ja
tuuakse välja mõned huvitavad faktid.
Elizabeth krooniti 2. juunil 1953. aastal Westminster Abbey’s (50 facts about The Queen's
Coronation, 2003).
Kroonimist näidati televiisoris otseülekandena kogu maailmale, kuigi Elizabeth polnud
sellega nõus. Ta väitis, et toimingud on isiklikud ning kui midagi valesti läheb, ei saa seda
parandada, kuid ülekanne toimus sellele vaatamata (Lacey, 2002).
Kroonimiseks ettevalmistumine kestis peaaegu aasta, kuigi kuningas George VI surma järel
6. veebruaril 1952 oli Elizabeth juba kuninganna kohustusi täitnud. Elizabeth pidi harjutama,
et 2,3 kilogrammine kroon peas püsiks. Ta käis iga päev Buckinghami palee ballisaalis, et
harjutada oma samme ja vastuseid piiskopile (Smith, 2012).

Joonis 3. Kuninganna ja tema auneitsid tseremoonia ajal (The life of Queen Elizabeth II,
2020)
Elizabeth jõudis Westminster Abbey värava ette 2. juunil täpselt kell 11. Tseremoonia algas
kell 11.15 ning kestis peaaegu 3 tundi. Elizabethi ootasid auneitsid (vt joonis 3), kes hoidsid
kõndides kinni tema slepist. Sees kõndides lauldi Elizabethile ladina keeles „Elagu Elizabeth,
elagu!“, misjärel kuninganna andis vande oma riiki kaitsta ning peapiiskop võidis teda. Kogu
rüü, mis tal sellel hetkel seljas oli, kaalus kokku umbes 20 kilogrammi (Smith, 2012).

2.1. Riigivalitsemine ja kohustused
Monarhias on kuningas või kuninganna riigipea. Suurbritannia monarhia on tuntud kui
parlamentaarne monarhia, see tähendab, et kuigi kuningas või kuninganna on riigipea, jäävad
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seaduste tegemised ning kinnitamised parlamendi kanda. Samuti pole riigipeal õigust
avalikkuse ees poliitilist arvamust avaldada (The Role of The Monarchy, kuupäev puudub).
Elizabethi pikk ja üldiselt rahulikku valitsusaega on mõjutanud kiired muutused monarhias:
kuidas Inglismaad nähakse ja kuidas riiki suhtutakse. Kuninganna on loonud moodsa
monarhia, kaotanud ära mõned formaalsused, et monarhia oleks inimestele rohkem
kättesaadav, kuid samas näidanud, et kroon on sümboolne ja oluline (Queen Elizabeth II
Biography, 2018).
Kuninganna tavatses kõik pakilised otsused ise teoks teha, aga vähem tähtsad kohustused pani
enamasti Philipi õlgadele. Philipil endal selle vastu midagi polnud, sest tema naine oli ju niiöelda temast tähtsam. Philip arutles ja kaalus kõik läbi, ning endised kuninganna õukondlased
on öelnud, et kui Philip juba mingi ideega nõus on, siis suure tõenäosusega on seda ka
Elizabeth (Smith, 2012).
Kuninganna on Inglismaa Kiriku (Church of England) pea, ta on ainuke inimene riigis, kes
saab ametlikult öelda, millal sõda välja kuulutada ja millal lõpetada, samuti esindab ta riiki
ning peab igal aastal kuninglikke aiapidusid (Barrow, 2013).
Elizabeth on koos töötanud 14 peaministriga, kellest osad on sündinud tema valitsusajal ning
ta on öelnud, et kohustused tulevad ennekõike ning ta teenib oma riiki nii kaua, kui tervis
lubab ja elupäevi on antud (Jarvis & Clarke, 2019).

2.2. Rasked ajad Buckinghami palees
9. juuni varahommikul aastal 1982 ärkas Elizabeth selle peale, et keegi astus tema
magamistuppa. Ta teadis, et see polnud tema teener, sest viimane viis sellel ajal corgisid
jalutama. Kuninganna lausus: „Teed juua on veel liiga vara.“ See oli võõras mees nimega
Fagan. Kuninganna tõusis üles säilitades rahu, pani hommikumantli ja toasussid jalga ning
ütles sissetungijale: „Kaduge siit“, kuid ta ei läinud. Kuninganna vajutas oma häiresignaali
nupule, kuid ei saanud vastust ning seejärel pidi ta helistama kaks korda politsei keskjaama,
kui lõpuks tuldi. Elizabeth nimetas palee turvamist „häbiväärselt viletsaks“ ning ka üks teener
on öelnud, et pole kuningannat iial nii vihasena näinud. Lõpuks keegi viga ei saanud ning
juhtum lõppes hästi (Lacey, 2002).
20. novembril 1992. aastal seisis Elizabeth õues ja vaatas kurbusega, kuidas suits läbi
Windsori lossi katuse tungis. Tuli sai alguse prožektorist, mis omakorda süütas kardina ning
häire ajaks oli katus juba leekides. Keegi ei saanud viga ning tänu prints Andrew’le suudeti
päästa kõik olulised maalid peale ühe, kuid loss ise sai kõvasti kannatada. Kuninganna oli
silmnähtavalt kurb, tema lapsepõlve kodu põles (Lacey, 2002).
Hiljem oma kõnes kutsus kuninganna 1992. aastat ladina keeles „annus horribilis“ ning ütles,
et see pole aasta, millele ta rõõmuga tagasi vaatab (Lacey, 2002).
Sellel samal aastal otsustasid ka prints Charles ja printsess Diana ametlikult lahku minna, nad
ei suutnud enam üksteise vastu olevat viha avalikkuse eest varjata vaatamata püüdlustele seda
teha. Elizabeth jättis Diana kuningliku tiitli alles, kuigi Charles seda ei tahtnud (Lacey, 2002).
Polnud saladus, et kuninganna ja printsess Diana vahel oli palju erimeelsuseid. Kuninganna
arvas, et Diana viib Windsori dünastia hukatusse ning Elizabethile ei meeldinud Diana
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moodsad meetodid. Kui Diana ja prints Charlesi abielu karile jooksis, oli kuninganna
Elizabeth see, kes lõpuks neil lahutada palus (The Royal House of Windsor, 2017, H1, EP5).
Kui printsess Diana traagiliselt autoavariis surma sai, oli kogu maailm leinas, niisamuti ka
kuninganna Elizabeth. Seda sündmust peetakse Elizabethi valitsusaja kõige suuremaks
kriisiks. Ta pidas kõne, kus rääkis nii: „See mida ma nüüd ütlen, teie kuninganna ja samuti ka
vanaemana, ütlen ma südamest. Kõigepealt tahan avaldada austust Dianale, ta oli erakordne
ja andekas inimene. Nii heas, kui halvas, ei kaotanud ta kunagi oma naeru ja naeratust ning ta
inspireeris oma soojuse ja sõbralikkusega teisi.“ (Historical Speeches TV, 2015).
2020. aasta 17. märtsil algas Inglismaal koroonaviiruse tõttu üleriigiline karantiin, 5. aprillil
avalikustas BBC kuninganna kõne, milles ta lausus: „Me kohtume veel oma sõpradega, me
kohtume veel oma peredega.“ Samuti tänas ta meditsiinitöötajaid nende töö eest eesliinil ning
kinnitas rahvale, et koostööd tehes tullakse sellest välja (Coronavirus: Queen tells UK 'we will
succeed' in fight, 2020).

2.3. Kuninglikud troonipärijad
Elizabeth II otsesed troonipärijad on Walesi prints Charles, tema järel Cambridge’i hertsog
prints William ning siis Cambridge’i prints George (Smith, 2012).
Prints Charles on sündinud 14. novembril 1948. aastal (vt joonis 4). Tema täisnimi on Charles
Philip Arthur George (Charles, Walesi Prints, kuupäev puudub).

Joonis 4. Prints Charles (Charles, Walesi prints, kuupäev puudub)
Charles’i isa, prints Philip, oli temaga enamasti range. Ta armastas oma last, aga ei osanud
seda väljendada. Philip tahtis Charles’i panna õppima Gordonstoun’i kooli, kus ka Philip ise
käis, kuid vahele astus vanaema Elizabeth. Ta arvas, et kool on Charles’le liiga raske ning ei
lubanud teda sinna panna. Lõpuks jäi siiski Philipi sõna peale, Charles läks sinna kooli ning
hiljem ütles ta, et vihkas iga sekundit sellest. Niipea kui võimalus avanes, läks ta enda
vanaema juurde (The Royal House of Windsor, 2017, H1, EP4).
Prints Charlesi ema krooniti kuningannaks, kui ta oli 5-aastane. Kuninganna oli juba enne
lastest väga palju eemal ja see tähendas, et Charles näeb oma ema veelgi vähem. See eest oli
tal väga lähedane suhe oma vanaemaga, kelle nimi oli samuti Elizabeth. Charles ütles kord,
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et vanaema tähendas talle kõike ja ta oli kõige maagilisem inimene, kes olla saab (Nicholson,
2020).
Charles sai Walesi printsiks ehk ametlikuks troonipärijaks, kui ta oli 9-aastane, kuid ta
krooniti alles 1969. aastal olles 21-aastane. Aastaks 2021 on ta olnud Walesi prints juba 62
aastat (Charles, Walesi prints, kuupäev puudub).
Charles oli abielus printsess Dianaga, keda paljud kutsusid „inimeste printsessiks“. Nad said
vanemateks kahele pojale, Williamile ja Harryle. Charles oli alati arvanud, et abielus jääb
naine tema varju, kuid läks hoopis vastupidi, sest Diana osutus rahva seas väga populaarseks.
Kahjuks polnud nende abielu õnnelik, sest kuuldavasti oli Diana kade ning emotsionaalselt
ebastabiilne. Samas Charles’le ei meeldinud, et Diana rahvalt nii palju tähelepanu sai, sest ta
oli harjunud ise tähelepanu keskmes olema (Darke, 2017).
Prints William sündis 21. juunil 1982. aastal (vt joonis 5). Ta täisnimi on William Arthur
Philip Louis Windsor. Tema ema Diana tahtis, et Williamil ja tema vennal Harry’l oleks
võimalikult normaalne lapsepõlv. Nad käisid reisidel, mängisid videomänge ja tegid kõike
seda, mida kõik tavalised lapsed. William käis Etoni koolis, kus olid enne teda käinud ka tema
ema ja onu (Prince William, Duke of Cambridge, kuupäev puudub).

Joonis 5. Prints William (Betancourt, 2020)
William ja tema naine Kate kohtusid St. Andrews’i ülikoolis aastal 2001. 10 aastat hiljem 29.
aprillil 2011. aastal nad abiellusid Westminster Abbey’s (Kate Middleton Biography, 2018).
Nende kuninglikud tiitlid on Cambridge’i hertsog ja Cambridge’i hertsoginna (The Duke of
Cambridge, kuupäev puudub). Neil on kolm last: George, Charlotte ja Louis ning oktoobris
2020 on nad vastavalt 7-, 5- ja 2-aastased (Prince William, Duke of Cambridge, kuupäev
puudub).
Prints George sündis 22. juulil 2013. aastal (vt joonis 6). Tema täisnimi on prints George
Alexander Louis Windsor. Ta on prints Williami ja Kate’i vanim poeg (Prince George of
Cambridge, kuupäev puudub).
Kui George polnud veel sündinud, ootas terve maailm tema tulekut, sest sündimas oli uus
troonipärija ja veelgi enam, et ta oli poiss (Prince George of Cambridge, kuupäev puudub).
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Joonis 6. Prints George (Prince George photos mark seventh birthday, 2020)
George oli väiksena üpris arg ja uje, vastupidiselt oma õe Charlottele, kes on alati olnud julge
ja sõbralik. Enamasti Kate ja William ei võta oma lapsi riigivisiitidele kaasa, kuid vahel seda
siiski juhtub (Prince George, kuupäev puudub).
George käib Thomas Battersea erakoolis, kus käib ka tema õde (Prince George of Cambridge,
kuupäev puudub).

2.4. Huvitavad faktid Elizabethi kohta
Elizabethi kutsuti pereringis „Lilibetiks“. Selle hüüdnime pani talle tema väike õde printsess
Margaret, kes Elizabethi nime tihti valesti hääldas (Hutchinson, 2018).
Kuninganna Elizabethil on kaks sünnipäeva. Tema päris sünnipäev on 21. aprillil, aga kuna
aprill on Inglismaal üldiselt külm kuu, tähistatakse seda avalikult tavaliselt juunis (Praderio,
2019).
Kord jalutas kuninganna koos oma ihukaitsjaga Balmorali lossi valdustel ringi ja kohtus
Ameerika turistidega, kes teda ära ei tundnud. „Kas te olete kunagi kuningannat kohanud?“
olid turistid Tema Majesteedilt pärinud. „Ei,“ vastas kuninganna ja viipas oma ihukaitsja
poole: „aga tema on.“ (Kuninganna Elizabeth II armastab head huumorit: 5 toredat seika, mil
kuninganna demonstreeris oma vaimukust, 2020).
2012. aastal kui olümpiamängud toimusid Londonis, oli kuninganna kohal. Ta võttis osa
olümpia avanumbrist koos James Bondi näitleja Daniel Craigiga. Teadmete kohaselt küsis
režissöör, millist lauset kuninganna öelda soovib. Teades filme ning olles kursis nende sisuga
olevat kuninganna valinud: „Tere õhtust, hr Bond“. (Donvito & Roland, 2020).
2013. aastal, kui maailm ootas prints George’i sündimist uuriti kuninganna käest, millal laps
peaks saabuma. Kuninganna oli vastanud, et ta loodab, et see juhtub varsti, sest ta läheb
puhkusele (Kuninganna Elizabeth II armastab head huumorit: 5 toredat seika, mil kuninganna
demonstreeris oma vaimukust, 2020).
2015. aastal sai Elizabethist II kõige kauem valitsenud Briti monarh, 2020. aasta oktoobrikuu
seisuga on Elizabeth valitsenud 67 aastat (Greenberg, 2018).
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2.5. Pühade tähistamine
Lihavõtteid tähistatakse kuninglikus perekonnas üpris avalikult. Neljapäeval enne lihavõtteid
jagab kuninganna inimestele, kes on teinud head tööd kirikutes, nn „mandy money“. Need on
väikesed hõbemündid. Inimeste arv, kes raha saavad, tuleneb kuninganna vanusest. 2019.
aastal oli kuninganna 93-aastane ning ta jagas münte 93-le mehele ja 93-le naisele
(Hallemann, 2020).
Lihavõtte pühapäeval koguneb terve pere Windsori lossi, et sealt minna St. Georgi kabelisse
jumalateenistusele, kus jagatakse häid soove ning lilli ja kingitusi. Sealt minnakse tavaliselt
tagasi Windsori lossi traditsioonilist lambapraadi sööma. Arvatakse, et kuninganna korraldab
ka oma lastelaste lastele lihavõttemunade jahti ja kuigi seda pole kinnitatud, on Cambridge’i
hertsoginna öelnud, et kuninganna jätab neile alati väikese kingituse tuppa (Spranklen, 2020).
Kuninganna sünnipäev on 21. aprillil ja Elizabeth tähistab seda pereringis. Siiski lastakse
kuninganna auks Londonis keskpäeval kahuritest saluuti, täpsemalt 41 lasku Hyde pargis, 21
Windsori suures pargis ning 63 lasku Londoni Toweris (The Queen’s birthday, kuupäev
puudub).
Kuninganna ametlik sünnipäev, mida tähistatakse tavaliselt juuni teisel laupäeval, on palju
suurem ettevõtmine. Pidustustel osalevad tavaliselt sajad hobused, muusikud ja ohvitserid.
Kõigepealt viiakse kuninganna Buckinghami paleest Horse Guards Paraadile. Horse Guards
Paraad on suur paraad, mis asub Londoni kesklinna lähedal. See on koht, kus toimub igaaastane tseremoonia kuninganna sünnipäeva jaoks. Seejärel vaatab ta üle kõik oma sõdurid
ning saadab nad marssides tagasi Buckinghami palee poole. Kui jõutakse tagasi paleesse,
lastakse veelkord saluuti Londoni Towerist ja Green pargist. Lõpetuseks läheb kuninganna
teiste pereliikmete juurde Buckinghami palee rõdule, et vaadata, kuidas Royal Air Force’i
õhusõidukid mööda sõidavad. Selle nimetus on Trooping The Colour – mis otsetõlkes
tähendab lennukitest värvipigmendi väljalaskmist. Tavaliselt on seal kolm värvi: punane,
valge ja sinine. See traditsioon sai alguse 17. sajandil ja alates 1820. aastast, kui kuningas
George IV valitses, on seda igal aastal peetud, välja arvatud maailmasõja ajal ning riikliku
streigi ajal (Trooping the Colour: The Queen's Birthday Parade, kuupäev puudub).
Jõule tähistab kuninganna tavaliselt koos oma perega Sandringhami majas. 1960-ndatel, kui
Elizabethi lapsed olid veel väikesed, oli pere jõulude ajal ka Windsori lossis. Kuninglikul
perel on oma kuusk, teeajal jagatakse kinke ning esimesel jõulupühal käiakse kirikus. 2020.
aastal aga veetis kuninganna pühad vaikselt koos prints Philipiga Buckinghami palees
koroonaviiruse tõttu (The Royal Family at Christmas, kuupäev puudub).
Igal aastal saadavad kuninganna ja Edinburghi hertsog Philip umbes 750 perepildiga
jõulukaarti. Lisaks saadab Philip umbes 200 kaarti organisatsioonidele, mis on talle tähtsad
(The Royal Family at Christmas, kuupäev puudub).
Traditsiooniliselt saavad kõik perekonnaliikmed kuningannalt kingituse Buckinghami palees
ja Windsori lossis. Personal saab kuningannalt kingituseks jõulupudingu. Igal aastal tehakse
umbes 1500 pudingut, mille eest kuninganna maksab. Peale selle, et Elizabeth annetab iga
aasta erinevatele organisatsioonidele, annab ta ka kuuski Westminster Abbey’le, Saint Pauli
Katedraalile ja teistele (The Royal Family at Christmas, kuupäev puudub).
Iga aasta 25. detsembril peab kuninganna Elizabeth kõne, mis võtab kokku käesoleva aasta.
2020. aastal oli kõne peamine teema koroonaviirus. Kuninganna rääkis, kuidas see aasta
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hoidis inimesi lahus, kuid tõi üksteisele lähemale. Esimese jõulupüha kõne on olnud
traditsioon alates 1932. aastast ning teleülekandena on seda rahvale näidatud alates 1957.
aastast. Paljud inimesed vaatavad seda igal aastal (Murphy, 2020).

2.6. Elizabeth II kohtumised Eesti presidentidega
Kuninganna Elizabeth II saabus Eestisse koos Edinburghi hertsogi Philipiga 19. oktoobril
2006. aastal. Ta kandis helesinist mantlit, lillelist kleiti ja traditsiooniliselt ka kübarat. Pärast
aukompanii inspekteerimist tutvustati kuningannale riigikogu esimees Toomas Varekit,
valitsuse liikmeid ning teiste põhiseaduslike institutsioonide esindajaid, misjärel kuninganna
sisenes presidendi kantseleisse. Kuninganna kohtus Eesti endise presidendi Toomas Hendrik
Ilvesega. Samuti käis ta KUMU-s, kus esines Filharmoonia kammerkoor Paul Hillieri
juhatusel. Kuninganna viibis Eestis kaks päeva (Mäekivi, 2006).
23. märtsil 2018. aastal külastas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kuninganna
Elizabeth II Windsori lossis. Kohtumisel räägiti kahe riigi pikaajalistest suhetest. President
kinkis kuningannale purgi mett oma roosiaiast (President of Estonia Kaljulaid met with Queen
Elizabeth II, 2018).
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3. UURIMUSLIK OSA
Käesoleva töö raames saadeti kiri Ühendkuningriigi kuningannale Elizabeth II-le (vt lisa 1),
kuid kahjuks küsimustele vastust sealt ei tulnud. Kuninganna nimel vastas tema õuedaam,
leedi Annabel Whitehead, kes tänas huvi ning küsimuste eest ja saatis lihtsalt mõned infolehed
kuninganna kohta (vt lisasid 2 ja 3).
Töö jaoks viidi ajavahemikul 08.02–19.02.2021 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste ja
õpetajate seas läbi küsitlus kuninganna Elizabethi kohta. Küsimusi saab näha lisas 4.
Küsitluse eesmärgid olid järgmised:
•
teada saada, kui palju teavad kooli õpilased ja õpetajad kuninganna kohta;
•
teada saada, kas õpetajate ja õpilaste vastustel on vahe ning kui suur see on.
Küsitletutel paluti vastata 13 küsimusele, mis hõlmasid kuninganna Elizabethi elu ning olid
faktipõhised. Küsitlus viidi läbi Google Formsis. Küsitluses osales 104 inimest, kellest 84 olid
õpilased ja 20 õpetajad. Vastasid 7. ja 8. klassi õpilased, kellest omakorda oli 7. klassi õpilasi
46 ja 8. klassi õpilasi 38 (vt joonis 7).

Joonis 7. Õpilaste ja õpetajate osakaal protsentides
Kõige lihtsamad küsimused vastajate jaoks olid: „Milline monarhia vorm on
Ühendkuningriigis?“, „Milline on kuninganna ametlik elupaik Londonis?“ ja „Kes on
järgmine troonipärija?“.
Monarhia vormi küsimusele vastas õigesti 74 vastajat ehk 71% vastanutest. Kuninganna
elupaik oli paljudele vastanutele kerge küsimus: 75 vastajat ehk 72% vastas sellele õigesti (vt
joonis 8). See ei ole üllatav, kuna Buckinghami palee kohta õpitakse ka koolis ning see on
inimeste seas tuntud.
Küsimusele, kellest saab järgmine valitseja, vastas õigesti 77 inimest, mis on 74% vastanutest.
Võis arvata, et paljud panevad järgmiseks valitsejaks prints Williami, sest ta on rohkem tuntud
kuningliku pere seas. Tegelikult teatatakse vastust, et järgmiseks kuningaks saab prints
Charles üsna hästi (vt joonis 9).
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Joonis 8. Kuninganna elupaik Londonis

Joonis 9. Järgmine troonipärija
Üks kõige raskematest küsimustest oli küsimus „Miks oli kroonimine eriline?“ ja sellele
küsimusele teadsid õpetajad rohkem õiget vastust kui õpilased. Õige vastus oli, et kuninganna
kroonimisest tehti esimene teleotseülekanne. 70% õpetajatest vastasid õigesti. Õpilaste hulgas
oli õigesti vastanuid vaid 33%. See ei olnud üllatav, sest kroonimine oli ammu. Põhjuseks
võib olla ka õpetajate suurem huvi ajakirjanduse vastu, sest ilmselgelt on sellest ajakirjanduses
juttu olnud.
Küsimusele „Kas kuninganna on käinud kunagi Eestis?“ vastas õigesti 52% vastanutest.
Kuninganna käis Eestis 2006. aastal. 24% arvas, et kuninganna Elizabeth II pole kunagi Eestis
käinud. Ülejäänud arvasid, et kuninganna käis Eestis 2005. aastal. Kuninganna on käinud siin
vaid korra ning Kuninga kooli õpilased olid sel ajal alles sündinud või väga väikesed. Teisel
korral käis Eesti president ise kuningannal külas Windsori lossis. Seega polnud vastuste
jagunemine üllatav.
Küsimusele „Mis on kuninganna abikaasa tiitel/tiitlid?“ oli mitu õiget vastust (vt joonis 10).
Õiged olid: parun, prints, krahv ning hertsog. Parunit pakkusid küll vaid kuus inimest 104-st,
mis on arusaadav, sest see tiitel ei ole rahva seas eriti tuntud. Kõige rohkem pakutud vastus
oli prints, mis oli loomulikult ka õige. Seda pakkus 51 vastajat 104-st. Seda vastust pakuti
ilmselgelt kõige rohkem, sest kui räägitakse kuninganna abikaasast, pöördutakse tema poole
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kui prints. Ainuke vale variant oli kuningas, mida pakkus lausa 46 vastajat 104-st. Prints Philip
ei saa olla kunagi kuningas, isegi kui Elizabeth enne teda peaks surema. Sellisel juhul saab
kuningaks prints Charles, nende poeg. Philip abiellus Windsorite perre ning ta polnud kunagi
troonipärilus järjekorras. Ta oleks võinud olla Kreeka või Taani kuningas, kuid Elizabethiga
abiellumisel see muutus.

Joonis 10. Kuninganna abikaasa tiitlid
Küsimusele „Millised on kuninganna ametlikud õigused ja kohustused?“ oli neli vastuse
varianti, mis kõik olid õiged. Kõige rohkem vastati, et kuninganna esindab riiki. Seda arvas
84 inimest 104-st. See on loogiline ilmselt riigivisiitide pärast. Variant oli ka, et kuninganna
peab iga-aastaseid aiapidusid, kuid seda pakkus vaid 34 vastajat 104-st. Ilmselt pakuti seda
kõige vähem, sest see tundus kõige ebatõenäolisem ning imelikum. Varianti, et kuninganna
on anglikaani kiriku (Church of England) pea pakkus 35 vastajat 104-st. Paljud ilmselt ei
teagi, mis kirik see selline on ning mida see endast kujutab. Varianti, et kuninganna saab
ainuisikuliselt kuulutada riigis välja sõja, pakkus 50 vastajat 104-st. Vastajad võivad arvata,
et kuningannal ei saa nii palju võimu olla.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kuninganna Elizabeth II kohta teatakse üsna palju, mis oli
ootuspärane, sest temast räägitakse televisioonis ning ta on tuntud avaliku elu tegelane.
Vähetuntud fakte teavad paremini täiskasvanud, kuna nende silmaring on laiem ja nad loevad
ning vaatavad rohkem uudiseid.
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KOKKUVÕTE
Käesolevas uurimistöös antakse ülevaade kuninganna lapsepõlvest, kuidas tema ja ta
perekond teise maailmasõja ajal elasid, ja tema abielust prints Philipiga, mida prints Philip
abielu heaolu nimel tegema pidi ning kuidas nad rasketel aegadel alati üksteise jaoks olemas
on olnud. Samuti kirjeldatakse, kuidas printsessist sai kuninganna ja antakse ülevaade
kroonimisest. Sündmus ise oli äärmiselt pidulik ning sellest tehti esimene teleotseülekanne.
Inimesed ootasid väga Elizabethi kuningannaks saamist, sest teda nähti kui uue generatsiooni
valitsejat. Imetleti ja austati tema kohusetundlikkust, ausust ning kindlat töömeelt.
Elizabeth II valitsusajal on toimunud palju muudatusi nii Ühendkuningriigis, kus ta valitseb,
kui ka maailmas üleüldiselt. Monarhia on muutunud tavainimesele rohkem kättesaadavamaks.
Kuninganna on korduvalt öelnud, et tema valitseb oma riiki nii kaua, kui tal selleks jaksu on.
Buckinghami palees on olnud ka raskeid ja keerulisi aegu, näiteks ükskord tungis võõras mees
kuninganna magamistuppa ja kuigi kuninganna viga ei saanud, oli see turvalisuse seisukohast
väga murettekitav juhtum. 1992. aastal tabas kuninglikku pere suur õnnetus, kui Windsori
loss osaliselt maha põles, ning 1997. aasta 31. augustil, kui printsess Diana autoõnnetuses
hukkus, oli suures leinas mitte ainult kuninglik pere, vaid kogu maailm.
Töös on ka naljakaid fakte Elizabethi kohta, näiteks kuidas kord kuninganna lossi aias
jalutades turistid ära pettis. Turistid ei tundnud teda ära ning küsisid, et kas Elizabeth on
kunagi kuningannat näinud, mille peale vastas naine, et ei ole.
Töös räägitakse pühade tähistamisest ja põhjalikumalt kirjeldatakse jõulude ning lihavõtete
traditsioone. Teise peatüki lõpus on kirja pandud Elizabethi kohtumised Eesti presidentidega,
kelleks on Toomas Hendrik Ilves ning Kersti Kaljulaid.
Uurimusliku osa tegemise ajal saadeti kiri ka kuninganna Elizabethile endale, kuid kahjuks
vastas ainult tema õuedaam. Viidi läbi küsitlus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajate ja
õpilaste seas, et saada teada, palju nemad teavad kuninganna Elizabeth II kohta. Kokkuvõtteks
võib öelda, et enimtuntud fakte teavad hästi nii õpilased kui ka õpetajad, aga natuke vähem
tuntud fakte teavad rohkem õpetajad.
Kuninganna Elizabeth II on rahva seas väga armastatud valitseja, kes vaatamata oma kõrgele
vanusele on oma töökohustusi üle 60 aasta edukalt täitnud.
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Lisa 1. Kiri Kuninganna Elizabeth II-le
Dear Madam,

21. September, 2020

My name is Annabel Riismaa and I am a Year 8 student from Estonia. I go to Pärnu Kuninga Street Basic
School. I’m very interested in England and its monarchy. This year I have to do my research paper and
my topic is “Queen Elizabeth II”. I was hoping to get some answers to the following questions:
1. If you think about your childhood, what's the first memory that comes to mind?
2. Do you like being the Queen of England and why?
3. In 2006, you visited Estonia, what’s your favourite thing about the country?
4. Would you ever come back to visit Estonia?
5. What’s your favourite colour?
6. What is the most important lesson you have learnt during your life?
7. Were you nervous or scared on the day you got crowned?
8. If you wouldn’t be the Queen, what job do you think you would like to do?
9. How would you like to be remembered historically?
I hope that You have the time to answer these questions.
With sincere thanks,
PS In case, you have time to answer me, my address is:
Annabel Riismaa
Muffi
Lemmetsa village
88311 Pärnu county
Estonia
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Lisa 2. Vastus kuninganna kantseleist
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Lisa 3. Infolehed kuninganna kohta
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Lisa 4. Küsitluses esitatud küsimused
Kuninganna Elizabeth II
* Kohustuslik
1.
o
o
o

Kas olete õpilane või õpetaja? *
7. klassi õpilane
8. klassi õpilane
Õpetaja

2.
o
o
o

Millise riigi valitseja on kuninganna Elizabeth II? *
Suurbritannia
Inglismaa
Ühendkuningriigi

3.
o
o
o

Millal on kuninganna sünnipäev? *
21. juuni
21. september
21. aprill

4.
o
o
o

Miks sai Elizabethist troonipärija ning hilisem kuninganna? *
Sündis troonipärijaks
Tema onu loobus troonist ning temast sai troonipärija
Ta vend suri noorena

5.
o
o
o

Millal kuninganna krooniti? *
2. oktoober 1953
2. juuli 1952
2. juuni 1953

6.
o
o
o

Miks oli kroonimine eriline?
Ta oli esimene naissoost riigivalitseja
Orkester unustas lugu mängima hakata
Tema kroonimisest tehti teleotseülekanne

7.
o
o
o
o
o

Mis on kuninganna abikaasa tiitel / tiitlid? *
Prints
Kuningas
Hertsog
Parun
Krahv

8.
o
o
o
o

Mitu last on kuningannal? *
2
3
4
5

9.
o
o
o

Kes on järgmine kuninglik troonipärija? *
Printsess Charlotte
Prints Charles
Prints William
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10.
o
o
o

Kas kuninganna on käinud kunagi Eestis, millal? *
Jah, 2005
Jah, 2006
Ei

11.
o
o
o

Milline neist on kuninganna ametlik elupaik Londonis? *
Windsori loss
Sandringham maja
Buckinghami palee

12.
o
o
o
o

Millised on kuninganna ametlikud õigused ja kohustused? *
saab ainukesena riigis kuulutada välja või lõpetada sõja
ta on anglikaani kiriku pea
peab kuninglikke aiapidusid
esindab riiki

13.
o
o
o

Milline monarhia vorm on Ühendkuningriigis? *
parlamentaarne monarhia
absoluutne monarhia
vabariik
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SISSEJUHATUS
Käesoleva töö autorid otsustasid oma uurimistöös keskenduda toitumisele ja liikumisele
noorte hulgas. Suur füüsiline aktiivsus ja tervislik toitumine on ka autorite enda elustiil.
Seoses sellega sooviti teada saada millised on kaasõpilaste liikumis- ja toitumisalased
teadmised ja käitumine.
Igapäevaselt ümbritseb inimesi meediakuvand ühest küljest ideaalselt elavatest sportivatest ja
toituvatest inimestest ning teisalt rämpstoitu ja mugavust propageerivatest reklaamidest.
Meediakuvandiks on ka see, et tervislik toit on maitsetu, „ainult kapsas“, raskesti kättesaadav
ja kulukas. Samas kui rämpstoit on lihtne, kiire ja odav. Linnalik eluviis ja mugavused (nt
autod ja ühistransport) ning suur nutiseadmete kasutamine põhjustavad vähest füüsilist
aktiivsust. Vanemate järgi võtavad sellise elustiili üle ka nende lapsed.
Töö koosneb toitumise ja liikumise teoreetilisest ülevaatest ning Pärnu Koidula Gümnaasiumi
(edaspidi PKG) õpilaste seas läbiviidud samateemalisest küsitlusest ja selle analüüsist.
Sihtgrupiks on PKG G1 ja G2 klasside õpilased, et adekvaatselt võrrelda kirjanduses leiduvaid
statistilisi andmeid noorte tervisekäitumise kohta ja et vastanute vanus jääks 15–17 aasta
piiridesse. Peamiseks pidepunktiks „ideaalide“ kirjeldamisel on Tervise Arengu Instituudi
soovitused vastavale vanusegrupile. Töö eesmärgiks oli saada teada liikumise ja toitumise
ideaalid, seejärel välja uurida ja võrrelda, kui lähedal või kaugel neist on Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilased.
PKG õpilaste käitumismudelite teada saamiseks koostati alljärgnevad uurimisküsimused:
•
Millised on Koidula õpilaste toitumisharjumused võrreldes „ideaaliga“?
•
Millised on Koidula õpilaste liikumisharjumused võrreldes „ideaaliga“?
•
Kas ja kuidas oleks vaja PKG õpilaste käitumist muuta?
Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks seati alljärgnevad hüpoteesid:
•
PKG õpilased hindavad enda füüsilist aktiivsust 10 palli süsteemis kõrgemalt kui enda
tervislikku toitumist.
•
50% PKG õpilastest on päevas ettenähtud kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala.
•
Vähemalt 75% õpilaste kehamassiindeks on normaalvahemikus (18,5–24,9).
•
PKG õpilased liiguvad liiga vähe.
Uurimisküsimustele ja hüpoteesidele vastuste leidmiseks koostati küsitlus, mis koosnes
õpilaste teadlikkuse ning käitumise uurimisest, et teada saada näiteks seda, milline on nende
füüsiline aktiivsus nädalas, millistest treeningutest osa võetakse või kui mitmekülgne on
nende iganädalane toidulaud. Erinevate allikate võrdluse tulemusel koostasid autorid
„ideaalid“, mis on käesoleva uurimuse aluseks.
Töö esimestel nädalatel otsisid autorid koos allikaid, et liikumise ja toitumise „ideaale“
määratleda ja selle põhjal koostati küsitlus. Pärast küsitluse avalikustamist hakati tegelema
teooria kirjutamisega, mis jagunes kaheks osaks – liikumine ja toitumine. Saanud teada
küsitluse tulemused, hakkasid autorid tegelema kumbki oma osaga analüüsist. Viimastel
nädalatel pühendati aeg viimistlusele.
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Autorid tänavad juhendajat Reelika Lumet, retsensenti Vallo Rahnikut ning kõiki küsitlusele
vastanud õpilasi töö valmimisele kaasa aitamise eest.
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1. NOORTE LIIKUMINE JA TOITUMINE
1.1. Liikumine
„Füüsiline aktiivsus on tegelikult igasugune liikumine, senikaua, kui kasutada energiat“
(What is physical activity, n.d.). Näiteks aiamaal käimine, kartulite ülesvõtmine või
igahommikune tööle minek jalgrattaga, selle asemel, et liikuda ühistranspordiga. Siia alla
kuuluvad ka muud kodused tööd nagu näiteks muru niitmine või lehtede riisumine. Viimase
50 aastaga on juurde tulnud väga palju erinevaid liikumisviise ja on hakatud rohkem
tähelepanu pöörama enda füüsilisele heaolule. Näite võiks tuua personaaltreeneritest, kes
aitavad muuta treeninguid huvitavamaks, ohutumaks ning efektiivsemaks. Personaaltreenerite
poole pöördutakse juba sellel eesmärgil, et ei osata alustada treeninguid, aga jõusaali
treeningute puhul on tähtis, et harjutuste sooritamise tehnika oleks õige, sest vastasel juhul ei
arenda see vastavat lihasgruppi ja see võib viia vigastusteni. Põhilised vigastused, mis
esinevad liikumisega seoses on enamasti ülekoormusest, näiteks nihestused, lihasvenitused,
liigese ülekoormus ning halvimal juhul ka luumurrud.
Igasugune liikumine on vajalik igale inimesele, see aitab ennetada haigusi, tugevdab lihaseid
ja luid, tõstab enesetunnet ning arendab vereringesüsteemi (Viigimäe, 2007; Kalev, 2018).
Siinkohal ei tohiks inimene arvata, et liikudes jala paar minutit päevas ning veetes ülejäänud
ajast telekat vaadates, on piisavalt liigutud. Liikumist tuleb planeerida ning jaotada seda
tervele päevale. On kindlaks tehtud, et inimesed peaks liikuma mõõduka intensiivsusega
vähemalt 60 minutit iga päev. Mõõdukat intensiivsust indekseerivad järgmised tegurid: esineb
kerge higistamine, kiirendatud hingamine ning südamerütmi kasv (vähemalt 70%
maksimumist). (Kalev, 2018) Mõõduka intensiivsuse puhul on tähtis, et inimene ise otsustaks,
milline tempo on tema jaoks kohane, sest üle pingutamine võib viia vigastusteni. Veel tuleb
tähele panna seda, et ei pea liikuma 60 minutit korraga. See tähendab, et võib liikuda
pausidega. Näiteks 30 minutit jooksmist hommikul ja 30 minutit ujumist õhtul, kokku tuleb
ikka 60 minutit mõõduka intensiivsusega liikumist. Tähele panna tuleb seda, et korraga peab
liikuma rohkem kui 10 minutit, sest muidu ei ole sellest liikumisest kasu. (Viigimäe, 2007)
Mõõduka intensiivsusega liikumise alla saab nimetada erinevaid tegevusi. Näiteks,
kiirkõndimine, sörkjooks, jalgrattaga sõitmine ja ujumine. Lisaks igapäevasele liikumisele,
tuleb nädalas 2–3 korda teha luid ja lihaseid tugevdavaid harjutusi. Siia alla kuuluvad näiteks
jõusaalis käimine, suusatamine, jooksmine ja kiire rattasõit. Kindlasti tuleks peale igat
treeningut ka venitada, et suurendada liikuvust ja painduvust. (Viigimäe, 2007)
Niisama ei ole tavaliselt inimestel motivatsiooni regulaarselt liikuda või enda liikumist
jälgida, vaid sellele hakatakse tähelepanu pöörama siis, kui esinevad näiteks, ülekaalulisus
või vigastused. Statistika andmeil on Eestis 3% kogu surmade arvust põhjustanud vähene
liikumine, see teeb ligikaudu 480 inimest aastas. Eesti Rahvusringhäälingu sõnul on
ülekaalust saanud suurem terviserisk kui alkoholist. (Rudi, 2020) Näiteks on toodud Montoni
riiete ja rõivapood, kus on suuruse nr 32 tootmine ära lõpetatud, sest sellise numbri kandjaid
lihtsalt enam ei ole, rohkem hakatakse tootma hoopis suurusnumbreid 46 ja 48. Eesti on
Euroopa rasvunute edetabelis kolmandal kohal, sest näiteks 20 aastaga on rasvunud meeste
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arv kahekordistunud, samuti on ülekaaluline iga viies naine. (Rudi, 2020) Ülekaalulisus ei
teki niisama, liikumise seisukohalt võib ülekaalulisus tekkida vähesest liikumisest ning
rohkest istumisajast, olgu selleks televiisori vaatamine või arvutis istumine (Ülekaal, s. a.).
Waterloo Ülikooli professor Jack Callaghan väidab enda uurimustes, et tervislik oleks istuda
ühes tunnis 30 minutit korraga ja teine 30 minutit tuleks veeta ringi liikudes (How long should
you stand – rather than sit – at your work station?, n.d.). Ülekaalulisuse puhul oleks kõige
parem viis sellega võitlemiseks esialgu ujumine, sest vesi toetab vees liigeseid ning suure
kehakaalu tõttu väldib see vigastusi (How swimming fights obesity?, 2016). Aja möödudes
on kasulik kõndimine ja jalgrattasõit, mis parandavad südame tööd, võhma ning enesetunnet.
Iga liikumine on kasulik, senikaua kuni see üle jõu ei käi, tuleb varuda aega liikumiseks ning
anda organismile ka puhkust. Vigastustest rääkides, hakatakse jälgima ka liikumise mahtu
siis, kui tekivad vigastused, sest vigastused enamasti viitavad valele liikumisele,
ülekoormusele või vähesele liikumisele. Tänu vigastuste tekkele hakatakse otsima
probleemile lahendust ning rohkem tähelepanu pöörama liikumisele ja ka toitumisele.
Alati ei saa väita, et inimene on laisk ja ei viitsi ennast liigutada. Inimestel võivad esineda
erinevad vigastused, mis ei võimalda liikuda või on inimesel muud vaimsed probleemid. Peale
eelneva võib inimestel avalduda ka erinevaid allergiaid.
Allergia on selline reaktsioon, kus organismi immuunsüsteem tunneb ära allergeeni (õietolm,
maasikad) ning seetõttu leiab inimese immuunsüsteem, et allergeen on inimesele kahjulik,
kuigi tegelikult see nii ei pruugi olla (Mandal, 2020). Enimlevinud allergia on näiteks
õietolmu vastu, enamasti lööb allergia välja kevadel ja suvel, kus hakkavad taimed ja puud
pärast talvist külma uuesti õitsema ning väiksemagi tuule korral on õhus rohkesti õietolmu,
mis enamasti ärritab silmi, nina limaskesta ning bronhe. Õietolmuallergia korral esinevad:
vesine nohu või vastupidiselt ninakinnisus, aevastamine, pisaravool, silmade sügelemine,
lööve näole või muule piirkonnale. (Jürisson, 2017) Allergiad võivad takistada liikumist, eriti
nohu või muid hingamisraskusi põhjustavad allergiad.
Kindel on see, et vigastused takistavad liikumist. Näite võib tuua poisist, kellel on
jalaluumurd, siis ilmselgelt ei saa ta kehalise kasvatuse tunnis kaasa teha ning joosta. Kuid
võib ka nii olla, et esineb väiksem vigastus, näiteks sõrmeluu murd, mis ei takista kõndimist,
seega ei pruugi igasugune vigastus põhjustada täielikku liikumistakistust. Liikumist
takistavad tegurid võivad olla ka vaimsed, näiteks depressioon ja läbipõlemine. Depressioon
on lühidalt öeldes psüühikahäire, mille korral on ajus meeleolu kontrollimine häiritud,
tekitades meeleolu järsku alanemist, energia vähenemist ja elurõõmu kadumist. Depressioon
põhjustab enamasti enese isolatsiooni ning tahtmist kodus istuda, mitte väljas aega veeta.
(Depressioon, s. a.) Ärevushäired on psüühikahäired, mille puhul väljenduvad inimeses
ärevus, hirm ning üleliigne muretsemine. Näiteks tulevikus juhtuvatele sündmustele
reageeritakse üle mõtlemisega, mille puhul väljendub ka hirm. (National Institute of Mental
Health, 2018)
Aastatega on kasvanud ülekaaluliste inimeste määr, on vähenenud igapäevane füüsiline
aktiivsus ning suurenenud istuva eluviisi esinemine. Seevastu on tekkinud ühiskonnas väga
palju uusi võimalusi, kuidas kutsuda kodus lösutavad inimesed välja värske õhu kätte.
Õpilaste puhul on heaks näiteks Liikuma Kutsuv Kool, mis Tartu Ülikooli eestvedamisel
koostöös koolidega leiab erinevaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad aktiivsemaks ning
vähendada istumise aega. Eesmärgiks on aktiivsed aine- ja vahetunnid kooskõlas
liikumisõpetusega. Välditakse vahetunde siseruumides ning soovitatakse minna pärast pikka

201

Ahti Strati, Henry Epro, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2021
NOORTE TOITUMISE JA FÜÜSILISE AKTIIVSUSE HARJUMUSED PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUMI G1 JA G2 KLASSIDE ÕPILASTE NÄITEL

istuvat tundi värske õhu kätte, et end sirutada ja pea selgemaks saada. (Liikuma Kutsuv Kool,
s. a.)
Palju organiseeritakse erinevaid rahvaüritusi, nii perekondlikke kui ka avalikke üritusi.
Eelnimetatuteks võib pidada näiteks Pärnumaal toimuv Rattaorienteerumine, kust saavad osa
võtta igas vanuses inimesed, et veeta päev sportlikult ratta seljas, läbides kontrollpunkte koos
ülesannetega. Pärnus korraldab mitmeid rahvaüritusi Kahe Silla Klubi, näiteks Jüri Jaansoni
Kahe Silla jooks, Luitejooks ja Pärnu Rannajooks jne. (2 Silla Klubi, s. a.) Väga menukad on
ka Teeme ära ja Maailmakoristuspäev, kus inimesed tulevad kokku ja koristavad oma
kodukanti. Põhjus, miks selliseid üritusi korraldatakse ongi sellepärast, et vähendada kodus
istumist ja suurendada igapäevast aktiivsust erinevate tegevuste abil.
Kokkuvõtteks võib öelda et iga päev peab liikuma mõõduka intensiivsusega vähemalt 60
minutit. Sellisteks tegevusteks võivad olla näiteks ujumine, jooksmine või jalgrattasõit.
Mõõdukas intensiivsus viitab kergele higistamisele, kiirendatud hingamisele ning
südamerütmi kasvule. Liikuma ei pea tund aega korraga, vastupidiselt võib seda jaotada terve
päeva jooksul. Samas tuleb tähele panna, et alla 10 minutisest liikumisest ei ole kasu. Kindlasti
ei tasu üle pingutada ning lisaks piisavale liikumisele tuleks nädalas teha 2–3 korda luid ja
lihaseid tugevdavaid harjutusi. Peale igat treeningut oleks oluline ka venitada.

1.2. Toitumine
Tervislik toitumine on tasakaal, mille saavutamiseks tuleb süüa mitmekesist toitu, kogustes,
mida keha vajab. Tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ja maitsvatest toitudest
loobumist. Tuleb ka mõista, et supertoit või -toitumiskavasid ei ole olemas. Lihtsaimad viisid
enda toitumise jälgimiseks on toidupüramiid ja taldrikureegel (vt joonis 1), mis aitab koostada
mitmekesise praetaldriku. Reeglid mida järgida on järgmised: salatid ja erinevad köögiviljad
peaksid moodustama poole taldrikust, liha kogus taldrikul ei tohiks ületada veerandit ning
lisandid, mille alla lähevad kartul, riis ja makaronid peaksid samuti moodustama veerand
taldrikust. (Taldrikureegel, 2015) Ideaalis võiks leida taldrikult ka viit erinevat värvi toitu.
Taldrikureeglit täiendab toidupüramiid, mis näitab ära täpselt, mida peaks üks tervislikult
toituv inimene sööma ühes nädalas. Õige püramiid on üles ehitatud kahele väga tähtsale
rühmale, teraviljatooted ja kartul ning puu- ja köögiviljad, marjad. Ülemine pool on omakorda
moodustatud neljast rühmast ja nendeks on piim ja piimatooted, lisatavad toidurasvad, pähklid
ja seemned, liha ja muna ning maiustused ja soolased näksid. (Toidusoovitused, 2015)
Kahjuks tavalise eestlase nädalane toitumine ei ole selline, mida toidupüramiid soovitaks (vt
joonis 2). Sageli jääb puudu teraviljatoodetest ja puu- ja köögiviljadest, liiga palju tarbitakse
suhkrut, maiustusi ja soolased näkse ning liha. Selle tõttu ei saa keha vajalikke süsivesikuid,
mineraale ja vitamiine ning tarbitakse üle valke ja rasvasid. (Toidusoovitused, 2015)
Esimeseks ja suurimaks toidurühmaks on puu- ja köögiviljad. Soovitatakse süüa ühes päevas
vähemalt viis portsjonit puu- ja köögivilju: kaks puuvilja- ja kolm köögiviljaportsjonit. Üks
portsjon on umbes 100 grammi. Mida värvilisemad on valitud viljad, seda parem. Erinevatest
viljadest saadakse suurema tõenäosusega kätte paljude vitamiinide ja mineraalide, samuti vee
ja kiudainete, päevased kogused, ning neis leidub antioksüdante, mis tugevdavad
immuunsüsteemi, tõstavad stressitaluvust ja taastavad elujõudu (virtuaalkliinik.ee, 2019).
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Joonis 1. Soovituslik Eesti elaniku nädala toidulaud. Allikas: Mis on toidupüramiid?, 2015

Joonis 2. Tegelik Eesti elaniku nädala toidulaud. Allikas: Mis on toidupüramiid?, 2015
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Köögivilju võib süüa värskelt või kuumtöödeldult erinevates toitudes. Köögiviljasalatites
tuleb jälgida õli kogust ja õliga köögiviljakonservide puhul tuleb arvestada lisaks ka soolaga.
Liigne puu- ja köögiviljade tarbimine ei ole hea, sest siis ei suudeta süüa toite teistest
vajalikest toidugruppidest ja see võib kaasa tuua mõne vitamiini ning mineraalaine vaeguse.
Vastupidiselt võib puudu jääda B-vitamiinist, tsingist ja magneesiumist, kui jätta toidulaualt
välja puu- ja köögiviljad. Süües palju magusaid puuvilju, näiteks banaani, viinamarju,
saadakse liialt süsivesikuid. Kui toiduga saadavat energiat ära ei kulutata, siis ülearused
süsivesikud muutuvad organismis rasvaks ja nii võib tekkida ülekaalulisus. Sellest ei pääse
isegi veganid, kes oma dieediga on loobunud loomadelt saadud toodetest, või teisi
toitumisharjumusi esindatavad. Tuleb jälgida, mida ja kui palju on toidule lisatud. (Puu- ja
köögiviljad, 2015)
Teine rühm, millele on toitumispüramiid ehitatud, on teraviljatooted, täisteraviljad ja kartul.
Teraviljatooted sisaldavad palju süsivesikuid, vitamiine ja mineraalaineid. Terade koorimisel
eraldub suur osa vitamiinidest ja mineraalainetest. Seetõttu peaks vähemalt osa päevastest
teraviljatoodetest olema täisteraviljatooted. (Teraviljatooted ja kartul, 2015) Kui ei tarbita
teraviljatooteid, võib juhtuda, et organismis hakkab nappima B-vitamiine, tsinki,
magneesiumi ja rauda, samuti võib puudu jääda ka kiudainetest (Mõttus, 2017). Kartulist tulev
energia on organismis sünteesitud tärklisest. Tärklis laguneb inimese seedesüsteemis
glükoosiks, mis on keha esmaseks energiaallikaks. Kartulis on ka kõrge C-vitamiini sisaldus,
mis tugevdab kapillaare ja soodustab organismi varustamist hapniku ja toitainetega (Kartul –
toitainete varasalv, s. a.). Suurima koguse vitamiine saab kohe peale kartuli korjamist või seda
koorega keetes (Maakodu.ee, 2017). Kuid tasuks vältida kartuleid, mille valmistamisel on
kasutatud rohkelt lisatavaid rasvu ning mida on tugevalt töödeldud (Teraviljatooted ja kartul,
2015). Keskmine noor peaks ühes päevas sööma 7–9 portsjonit teraviljatooteid, üks portsjon
on umbes 100 grammi (TervislikToitumine.ee, s. a.).
Tähtsuselt järgmine toidurühm on piim ja piimatooted. Piimavalgud sisaldavad kõiki
inimorganismi jaoks asendamatuid aminohappeid. Piim on väga heaks kaltsiumiallikaks ja
üsna heaks magneesiumiallikaks. Piimarasvad on oluliseks ehitusmaterjaliks ning
energiaallikaks, eriti kasvava ja areneva organismi jaoks. Juues kaks klaasi, 250 ml, piima või
keefirit, saab sellest ka umbes 15% päevasest soovituslikust kaaliumikogusest. Vitamiinidest
sisaldab piim B12 ning rikastatud piimatoodete puhul D-vitamiini, mis aitab kaasa piimas
leiduva kaltsiumi omastamisele. (Piim ja piimatooted, 2015)
Toidugrupist kala-linnuliha-liha-muna võiks eelistada kala ja linnuliha. Kala võiks olla
toidulaual kolm korda nädalas, linnuliha võiks süüa kaks kolmandikku kogu liha kogusest,
ning punane liha üks kolmandikku. (Kala, linnuliha, liha ja muna, 2015) Punast liha ei
soovitata süüa rohkem kui 500 grammi ja töödeldud lihatooteid mitte rohkem kui 150 grammi
nädalas (Pitsi, s. a.). Kalast saab keha oomega-3-rasvhappeid, D-vitamiini, B-vitamiine ja
rohkelt mineraalaineid. Loomaliha ja linnuliha võib asendada või kombineerida kala ja
kalasaaduste või munaga. Lisaks vitamiinidele ja mineraalidele on looma- ja linnulihas hästi
omastuvat rauda. Liha valimisel tuleks valida toode, millel ei ole silmaga näha rasva ja mille
soola kogus on minimaalne. (Kala, linnuliha, liha ja muna, 2015)
Väiksem, kuid mitte vähem tähtsam toidugrupp on toidurasvad, pähklid ja seemned. Siia
gruppi kuuluvad või, õli, pähklid-seemned ja õliviljad. Toidurasvad on kõige energiarikkamad
toidud. Soovitatav on osa rasvainete portsjoneid valida pähklite või seemnetena. (Lisatavad
toidurasvad, pähklid, seemned, õliviljad, 2015) Pähklites ja seemnetes leidub mineraalaineid
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nagu magneesium ja seleen, mida on igapäevaga aina vähem inimeste toidulaual. Pähklites on
kõrge B-vitamiini ja E-vitamiini kogus ning leidub ka serotoniini, mis reguleerib inimese tuju,
aitab magada ja vähendab depressiooni. Päevas tuleks süüa 1–2 peotäit pähkleid. (Holsting,
2017)
Viimaseks ja kõige väiksemaks toidugrupiks on magusad ja soolased näksid. Siia gruppi
kuuluvaid lisatavad suhkrud, magusad joogid, maiustused, pagaritooted ja soolased näksid
ning toidud, mis sisaldavad palju suhkrut, soola ja rasva ning ei anna organismile
mineraalaineid ja vitamiine. Neid toite ei pea sööma iga päev, kuid ei tohiks süüa üle nelja
portsjoni päevas. Kui söödud energia ületab kulutatud energia, võib kaasneda liigne kehakaal
ja rasvumine ning seeläbi suureneda risk haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse ja
diabeeti. (Magusad ja soolased näksid, 2015)
Lisaks mineraalainetele ja vitamiinidele vajab inimese organism soola ehk naatriumi. Ühes
päevas peaks inimene tarbima 4,5 grammi naatriumi ehk 6 grammi soola, kuid enamik inimesi
saavad töödeldud toitudest rohkem soola, kui on päevas vaja. Naatriumi on vaja
närviimpulsside edasikandumiseks, normaalse veevahetuse tagamiseks ja lihaste kokku
tõmbumise tagamiseks. Naatriumi liigtarbimine võib üle koormata neere, tõsta vererõhku ja
mineraalide üleliigse erituse uriiniga. Soola tarbimist saab piirata, kui osta vähem valmistoite,
kasutada vähem soola kui retseptis kirjas ja hoida soolatopsi köögikapis, kus see ei ole lihtsalt
kättesaadav. (Sool, 2015)
Peale toitainete on kehal vaja vett, mis on keha peamine koostisosa. Lisaks on vett vaja
toitainete ja hapniku transportimiseks keharakkudeni ning vesi hoiab organismis ühtlast
temperatuuri. Vesi moodustab noorukitel umbes 65% kehamassist, mis tähendab, et ühes
päevas tuleks tarbida 28–32 ml vett kehakaalu kilogrammi kohta, see on umbes 2–3 220 ml
suurust klaasi. Vesi väljub kehast iga päev uriiniga umbes 0,6–2,5 liitrit ja higistamisega
umbes 300–500 milliliitrit. (Vesi, 2015)
Nagu liikumise puhulgi on ka toitumisel oluline jälgida allergiaid. Allergia on
ülitundlikkusreaktsioon, mille kutsuvad esile allergeenid. Enamlevinud allergeenid on valgud.
Allergia tabab ühel või teisel eluperioodil umbes 20% elanikkonnast ning linnas on allergikuid
rohkem kui maal. Toiduallergia avaldub eelkõige hingamisteedes, seedekanalis ja nahal.
Allergiaid kutsuvad esile järgmised toitained: laktoos ehk lehmapiim, mille vastu on
allergilised kuni 4% lastest ning mis möödub kasvades, nisus olev gluteen, pähklid ja mandlid.
Veel tekitab õietolmuallergia ristallergiat toiduallergiatega, eriti pähklite ja mandlite
allergiaga. (Toiduallergia, 2015)
Söömishäired on tõsiste tagajärgedega psühholoogilised haigused. Nendega kaasnevad
füüsilised ohud ja komplikatsioonid, mis on alguse saanud ebanormaalsetest
toitumisharjumusetest, ning emotsionaalsed keerised nagu madal enesehinnang, püüd oma
tundeid eirata ning valu ja viha blokeerida. Peamised söömishäired on anoreksia ja buliimia.
(Söömishäired, 2015)
Anoreksia on söömishäire, kus nähakse end paksemana kui tegelikult ollakse, ning
langetatakse kaalu ohtlikule tasemele. Anoreksia peamisteks sümptomiteks on soov nälgides
saledaks saada, valetamine kui palju süüakse, ei sööda avalikult ja range dieedi pidamine.
Anoreksiaga kaasnevad terviseprobleemid on nõrkus, uimasus, kuiv nahk, pidev külmatunne,
pidev unisus ja naistel menstruatsiooni puudumine, kuna langenud kehakaal häirib
hormoonide tööd. Häire algab nooruses, kõige sagedamini 14–18aastaselt. Sageli avaldub
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anoreksia nendel, kelle hobi nõuab saledust, nagu modellidel, baleriinidel, iluuisutajatel ja
võimlejatel. Anorektiku ravi algab haiguse teadvustamisest, et inimesel tekiks üldse
motivatsioon midagi enda heaks teha, umbes 60% anorektikutest paranevad ravi käigus.
(Anoreksia, 2015)
Buliimia on söömishäire, millele on iseloomulik impulsiivne söömine, ühe toidukorraga kuni
6000 kcal, sellele järgneb süütunne või hirm kehakaalu tõusmise üle, neid hirme
likvideeritakse oksendamise esile kutsumisega või lahtistite kasutamisega. Buliimiat esineb
2–3 korda sagedamini kui anoreksiat. Buliimia algab tavaliselt 15–24aastaselt. Ligi 90%
buliimiahaigetest on naised. Buliimik eelistab süüa üksi, tihti ning siis kui teised juba
magavad. Buliimikul vallanduvad tavaliselt negatiivsed emotsioonid, väsimus, ärevus,
tüdimus, masendus ning võivad kaasneda enesetapukatsed, enesevigastamine või
psühhoaktiivsete ainete tarvitamine. Buliimia ravi on pikaajaline, keskmiselt paraneb 80%
patsientidest, kuid enamikul jääb eluks ajaks teravnenud tähelepanu kehakaalu ja toidu vastu.
(Buliimia, 2015)
Kõige levinum viis enda kehakaalu hindamiseks on kehamassiindeks, mida arvutatakse
valemiga KMI = kehakaal (kg) / pikkus2(m2), kehamassiindeks saadakse kui jagatakse isiku
kehakaal kilogrammides tema pikkuse, meetrites, ruuduga. Kui kehamassiindeks on madalam
kui 18,5 peetakse seda alakaaluks, 18,5 kuni 24,9 on normaalkaal, 25 kuni 29,9 on
ülekaalulisus ja kui indeks on üle 30 siis on tegemist rasvumise eri astmetega (vt tabel 1). Nii
alakaalulisus kui ülekaalulisus vähendavad eluiga ning tekitavad liigesehaigusi, sapikivitõbe,
kõrgenenud vererõhku, hingamishäireid. (Liebert, 2013)
Tabel 1. Kehamassiindeksile vastav kaalu kategooria
Kategooria
Tervisele ohtlik alakaalulisus
Alakaalulisus
Normaalkaal
Ülekaal
Rasvumine
Tugev rasvumine
Tervisele ohtlik rasvumine
Allikas: Kaalukalkulaator, s. a.

KMI vahemik
<16
16–18,5
18,6–25
25,1–30
30,1–35
35,1–40
>40

Parima söömisharjumuse saamiseks tuleb jälgida toidupüramiidi soovitusi, ehk süüa ühes
päevas viis portsjonit erineva värvusega puu- ja köögivilju, 7–9 portsjonit täistera- või
teraviljatooteid, sinna sisse kuuluvad ka kartuli serveeringud. Piima tuleks juua vähemalt kaks
250 ml klaasi. Liha söömine tuleks ära jagada ühe nädala peale, nädalas peaks olema vähemalt
kolm serveeringut kala, linnuliha kolmandik kogu liha hulgast ja teine kaks kolmandiku võiks
olla punane liha, kuid mitte rohkem kui 500 grammi. Pähkleid ja seemneid tuleks süüa 1–2
peotäit päevas. Kuna tänapäeval on paljud tooted eelvalmistatud tuleks jälgida nende soola
kogust, et ühes päevas ei tarbiks üle 6 grammi soola. Lisaks neile soovitustele peab ühes
päevas jooma vähemalt 2–3 250 ml tassi vett või 28–32 ml iga kilogrammi kohta.
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2. KÜSITLUSE ANALÜÜS
2.1. Ülevaade uuringu korraldusest ja valimist
Analüüsiks koostati küsitlus (vt lisa 1), milles esitati Pärnu Koidula Gümnaasiumi G1 ja G2
klassidele küsimusi liikumise ja toitumise kohta. Sooviti teada saada, kui palju teavad noored
liikumise kestvuse ja olulisuse kohta, samuti keskenduti toitumise tähtsusele, tervislikkusele
ning mahule. Peale sissejuhatavate küsimuste esitamist sooviti teada ka tegelikku olukorda,
seega küsiti nii toitumise kui ka liikumise kohta eraldi küsimusi, näiteks, kui kaua või
milliseid tegevusi tehakse või näiteks, millest toitutakse.
Küsitlusele vastas kokku 112 õpilast, kellest 60 ehk 53% moodustasid G2 klasside õpilased
ja 52 ehk 47% G1 klasside õpilased (vt joonis 3). Küsitlusele vastas rohkem naisi kui mehi.
Naisi oli 40ne õpilase võrra rohkem, millest saab järeldada, et küsitluse tulemustes on näha
rohkem naiste vaatenurki. Vastanute seas oli mehi 36 ehk 32% ja naisi 76 ehk 68%.

Vanus:

18a

7

17a

57

16a

45

Klass:

G2

Sugu:

15a

Naine

3
60

G1

52
76

Mees

36
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vastajate arv

Joonis 3. Vastajate jaotus soo, klassi ja vanuse järgi
Vanuse järgi oli vastajaid igast kategooriast, kuid rohkem oli õpilasi vanuses 16 ja 17,
16aastaseid oli 45 ehk 40% ning 17aastaseid oli 57 ehk 51%. Vastajaid vanuses 15 ja 18.
15aastaseid oli kolm ehk 2% ja 18aastaseid oli seitse ehk 7%.
Kõigepealt küsiti õpilastelt nende arvamust liikumismahu kohta (vt 1.1). Vastanute
arvamused olid üpriski sarnased ning valikvastuseid hinnati tundide skaalal (vt joonis 4).
Teiseks uuriti nende tegelikku liikumise mahtu, näiteks, kui palju veedetakse aega trennis või
sörkjooksu tehes. Tegelikult oli esimese vastusevariandi puhul näha seda, et neli poissi ehk
11% vastanutest ning 16 tüdrukut ehk 21% vastanutest liigub ainult kehalise kasvatuse tunnis,
samas kui üks poiss ning neli tüdrukut leiab, et kehalise kasvatuse tundides liikumine on
nädalas täiesti piisav. Nendest tulemustest on näha, et õpilased teavad, et peaks rohkem
liikuma, aga liiguvad oluliselt vähem.
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Joonis 4. Liikumismahu arvamus ja tegelikkus vastavalt soole
Järgmiseks ajavahemikuks, kuhu kuulus kõige rohkem vastanuid oli 3–6 h, kus 39% ehk 14
poissi ja 42% ehk 32 tüdrukut pidas 3–6 h liikumisele pühendatud aega piisavaks. Siinkohal
liikus samas kategoorias aga tegelikkuses 28% ehk 10 poissi ning 33% ehk 25 tüdrukut.
Eelviimaseks vastusevariandiks oli 7 h, kus 22% ehk kaheksa poissi ning 21% ehk 16 tüdrukut
peavad õigeks, et nädalas peab liikuma 7 h. Samas 25% ehk üheksa poissi ning 8% ehk kuus
tüdrukut liigub tegelikult nädalas 7 h.
Järgnevalt sooviti teada saada, mida arvavad õpilased treeningu intensiivsusest (vt joonis 5).
Peale pikka uurimist, leiti, et treening peaks olema vähemalt keskmise või mõõduka
intensiivsusega, kus esineb kerget hingeldamist ning südamerütmi kasvu (vt 1.1). Vastused
olid üpriski sarnased ning 92% ehk 33 poissi ja 91% ehk 69 tüdrukut arvas, et igasugune
liikumine ja treening peaks olema vähemalt keskmise intensiivsusega (hingeldamine,
higistamine). Kokku arvas 91% vastanutest, et treening peaks olema keskmise
intensiivsusega. Leidus ka inimesi, kelle arust piisab täiesti madalast intensiivsusest (eriti ei
hingelda). Kokku arvas 5% vastanutest, et madala intensiivsusega treening on täiesti piisav.
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Joonis 5. Treeningu intensiivsuse arvamus vastavalt soole
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Olematuks ei jäänud ka aktiivsemad vastajad, kes pidasid õigeks, et kui trenni teha, siis
kindlasti kõrge intensiivsusega (higivool, rääkida ei saa). Niimoodi arvas 6% ehk kaks poissi
ja 3% ehk kaks tüdrukut. Kokku arvas 4% õpilastest, et treening peaks olema kõrge
intensiivsusega.
Iga liikumise juurde käib ka vee tarbimine, mistõttu soovisid autorid teada saada õpilastelt,
kui palju nende arvates peaks tarbima päevas ning kui palju tegelikkuses vett tarbitakse (vt
joonis 6). Veekogus on täielikult sõltuv inimese enda kehamassist, mida suurem kehakaal,
seda rohkem tuleb tegelikult vett tarbida, kuid keskmiselt peaks inimene tarbima päevas
vähemalt 2–3 klaasi vett tavalist klaasi suurust arvestades. Kusjuures tuleb tähele panna, et ei
tarbitaks ka üleliia vett. Esimeseks vastusevariandiks oli veekogus 1–2 tassi päevas, mille
valisid 3% ehk üks mees ning 3% ehk kaks naist, tegelikkuses tarbib sama palju vett sama arv
mehi ja naisi. Kõige populaarsemaks vastusevariandiks oli 2–5 tassi päevas, 17% ehk kuus
poisi ning 25% ehk 19 tüdruku arvates on 2–5 tassi päevas täiesti normaalne kogus.
Reaalsuses tarbib 2–5 tassi vett 50% ehk 18 poissi ning 66% ehk 50 tüdrukut. Selline
veekogus on normaalne. Järgmiseks veekoguseks pakuti 5–8 tassi, 44% ehk 16 poissi ja 45%
ehk 34 tüdrukut pidasid sellist kogust normaalseks. Tegelikke tarbijaid , kes päevas nii palju
vett joovad oli aga sama palju 19% ehk seitse poissi ja 9% ehk seitse tüdrukut.
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Joonis 6. Veetarbimise arvamus ja tegelikkus vastavalt soole
Eelviimaseks vastusevariandiks oli 8–10 tassi. 25% ehk üheksa poissi ning 24% ehk 18
tüdrukut arvasid, et selline kogus vett päevas on normaalne. Tegelikkuses tarbib nii palju vett
poole vähem õpilasi, seega 11% ehk neli poissi ja 12% ehk üheksa tüdrukut. Viimaseks
vastusevariandiks oli 10 või rohkem tassi, kus 14% ehk viis poissi ning 4% ehk kolm tüdrukut
arvasid, et päevas oleks vaja juua vett rohkem kui 10 tassi. Reaalsus oli, et 19% ehk seitse
poissi ja 9% ehk seitse tüdrukut tarbib sellise koguse vett päevas.
Uuriti ka erinevaid tegevusi, kuhu lisati valikvastusteks ujumise, kepikõndimise, tantsimise,
ratta-, rula-, tõukerattasõidu, rull- ja uisutamise, pallimängud, sörkjooksu, kiire kõndimise
ning jõusaali (vt joonis 7). Tegevuste juures oleks vähemalt oluline neid teha mitu korda
nädalas ning vähemalt 60 minutit päevas (vt 1.1). Esimeseks variandiks on ujumine, kus 69%
ehk 25 meest ja 82% ehk 62 naist ei tegele üldse ujumisega. Vähem kui üks kord nädalas käib
ujumas 11% ehk kaheksa naist ja 19% ehk seitse meest. Ühe korra nädalas käib ujumas 11%
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ehk neli meest ja 7% ehk viis naist. 2–3 korda nädalas käib ujumas ainult 1% ehk üks naine.
Järgmiseks vastusevariandiks oli ratta-, rula- ja tõukerattasõit, millega ei tegele üldse 54%
ehk 41 naist ning 58% ehk 21 meest. 2–3 korda nädalas tegeleb selliste aladega 6% ehk kaks
meest ja 9% ehk seitse naist. Neli või rohkem korda nädalas käib ratta, rula või tõukerattaga
sõitmas 6% ehk kaks meest ja 4% ehk kolm naist. Järgmiseks valikuks oli sörkjooks, millega
ei tegele üldse 22% ehk kaheksa meest ja 25% ehk 19 naist. 2–3 korda nädalas jookseb sörki
39% ehk 14 meest ja 24% ehk 18 naist. Neli või rohkem korda nädalas tegeleb sörkjooksuga
6% ehk kaks meest ja 14% ehk 11 naist.
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Joonis 7. Liikumistegevused vastavalt soole ja sagedusele
Neljanda tegevusena on kepikõnd, millega ei tegele ükski mees ning 95% ehk 72 naist.
Järgmisena on uisutamine ja rulluisutamine, millega ei tegele üldse 97% ehk 35 meest ja 91%
ehk 69 naist. 2–3 korda nädalas 3% ehk üks mees. Neli või rohkem korda nädalas tegeleb
sellise tegevusega 1% ehk üks naine. Kiire kõndimisega ei tegele 53% ehk 19 meest ning 22%
ehk 17 naist. 2–3 korda käib sellist tegevust tegemas 11% ehk neli meest ning 28% ehk 21
naist. Neli või rohkem korda nädalas teeb kiiret kõndi 17% ehk kuus meest ja 32% ehk 24
naist. Järgmiseks tegevuseks on tantsimine, millega ei tegele üldse 86% ehk 31 meest ja 53%
ehk 40 naist. 2–3 korda nädalas tegeleb sellise tegevusega ainult 13% ehk 10 naist, kuigi neli
või rohkem korda nädalas käib tantsimas 8% ehk kolm meest ja 18% ehk 14 naist.
Eelviimaseks vastusevariandiks olid pallimängud, millega ei tegele 28% ehk 10 meest ja 33%
ehk 25 naist. 2–3 korda nädalas tegeleb pallimängudega 17% ehk kuus meest ning 17% ehk
13 naist. Neli või rohkem korda nädalas tegeleb erinevate pallimängudega 17% ehk kuus
meest ja 8% ehk kuus naist. Viimasena küsisime jõusaali kohta, mis on üpriski populaarseks
saanud aastatega. Jõusaalis ei käi üldse 31% ehk 11 meest ning 42% ehk 32 naist. 2–3 korda
nädalas käib jõusaalis 17% ehk 13 naist ja meest, samas neli või rohkem korda käib 14% ehk
viis meest ja 13% ehk 10 naist.
Veel uuriti luude ja lihaste tugevdamise kohta õpilastelt infot (vt 1.1). Vaja oli teada, kas
vastanud teevad 2–3 korda nädalas luid ja lihaseid tugevdavaid harjutusi või mitte (vt joonis
8). Esimese vastusevariandina pakuti, et äkki tehakse selliseid harjutusi ainult kehalise
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kasvatuse tundides ning niimoodi vastas 25% ehk üheksa meest ning 36% ehk 27 naist.
Järgmiseks vastusevariandiks oli üks kord nädalas, millele vastas 22% ehk kaheksa meest ja
22% ehk 17 naist.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

27
9

8

9

17

10

20

12

5%
0%
Nii palju kui kehalise
kasvatuse tundides

1x nädalas

2-3x nädalas

Mees

Naine

3 ja rohkem korda
nädalas

Joonis 8. Luid ja lihaseid tugevdavate harjutuste sagedus vastavalt soole
Edasi pakuti vastusevariandiks 2–3 korda nädalas, mis on ka tegelik norm, millele vastas 25%
ehk üheksa meest ja 26% ehk 20 naist. Viimaseks oli kolm ja rohkem kordi nädalas, sellise
variandi valis 28% ehk 10 meest ning 16% ehk 12 naist.
Edasi soovisime teada õpilaste ekraani taga veedetud aega, mis on tänapäeval tegelikult
suureks põhjuseks, miks noored ei liigu, sest mida vähem veedame aega ekraani taga, seda
parem (vt joonis 9). Seega uurisime peamise kolme seadme taga veedetud aega: televiisor,
arvuti ning nutitelefon. Seejärel jaotasime kestvuse vastavalt nädala kohta: üldse ei veeda, 1–
7 tundi, 8–15 tundi, 16–24 tundi ning 25+ tundi. Esimeseks seadmeks on televiisor, mille taga
ei veeda üldse aega 44% ehk 16 meest ja 47% ehk 36 naist. 1–7 tundi veedavad televiisori
taga 42% ehk 15 meest ning 45% ehk 34 naist. Televiisori vastusevariant oli väga
ebapopulaarne ning tulemused näitasid, et teleka taga veedab aega väike osa õpilastest.
Järgmiseks seadmeks oli arvuti, mis on samuti meie igapäeva kasutuses oluline
elektroonikavahend, eriti kui tegemist on koduõppega, arvutit ei kasuta 3% ehk üks mees ning
21% ehk 16 naist. 1–7 tundi veedab arvutis 44% ehk 16 meest ja 55% ehk 42 naist. Järgmisena
8–15 tundi nädalas on arvutis 28% ehk 10 meest ning 21% ehk 16 naist. Viimase 25+ tundi
vastuse hulka kuulus 3% ehk üks mees ning 3% ehk kaks naist. Arvuti on kindlasti populaarne
valik tänapäeval selle multifunktsionaalsuse tõttu ning seetõttu ka ligi pooled vastanutest
veedavad seal üpriski palju aega. Viimase ning kõige populaarsemaks vastusevariandiks oli
nutitelefon, kus veedeti kõige rohkem aega. Vastanutest ei leidunud kedagi, kes ei veeda üldse
aega nutitelefonis, kuid 1–7 tundi nädalas veedab seal 33% ehk 12 meest ning 28% ehk 21
naist. 16–24 tundi veedab nutitelefonis 31% ehk 11 meest ja 29% ehk 22 naist. Viimaseks
25+ tundi vastusevariandile vastas 11% ehk neli meest ning 20% ehk 15 naisterahvast.
Küsitluses uurisime ka venituste kohta, mis on osa treeningust (vt 1.1). Küsisime otse, kas ja
kui palju tehakse nädalas lihaseid venitavaid harjutusi, mille alla võis kuuluda ka võimlemine
ja jooga (vt joonis 10).
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Joonis 9. Ekraaniaeg vastavalt soole ja sagedusele
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Joonis 10. Venitusharjutuste sagedus vastavalt soole
31% ehk 11 meest ning 21% ehk 16 naist ei venita nädalas mitte ühtegi korda. Ühe korra
nädalas venitab 25% ehk üheksa meest ja 25% ehk 19 naist, kusjuures 2–3 korda nädalas
venitab samuti 25% ehk üheksa meest, kuid 26% ehk 20 naist. Neli ja rohkem korda nädalas
teeb venitavaid harjutusi 19% ehk seitse meest ja 28% ehk 21 naist. Tuli ka välja, et venitused
olid populaarsemad pigem naisterahvaste hulgas.
Eelviimase liikumist puudutava teemana uurisime liikumist takistavaid tegureid (vt joonis
11), milleks võivad olla allergiad, vigastused või hoopis vaimsed häired (vt 1.1 ja 1.2).
Allergiad ei sega 86% ehk 31 mehe ega 79% ehk 60 naise liikumist. Harva mõjutavad
allergiad 6% ehk kahe mehe ja 9% ehk seitsme naise liikumist. Allergiad mõjutavad tihti 3%
ehk ühte meest ning 1% ehk ühte naist, kuid alati mõjub selline liikumist takistav tegur ainult
1%–le ehk ühele naisele.
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Joonis 11. Liikumistakistused vastavalt soole ja sagedusele
Järgmiseks variandiks olid vigastused, mis ei takista 25% ehk üheksa mehe ega 16% ehk 12
naise liikumist. Tihti kogevad vigastusi 6% ehk kaks meest ning 21% ehk 16 naisterahvast,
kogu aeg ei takista vigastused ühtegi vastanut. Vigastused olid üleüldse kõige populaarsem
variant, miks ei saa liikuda. Leidus veel, et naiste seas leidus vigastusi rohkem kui meeste
seas. Viimaseks vastusevariandiks olid vaimsed häired, mis ei takista 97% ehk 35 mehe ega
55% ehk 42 naise liikumist. 3% ehk kahel naisterahval esinevad vaimsed häired takistavad
alati nende liikumist. Vaimseid häireid leidus vähe vastanute seas ning järjekordselt põhjustas
just see tegur pigem naiste liikumist.
Liikumise viimaseks küsimuseks paluti vastajatel enda aktiivsust hinnata (vt joonis 12).
Aktiivsust sai hinnata kümnepalli süsteemis, kus üks tähendab väheaktiivne ning 10 väga
aktiivne. Enda aktiivsust hindas nulli vääriliselt ainult 1% ehk üks naine. ühe punkti vääriliselt
hindas oma aktiivsust 3% ehk üks mees ja 1% ehk üks naine. Keskmiselt ehk viie punktiga
hindas ennast 3% ehk üks mees ja 9% ehk seitse naist. Seitse punkti andis endale 19% ehk
seitse meest ja 13% ehk 10 naist. Enda aktiivsust hindas kaheksa punkti vääriliseks 33% ehk
12 meest ja 21% ehk 16 naist. Maksimaalselt ehk 10 punktiga hindas enda liikumist 6% ehk
kaks meest ja 5% ehk neli naist. Enamasti leidus, et väga palju vastanuid on tegelikult
aktiivsed.
Esimeseks toitumisega seotud küsimuseks oli, mitu korda nädalas süüakse tabelis väljatoodud
toiduaineid (vt jooniseid 13 ja 14). Igal toiduaine rühmal ja toitainel on erinevad „ideaalid“
(vt 1.2). Esimeseks toidurühmaks oli teraviljatooted, mida tuleb süüa iga päev 7–9 portsjonit.
Igapäevaselt sööb teraviljatooteid 14% ehk 17 mees ning 39% ehk 44 naist. Ebapiisavalt sööb
teravilja ehk korra nädalas 4% ehk neli meest ja 4% ehk viis naist ning harvemini 4% ehk neli
meest ja 4% ehk neli naist. Üldse teravilja ei söö 1% ehk üks naine, selle tõttu on organismis
liiga vähe B-vitamiini ja mineraalaineid. Teraviljatooteid sööb õigetes kogustes kõige rohkem
vastajaid. Järgmiseks oli toiduaine kartul, õiges koguses ehk iga päev tarbis 8% ehk 10 meest
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ja 12% ehk 15 naist, ning piiripeal, 2–3 korda nädalas sööb kartuleid 18% ehk 21 meest ja
29% ehk 34 naist. Soovitatavast kogusest vähem ehk harvemini ei tarbi mitte ükski mees, kuid
4% ehk neli naist ja üldse ei söö kartulit 1% ehk üks mees ja 2% ehk kolm naist, nende kehadel
võib jääda puudu C-vitamiinist. Puuvilju ja marju sööb igapäev, mis vastab „ideaalile“, 15%
ehk 17 meest ning 36% ehk 40 naist. Soovitustest jäävad kaugele ehk söövad harvemini kui
kord nädalas puuvilju ja marju 1% ehk üks mees ja 4% ehk viis naist. Mehi, kes üldse puuvilju
ja marju ei sööks, ei leidunud, kuid 1% ehk üks naine ei söö.
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Joonis 12. Liikumisaktiivsuse hindamine
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Liha

Kala

Piim,
piimatooted

Köögivilju sööb normi kohaselt ehk igapäevaselt 13% ehk 15 meest ja 33% ehk 37 naist,
rohkem võiksid süüa isikud, kes söövad köögivilju 2–3 korda nädalas 13% ehk 15 meest ja
25% ehk 28 naist. Liiga vähe, umbes kord nädalas sööb köögivilju 6% ehk kuus meest ja 7%
ehk kaheksa naist, ning harvemini köögivilju söövaid mehi ei ole, kuid on 2% ehk kaks naist
ja üldse ei söö ainult 1% ehk üks naine, kelle võib tekkida C-vitamiini puudus. Köögiviljad
ning puuviljad ja marjad olid samuti väga levinud vastusevariandid. Erinevaid pähkleid ja
seemneid sööb õiges koguses ehk igapäevaselt 2% ehk kaks meest ja 4% ehk viis naist. Veidi
rohkem peaks sööma pähkleid need, kes söövad 2–3 korda nädalas pähkleid, 4% ehk viis
meest ja 11% ehk 12 naist. Soovitusest vähem sööb, umbes kord nädalas, 11% ehk 12 meest
ja 17% ehk 20 naist ning üldse pähkleid ja seemneid ei söö 4% ehk neli meest ja 11% ehk 12
naist. Kõige vähem populaarsed vastused esimese tabeli järgi olid: kartul, lisatud toidurasvad
ning pähklid ja seemned. Tegelikult on sellised toiduained vägagi olulised inimorganismile,
mistõttu oli üllatuseks, et just sellistest toiduainetest on suurel osal G1 ja G2 klassi õpilastel
puudus.
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Joonis 14. Toitumispüramiidi toidurühmad
Piima ja piimatooteid tarbib piisavas koguses, kaks klaasi päevas, ehk igapäevaselt 21% ehk
24 meest ja 39% ehk 44 naist, ning viimasel piiril, 2–3 korda nädalas joob 8% ehk üheksa
meest ja 13% ehk 14 naist. Rohkem tuleks juua inimestel, kes tarbivad piima umbes kord
nädalas, 1% ehk üks mees ja 7% ehk kaheksa naist. Ebapiisavas koguses joob piima või tarbib
piimatooteid 2% ehk kaks meest ja 3% ehk kolm naist. Kala ei söö igapäevaselt mitte keegi,
kuid 2–3 korda nädalas, mis on soovitatud, sööb 3% ehk kolm meest ja 4% ehk neli naist.
Aktsepteeritavas koguses ehk umbes korra nädalas sööb kala 13% ehk 14 meest ja 26% ehk
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29 naist. Üldse ei söö kala 7% ehk kaheksa meest ja 13% ehk 16 naist, mille tõttu jäädakse
ilma väärtuslikest B-vitamiinidest. Liha tarbib iga päev 15% ehk 18 meest ja 20% ehk 22
naist, selle käigus võidakse minna üle soovituslikust liha söömise kogusest, milleks on 500
grammi nädalas. 2–3 korda nädalas sööb liha 13% ehk 15 meest ja 31% ehk 35 naist ning
umbes korra nädalas sööb liha 1% ehk üks mees, naistest 11% ehk 12. Mitte kunagi ei ole liha
2% ehk kahe mehe ja 3% ehk kolme naise söögis, mis võib samuti põhjustada B-vitamiini
puuduse. Muna sööb igapäev 3% ehk kolm meest ja 6% ehk seitse naist, kuid soovituslik on
süüa 2–3 korda nädalas, mida teeb 10% ehk 11 meest ja 15% ehk 17 naist. Normi piirest väljas
ehk harvemini kui kord nädalas sööb muna 6% ehk seitse meest ja 17% ehk 19 naist, ning
muna ei söö kunagi 2% ehk kaks meest ja 8% ehk üheksa naist. Maiustusi ja soolaseid snäkke
sööb igapäev 14% ehk 16 meest ja 27% ehk 30 naist. Üldse ei söö maiustusi ja snäkke 1%
ehk üks mees, kuid mitte ühtegi naist. Maiustusi ja snäkke ei ole soovitatav süüa üle nelja
korra päevas. Tulemustest võis kohe aru saada, et kala ja muna tarbitakse väga vähe, kuid
vastupidi on need väga olulised valguallikad meie organismile.
Uuriti veel valge jahu tarbimise tihedust ühes nädalas (vt joonis 15). Tulemustest tuli välja, et
valget jahu tarbitakse väga palju. Igal päeval nädalas tarbib valget jahu 4% ehk neli meest ja
13% ehk 15 naist, 5–6 korda nädalas aga 6% ehk seitse meest ja 7% ehk kaheksa naist. Sellisel
hulgal valge jahu tarbimisel tõuseb kehakaal, kui ei olda piisavalt aktiivsed. Võimalikult vähe
valget jahu või ei tarbi üldse ainult 1% ehk üks naine, mida on tegelikult vähe.
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Joonis 15. Valge jahu tarbimine ühes nädalas
Järgmiseks küsiti kui tihedalt tarbitakse suhkrut sisaldavaid tooteid (vt jooniseid 16 ja 17),
alaealise soovituslik päevane lisatud suhkrute kogus on 50–100 grammi (vt 1.2). Joonisel välja
toodud toodete „ideaalne“ tarbimist hulk on, kas üldse mitte või 1–3 korda. Esimeseks tooteks
oli šokolaad, seda sööb üle 11 korra nädalas 1% ehk üks naine, 2% ehk kaks naist sööb
šokolaadi 8–10 korda nädalas, mida on liiga palju. Ideaalses koguses ehk 1–3 korda aga 18%
ehk 20 meest ja 52% ehk 58 naist ning üldse šokolaadi ei söö 7% ehk kaheksa meest ja 5%
ehk kuus naist. Komme sööb 11 korda või rohkem 2% ehk kaks meest ja 1% ehk üks naine.
1–3 korda nädalas sööb 16% ehk 18 meest ja 46% ehk 52 naist ning üldse ei söö komme 12%
ehk 13 meest ja 15% ehk 18 naist. Kolmandaks tooteks on jäätis, seda sööb 11 korda või
rohkem ainult 2% ehk kaks naist, mitte ühtegi meest. Heas koguses ehk 1–3 korda nädalas
sööb jäätist 19% ehk 21 meest ja 41% ehk 47 meest. Üldse ei söö jäätist 12% ehk 13 meest ja
20% ehk 22 naist. Karastusjooke tarbib 11 korda või rohkem 1% ehk üks naine. 1–3 korda
17% ehk 19 meest ja 26% ehk 30 naist. Karastusjooke ei tarbi 13% ehk 14 meest ja 37% ehk
42 naist.
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Joonis 16. Vahepala toiduvalik
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Joonis 17. Vahepala toiduvalik
2% ehk kaks naist joob 11 korda või rohkem ühes nädalas energiajooke. 1–3 korda nädalas
joob energiajooke 9% ehk 10 meest ja 21% ehk 24 naist, üldse ei tarbi energiajooke 24% ehk
26 meest ja 40% ehk 45 naist. Kastmeid kasutab 11 korda või rohkem ühes nädalas 1% ehk
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üks mees ja 1% ehk üks naine, 8–10 korda aga 2% ehk kaks meest ja 4% ehk neli naist. Normi
lähedal, 1–3 korda aga 17% ehk 19 meest ja 33% ehk 37 naist. Üldse kastmeid ei kasuta 7%
ehk kaheksa meest ja 20% ehk 23 naist. Kooke, torte ja saiakesi tarbib 11 korda või rohkem
1% ehk üks naine ja mitte ühtegi meest, 8–10 korral nädalas sööb ainult 3% ehk kolm naist
kooke, torte ja saiakesi, mitte ühtki meest, mis on väga kõrge. 1–3 korral nädalas süüakse
kooki 23% ehk 26 mehe ja 45% ehk 52 naise poolt. Kooke, torte ja saiakesi ei söö 5% ehk
kuus meest ja 15% ehk 17 naist. Magustatud jogurteid tarbib 11 korda või rohkem, ühes
nädalas, 1% ehk üks mees. 1–3 korda nädalas sööb magustatuid jogurteid 17% ehk 19 meest
ja 27% ehk 30 naist, üldse ei tarbi 13% ehk 15 meest ja 37% ehk 42 naist. 1–3 korda nädalas
osutus kõige populaarsemaks vastusevariandiks iga maiustuse puhul, samuti leiti, et leidub
vastanute seas suur hulk inimesi, kes ei tarbi vahepalana maiustusi.
Viies küsimus oli hommikusöögi ning selle mittesöömise põhjuste kohta (vt joonis 18).
Hommikusööki sõi 92% ehk 33 meest ja 78% ehk 59 naist, mis on positiivne näitaja.
Hommikusööki ei söönud 8% ehk kolm meest ja 22% ehk 17 naist.
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Joonis 18. Hommikusöömine ja mitte söömise põhjused soolises vaates
Hommikusöögi mitte söömiseks oli vastajatel valida kolme valiku variandi vahel: esimeseks
variandiks oli ei ole aega ja selle vastas 33% ehk üks mees ja 12% ehk kaks naist, see võib
olla põhjustatud hilisest ärkamisest või distantsist kooli ja kodu vahel. Teisel variandile, ei ole
midagi süüa, ei vastanud ühtki meest vaid 12% ehk kaks naist, ning viimasele võimalusele, ei
ole söögiisu vastas 67% ehk kaks meest ja 76% ehk 13 naist.
Järgmiseks küsiti põhitoidukordade ja vahepalade arvu (vt joonis 19). Tervise Arengu
Instituudi soovitusel on liiga vähe toidukordi ehk üks põhitoidukord, 4% ehk viiel naisel, kaks
toidukorda on 6% ehk seitsmel mehel ja 19% ehk 20 naisel. Piisaval hulgal ehk kolm
toidukorda on 20% ehk 22 mehel ja 39% ehk 44 naisel, neli toidukorda on 5% ehk kuuel
mehel ja 5% ehk kuuel naisel. 1% ehk ühe mehe ja 1% ehk ühe naise keha vajab viis või
rohkemat toidukorda päevas. Põhitoidukordadest oli suur enamus vastanuid valinud kolm
korda nädalas, mis on ka normaalne, kuid leidus ka inimesi, kes söövad vähem, mis on kurbust
ja küsimusi tekitav. Ilma vahepaladeta saavad hakkama 1% ehk üks mees ja 2% ehk kaks naist
aga kolm vahepala on vaja 6% ehk seitsmel mehel ja 11% ehk 13 naisel. Soovitusest rohkem,
kuid keha vajadusi kuulates, on neli vahepala 2% ehk kahel mehel ja 4% ehk neljal naisel,
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Vahepala

Põhitoidukord

veelgi rohkem ehk viis või rohkem vahepala on 1% ehk ühel mehel ja 3% ehk kolmel naisel.
Huvitav oli see, et leidus inimesi, kes ei tarbi üldse vahepalasid. Samas oli tore, et enamus
vastanutest tarbivad ikkagi vähemalt kaks korda päevas vahepalasid.
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Joonis 19. Põhitoidukordade ja vahepalade arv päevas
Järgmiseks sooviti teada, millal on vastajate esimene toidukord (vt joonis 20). Ajavahemik,
kus oleks tervislik süüa päeva esimene söök on 60 min peale ärkamist. Kohe peale ärkamist
sööb 4% ehk viis meest ja 13% ehk 14 naist. Üle tunni ootavad 4% ehk viis meest ja 18% ehk
20 naist. Kahjuks leidus inimesi, kes söövad liiga hilja peale ärkamist, mis on kahjulik
tervisele.
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Joonis 20. Aeg esimese toidukorrani soolises vaates
Veel uuriti, mida ja kui tihti süüakse vahepalana (vt 1.2). Esimeseks valikuks oli saiakesed (vt
joonis 21), mida sööb 11 korda või rohkem nädalas 2% ehk kaks naist ja mitte ühtki meest,
mitte kumbki sugu ei söö saiu 8–10 korda nädalas, millest oleks saadud liialt suhkrut.
Soovitustele lähemal, 1–3 korda sööb aga 17% ehk 20 meest ja 35% ehk 39 naist ning saiakesi
üldse ei söö 11% ehk 12 meest ja 27% ehk 31 naist. Teiseks sooviti teada kui palju süüakse
maiustusi, mida võib süüa kuni neli korda päevas või 100 grammi lisatud suhkrute täitumiseni.
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Maiustusi sööb nädalas 11 või rohkem korda ainult 1% ehk üks naine aga 8–10 korda nädalas
3% ehk kolm meest ja 2% ehk kaks naist. 1–3 korda sööb maiustusi 17% ehk 19 meest ja 42%
ehk 47 naist ning üldse maiustusi ei söö 10% ehk 11 meest ja 11% ehk 13 naist, mis on
„ideaalile“ lähedal. Järgmiseks küsiti puuviljade ja marjade vahepalaks võtmise kohta, nende
„ideaaliks“ on viis portsjonit päevas. Kõige lähemal „ideaalile“ ehk 11 või rohkem korda
nädalas söövad puuvilju ja marju 1% ehk üks mees ja 3% ehk kolm naist, 8–10 korda sööb
aga 2% ehk kaks meest ja 5% ehk kuus naist. Väga vähe ehk 1–3 korda 20% ehk 23 meest ja
26% ehk 29 naist, puuvilju ja marju vahepalana ei söö 1% ehk üks mees ja 6% ehk seitse
naist. Piimatooteid võtab vahepalaks 11 korda või rohkem ühes nädalas 1% ehk üks mees ja
4% ehk neli naist ning 8–10 korda ainult 1% ehk üks naine. 1–3 korda nädalas on vahepalaks
piimatooted 18% ehk 20 mehel 38% ehk 43 naisel. Piimatoodete vahepalaks võtmisega saab
täita soovitust, et päevas tuleks juua kaks klaasi piima. Üldse piimatooteid ei söö vahepalaks
5% ehk kuus meest ja 15% ehk 17 naist.
Mees

12

Naine

31

Mees

17

5

37

9

16

17
38

20%

Üldse mitte

30%

3

1-3korda

26
40%

50%

4-7 korda

60%
8-10 korda

4 1

5 1

19
47

10%

1

3
32

14

0%

1 4

15

25

Naine

1

11

15

Mees

3

9
43

Naine

1

6

20

Mees

2

31

6

Naine

21

9

29

Mees

3

13

23
7

Naine

3

47

1

Mees

4 2

19

13

Naine

4
39

11

Naine
Mees

20

70%

80%

21
90%

100%

11+ korda

Joonis 21. Vahepalaks valitud toidud või toidurühmad
Juurvilju sööb vahepalaks 11 või rohkem korda ühes nädalas 1% ehk üks naine aga 8–10
korda 1% ehk üks mees ja 4% ehk neli naist. 1–3 korda 11% ehk 12 meest ja 34% ehk 37
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naist, üldse juurvilju vahepalaks ei võta 14% ehk 15 meest ja 23% ehk 25 naist, kui nendel
kogustel ei sööda põhitoidukordadel piisavalt juurvilju, võib organismis tulla suured vitamiini
ja mineraalainete puudused. Soolaseid näkse, mis jagab enda maksimaalset kogust
maiustustega, võib süüa kuni neli korda päevas aga 11 või rohkem korda sööb 1% ehk üks
naine ja kumbki sugu ei söö 8–10 korda nädalas soolaseid näkse. Soovituste kohaselt sööb
näkse ehk 1–3 korda 15% ehk 17 meest ja 29% ehk 32 naist ning üldse soolaseid näkse ei söö
vahepalaks 14% ehk 16 meest ja 34% ehk 38 naist. Viimaseks küsiti kui palju süüakse
vahepalaks pähkleid, mida tuleks süüa ühes päevas kokku 1–2 peotäit. Autoritel oli kurb
lugeda, et 11 korda või rohkem sööb ainult 1% ehk üks naine, mitte keegi ei söö pähkleid 8–
10 korda nädalas. Väga vähe, 1–3 korda nädalas, sööb pähkleid 17% ehk 19 meest ja 22% ehk
26 naist ning üldse pähkleid ei söö 12% ehk 14 meest ja 42% ehk 47 naist. Tulemustest tuli
välja, et mõnda toiduaineid süüakse piisavalt ja mõnda liiga vähe. Kõige populaarsemateks
toiduaineteks osutusid piimatooted, puuviljad ning marjad.
Küsimustiku lõpus küsiti vastajate toidutalumatuste, eelistuste ja allergiate kohta (vt joonis
22). Esimesena uuriti talumatuste ja allergiate kohta.
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Joonis 22. Toidutalumatus soolises vaates
Toidutalumatust või allergiaid ei ole 27% ehk 30 mehel ja 52% ehk 58 naisel, kuid 5% ehk
kuus meest ja 16% ehk 18 naist peavad jälgima oma toitumist. Sellisest küsimusest sai
järeldada, et enamusel vastanutest ei leidu toidutalumatusi, mis võimaldavad neil süüa vabal
valikul toite, kahjuks leidus ka neid, kellel on toidutalumatus mingisuguse toidu või toiduaine
suhtes.
Kuna sooviti täpsemalt teada, mis põhjustas talumatust või allergiat (vt joonis 23), toodi
küsitluses välja kõige tavalisemad talumatust või allergiat tekitavad toidud ja toitained (vt
1.2). Piim ehk laktoos tekitab 4% ehk ühele mehele talumatust, 4% ehk ühel mehel on laktoosi
vastu allergia ja 16% ehk neljal mehel ei tekita piim mingit reaktsiooni. Naistel ei ole
laktoositalumatust, vaid 38% ehk üheksal on allergia ja teine pool ehk 38% ehk üheksal ei ole
mõjutatud.
8% ehk kahel mehel ja 4% ehk ühel naisel on pähklite vastu talumatus ning 4% ehk ühel
mehel ja 17% ehk neljal naisel on allergia pähklite vastu. Pähklid ei mõjuta 13% ehk kolme
naist ja 54% ehk 13 meest. Maitseainete vastu on allergia ainult 4% ehk ühel mehel ja kõik
teised ehk 21% ehk viis meest ja ükski naine ei ole mõjutatud maitseainetest ehk 67%.
Õietolmu vastu on talumatus ainult 4% ehk ühel naisel ja allergia 4% ehk ühel mehel ja 25%
ehk kuuel naisel, mis on küsitluse suurim allergeen. Õietolm ei häiri 21% ehk viis meest ja
46% ehk 11 naist. Peamiselt olid toidutalumatuse ja allergia põhjustajateks õietolm, piim ning
pähklid ja mandlid.
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Joonis 23. Allergiaid või talumatust tekitavad tegurid
Järgmiseks küsiti, millised on vastajate toitumisharjumused, valida oli kuue levinuma vahel
(vt joonis 24). Kõike sööjaid on 32% ehk 35 meest ja 57% ehk 64 naist.
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Joonis 24. Toitumise eelistused sugude vahel
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Vegetaarset toitu eelistab 1% ehk üks mees ja 4% ehk viis naist, vegan on 1% ehk üks naine,
talumatusest või allergiast põhjustatud eritoitumisel on 5% ehk kuus naist, mitte ükski vastaja
ei ole toortoidul ega ketogeensel dieedil. Leiti, et enamus õpilastest söövad kõiki toiduaineid
ilma mingisuguse takistuseta.
Veel küsiti söömishäirete kohta (vt joonis 25). Mitte ühelgi vastanud meestest ei ole esinenud
toitumishäireid. Kõigist vastanutest 21 naisel ehk 28% on esinenud toitumishäireid, ülejäänud
55 naisel ehk 72% ei ole esinenud toitumishäireid.
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Joonis 25. Toitumishäirete esinemine ja nende liigid
Vastanutel, kes vastasid jah, lasti valida, millise haiguse on tema läbi elanud või elab hetkel
läbi. 29% ehk kuuel naisel on olnud anoreksia ja 29% ehk kuuel naisel on olnud buliimia.
Muid toitumishäireid on esinenud üheksal naisel ehk 42%
Eelviimasena küsiti vastajate pikkust ja kaalu, et võrrelda vastanute keskmiseid
kehamassiindekseid (vt 1.2). Vastanud naiste keskmine kehamassiindeks (vt joonis 26) oli
21,87 ja meestel 22,31, klassilises jaotuses oli kehamassiindeks G1 klassidel 21,41 ja G2
klassidel on 22,49, mis on normaalkaalu vahemikus.
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Joonis 26. Kehamassiindeks sugude, klasside ja vanuste vahel (sulgudes on lisatud vastanute
arv selles kategoorias)
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Vanuselises jaotuses on indeksid vanuselises järjekorras, 15aastased 19,12, 16aastased 21,20,
17aastased 22,23 ja 18aastased 25,96. Sellisel jaotusel jäid silma 15aastaste alumise piiri
juures olev kehamassiindeks ja 18aastaste indeks, mis on normaalkaalust üle.
Küsitluse viimases küsimuses paluti vastajatel hinnata oma toitumist 10 palli süsteemis (vt
joonis 27). Enda toitumist ei hinnanud mitte keegi null punkti vääriliseks ja ühe punkti
vääriliseks hindas oma toitumisharjumusi 2% ehk kaks naist. Kaks punkti andis enda
toitumisele 1% ehk üks mees ja 4% ehk viis naist.
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Joonis 27. Vastanute tervisliku toitumise enesehinnang
Keskmise hinnangu andis enda toitumis harjumustele 5% ehk kuus meest ja 13% ehk 15 naist.
Kuue punkti vääriliseks peab oma toitumist 9% ehk 10 meest ja 13% ehk 15 naist. Üheksa
punkti andis endale üllatuseks ainult 2% ehk kaks meest ja 10 punktiliseks peab enda toitumist
1% ehk üks mees ja 1% ehk üks naine. Samuti, nagu ka liikumise hindamisega, leidus
vastustest, et vastanud hindavad end üpriski tervislikult toituvaks.

2.2. Autorite analüüs
Autorid said teada, et PKG õpilaste liikumis- ja toitumisharjumused ei olegi nii kriitilisel
tasemel kui oleks võinud arvata ning et tegelikult on olukord rahuldav. Kuna autorid ise on
väga aktiivse eluviisiga, käivad kuus korda nädalas trennides ning üritavad järgida tervislikku
toitumist, siis tundub vahel, et kaasõpilased ei liigu piisavalt ega pööra tähelepanu toitumisele.
Käesolev uuring tõestas, et uuringu tulemusena selgus, et kaasõpilaste liikumis- ja
toitumisharjumused on võrdlemisi lähedal „ideaalidele“. Autorite koostöö tulemusel õpiti
tundma üksteise tugevaid külgi ning koos õpiti distsipliini ja tähtaegadest kinnipidamist. Veel
arendati töö käigus enda eelnevaid teadmisi liikumise ning tervisliku toitumise kohta, näiteks,
millise intensiivsusega peab liikuma ning milliseid toiduained ning kui palju peab ühes päevas
sööma. Lisaks eelnevale õpiti töö käigus uusi oskusi, näiteks, kuidas tõhusalt infot leida ning
kuidas koostada küsimustikku, et saada kõige adekvaatsemat infot. Kindlasti muudab see ka
autorite enda varasemaid harjumusi, näiteks, hakatakse rohkem tervislikule toitumisele
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tähelepanu pöörama. Töö tegemisel kujunes raskeks küsimustiku analüüsimine ning hiljem
töö viimistlemine. Samas leidus ka töötamisel positiivseid elamusi, nagu näiteks
kehamassiindeksi arvutamine, kus leidus inimesi, kes ei olnud päris ausalt enda kaalu
märkinud, seega leiti küsimuste vastustest huvitavaid tulemusi. Vastanud võisid olla juba
eelnevalt huvitunud liikumisest ja toitumisest.
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KOKKUVÕTE
Töö eesmärgiks oli saada teada liikumise ja toitumise „ideaalid“, seejärel välja uurida kui
lähedal on neile PKG G1 ja G2 õpilased. Kõigepealt uuriti välja „ideaalid“, järgmisena
koostati küsitlus, et teada saada, millised on õpilaste toitumis- ja liikumisharjumused, kõige
viimasena toimus küsitluse analüüsimine ning võrdlemine „ideaalidega“. Autorid said teada,
et tüdrukud liiguvad 3–6 tundi nädalas, aga poisid liiguvad 3–7 tundi, tegelikult peab liikuma
nädalas 7 tundi. Kõige populaarsemad tegevused, millega hoiti ennast aktiivsena olid
pallimängud ja jõusaal. 2–3 korda nädalas teevad luid ja lihaseid tugevdavaid harjutusi pooled
mehed ning vähem kui pooled naised. Venitusharjutusi teevad piisavalt naised, kuid mehed
jäävad normile alla. Mehed hindavad keskmiselt enda aktiivsust 7 palli 10st, kuid naised
hindavad enda aktiivsust 6 palli 10st. Mehed ja naised söövad normi piires piisavalt,
teraviljatooteid ja kartulit, puu- ja köögivilju ning piimatooteid. Täpselt piiri peal tarvitatakse
maiustusi ja snäkke. Normivälised on muna, liha ja kala ning pähklid ja seemned. Nii mehed
kui naised söövad hommikusööki õiges ajavahemikus peale ärkamist. Võrreldes Tervise
Arengu Instituudi soovitusega on 70% PKG õpilastest ettenähtud arv põhitoidukordasid ning
vahepalasid päevas. 80% vastanutest ei esine toidutalumatuseid. Viiendikul naistest leidub
toitumishäireid, samas kui meestel selliseid häireid ei esine. Naiste ja meeste kehamassiindeks
on normi piirides, kuid 18aastastel võiks see olla väiksem. Mehed hindavad keskmiselt enda
tervislikku toitumist 6 palli 10st, kuid naised hindavad enda tervislikku toitumist 5 palli 10st.
Küsitlusele toetudes, ei ole PKG õpilased kaugel „ideaalidest“, kuid eriti on vaeva vaja näha
toitumisega. Samas on lihtsam tõsta õpilaste liikuvust, tehes nende vahetunnid liikuvamaks,
koridoridesse luua liikuvaid mänge ja tegevusi (Wii, Xbox), julgustada õpilasi õue minema
ning samuti hoida võimla uksed avatud. Tervisliku toitumise osas on võimalik luua muutusi
läbi loengute või praktiliste kokaringide, mille eesmärk on õpetada noortele tervisliku toidu
valmistamist.
Esimese uurimisküsimusena uuriti Koidula õpilaste toitumisharjumusi võrreldes „ideaaliga“
ja saadi teada, et PKG õpilaste toitumisharjumusi tuleks muuta tervislikumaks, sest
toiduainete tarbimise mitmekesisus ei ole nii ideaalilähedane nagu võiks olla. Teise
uurimisküsimusena uuriti Koidula õpilaste liikumisharjumusi võrreldes „ideaaliga“ ja tulemus
osutus vägagi lähedale „ideaalile“, mistõttu võib väita, et PKG õpilased liiguvad piisavalt.
Autorite poolt koostatud hüpoteesis väideti, et PKG õpilased hindavad enda füüsilist
aktiivsust 10 palli süsteemis kõrgemalt, kui tervislikku toitumist. Hüpotees osutus tõeseks,
oma füüsilist aktiivsust hinnati ühe palli võrra kõrgemalt kui oma tervislikku toitumist. Veel
väideti, et 50% PKG õpilastest on päevas ettenähtud kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala,
tegelikult täitis sellist normi ligi 70% õpilastest, seega osutus teine hüpotees tõeseks. Kui
kolmandas hüpoteesis öeldi, et vähemalt 75% vastanud õpilaste kehamassiindeks on
normaalvahemikus (18,5–24,9), siis tegelikkuses 87% vastanutest on kehamassiindeks
normaalvahemikus, seega osutus kolmas hüpotees tõeseks. Viimases hüpoteesis väideti, et
PKG õpilased liiguvad liiga vähe. Tegelikult liikusid PKG õpilased vastavalt Tervise Arengu
Instituudi soovitustele, seega lükati ümber ka neljas hüpotees. Käesolevat uurimistööd on
võimalik kasutada treeneritel enda treeningute kujundamiseks, kooli juhtkonnal, et Liikuma
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Kutsuva Kooli tegevuste planeerimiseks ning õpilaste koolitundide planeerimiseks ning igal
inimesel iseseisvalt enda ideaalsete liikumisharjumuste kujundamiseks, veel on võimalik tööd
kasutada ka toitumisalastel spetsialistidel ning inimestel enda toitumise jälgimiseks.
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Lisa 1. Küsitlus
PKG G1 JA G2 KLASSIDE NOORTE LIIKUMINE JA TOITUMINE
Oleme G2R1 õpilased Henry Epro ja Ahti Strati ning teeme uurimistööd noorte liikumisharjumuste ja
toitumise kohta. Oma töös võrdleme Pärnu Koidula Gümnaasiumi G1 ja G2 klasside õpilaste liikumis- ja
toitumisharjumusi erinevate allikate võrdlemise põhjal koostatud nn ideaalidega. Küsitlus on anonüümne
ja võtab aega 5–10 min.
* – kohustuslik
TAUST
1. Mis klassis Te käite?*
o
G1
o
G2
2. Kui vana Te olete?*
o
15
o
16
o
17
o
18
3. Mis soost Te olete?*
o
Mees
o
Naine
4. Mitu tundi nädalas peaks Teie arvates 15–18aastane noor inimene liikuma?*
o
Piisab kehalise kasvatuse tundidest (1,5 h)
o
1,5–3 h
o
3–6 h
o
7h
o
7 h või rohkem
5. Milline peaks olema Teie arvates treeningu intensiivsus?*
o
Madal (Eriti ei hingelda, kerge higistamine, südamelöökide kiirenemine)
o
Keskmine (Hingeldamine, higistamine, südamerütmi kasv)
o
Kõrge (Õhu puudus, raske rääkida, higivool, kõrge südamerütm)
6. Mis Teie arvate, kui palju peaksite tarbima päevas vett? (1 tass on 250 ml)*
o
1–2 tassi päevas
o
2–5 tassi päevas
o
5–8 tassi päevas
o
8–10 tassi päevas
o
10 või rohkem tassi päevas
LIIKUMINE
7. Mitu tundi nädalas teete Te keskmise intensiivsusega trenni? (higistamine, kiirendatud hingamine,
südamerütmi kasv)*
o
Nii palju kui kehalise kasvatuse tundides (1,5 h)
o
1,5–3 h
o
3–6 h
o
7h
o
7 või rohkem tundi nädalas
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8. Kui tihti Te teete järgmisi tegevusi ja harjutusi nädalas?*
Ei tee üldse

Vähem kui
1 kord

1 kord

2–3 korda

4 või rohkem
korda

Ujumine
Ratta-, rula-, tõukerattasõit
Sörkjooks
Kepikõnd
Rulluisutamine/uisutamine
Kiire kõndimine
Tantsimine
Pallimängud
Jõusaal

9. Mitu korda nädalas teete Te luid ja lihaseid tugevdavaid harjutusi? (raskuste tõstmine, kiire rattasõit,
kiirem jooksmine)*
o
Nii palju kui kehalise kasvatuse tunnis
o
1 kord nädalas
o
2–3 korda nädalas
o
3 ja rohkem korda nädalas
10. Kui kaua veedate nädalas aega järgnevalt nimetatud ekraani taga?*
Üldse ei veeda

1–7 tundi

8–15 tundi

16–24 tundi

25+ tundi

Televiisor
Arvuti
Nutitelefon/tahvelarvuti

11. Mitu korda nädalas venitate lihaseid või teete aeroobseid harjutusi? (venitused, jooga,
vesivõimlemine)*
o
Ei tee üldse
o
1 kord nädalas
o
2–3 korda nädalas
o
4 ja rohkem kordi nädalas
12. Kui tihti takistavad alljärgnevad asjaolud Teil liikumist?*
Mitte kunagi

Mõnikord

Harva

Tihti

Alati

Allergiad
Vigastused
Vaimsed häired

13. Hinnake enda füüsilist aktiivsust.*
0

1

2

3

4

5

6

7

Pole üldse aktiivne

8

9

10

Olen väga aktiivne

TOITUMINE
14. Mitu tassi vett Te keskmiselt päevas joote? (1 tassitäis on 250 ml)*
o
Muu
o
0–1 tassi
o
2–5 tassi
o
6–9 tassi
o
10… tassi

231

Ahti Strati, Henry Epro, 11. klass, Pärnu Koidula Gümnaasium, 2021
NOORTE TOITUMISE JA FÜÜSILISE AKTIIVSUSE HARJUMUSED PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUMI G1 JA G2 KLASSIDE ÕPILASTE NÄITEL

15. Mitu korda nädalas sööte järgmisi toiduaineid?*
Igapäevaselt

2–3 korda

Umbes kord nädalas

Harvem

Ei söö üldse

Teraviljatooted
Kartul
Puuviljad ja marjad
Köögiviljad
Lisatud toidurasvad
Pähklid ja seemned
Piim, piimatooted
Kala
Liha
Muna
Maiustused ja soolased näksid

16. Mitmel päeval nädalas tarbite valget jahu sisaldavaid tooteid? (sai, makaronid, riis, kondiitritooted)*
o
Mitte ühelgi
o
1–2 päeval
o
3–4 päeval
o
5–6 päeval
o
Igal päeval
17. Mitu korda nädalas tarbite järgmisi suhkrut sisaldavaid tooteid?*
Üldse

1–3

4–7

8–10

11+

Šokolaad
Kommid
Jäätis
Karastusjoogid
Energiajoogid
Pähklid ja seemned
Lisatud suhkur (kohv, tee)
Valmis kastmed (ketšup)
Kook, tort, saiakesed
Magustatud jogurt

18. Kas Te sööte hommikusööki?*
o
Jah
o
Ei
19. Miks Te ei söö hommikusööki?*
o
Ei ole aega
o
Ei ole söögiisu
o
Pole midagi süüa
20. Mitu korda Te päevas sööte?*
0

1

2

Põhitoidukordi on
Vahepalasi on

21. Millal on Teie päeva esimene toidukord?*
o
Kohe peale ärkamist
o
15–30 min peale ärkamist
o
31–60 min peale ärkamist
o
60+ min peale ärkamist
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22. Mida ja mitu korda nädalas tarbite vahepalana?*
Üldse mitte

1–3

4–7

8–10

11+

Saiakesed
Suhkrut sisaldavad maiustused (kommid, šokolaad, karastusjoogid)
Puuviljad ja marjad (õunad, pirnid, jne)
Piimatooted (jogurtid, kohukesed, juust, jms)
Juurviljad (porgand, kapsas, salatid)
Soolased näksid (krõpsud, küüslauguleivad)
Pähklid

23. Kas Teil on toidutalumatust või allergiat?*
o
Jah
o
Ei
24. Millist reaktsiooni põhjustavad järgmised nimetused?*
Talumatust

Allergiat

Mitte mingit

Piim
Kala
Pähklid ja mandlid
Puu- ja köögiviljad
Maitseained
Õietolm

25. Milline on Teie peamine toitumisharjumus?*
o
Söön kõike
o
Vegetaarne
o
Vegan
o
Ketogeenne
o
Toortoitumine
o
Talumatusest või allergiast põhjustatud eritoitumine
26. Kas Teil on esinenud söömishäireid?*
o
Jah
o
Ei
27. Milliseid söömishäireid olete põdenud/põete?*
o
Anoreksia
o
Buliimia
o
Muu
28. Kui pikk Te olete? (cm)
29. Kui palju Te kaalute? (kg)
30. Hinnake enda tervislikku toitumist.*
0

1

2

3

4

5

Ei ole üldse tervislik

6

7

8

9

10

Väga tervislik
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SISSEJUHATUS
On kindlaks tehtud, et lapsel on võime õppida küllaltki kergesti selgeks mitu keelt korraga.
Üks hea võimalus varajaseks võõrkeeleõppeks on haridusasutustes pakutav
keelekümblusprogramm, mis on viimase 20 aasta jooksul ka Eestis populaarsust kogunud.
Pärnus saab keelekümblusprogrammi järgi õppida Pärnu Tammsaare koolis, Liblika tänava
lasteaias ning 2020. aastal avatud Pärnu Raja lasteaias.
Uurimistöö idee tuli sellest, et autori ema töötab Raja lasteaia keelekümblusrühma õpetajana
ning autoril tekkis huvi, kuidas toimub võõrkeeleõpe lasteaialastega. Rühm koosneb suuremas
osas vene keelt emakeelena rääkivatest lastest, eesmärk on, et kõik rühma lapsed saavad
selgeks nii eesti kui vene keele.
Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, millisena näevad keelekümblust Raja lasteaia
lapsevanemad, kuidas saavad nende lapsed kahe keele õppimisega hakkama ning miks on
varajane võõrkeeleõpe oluline.
Sõnastati järgnevad uurimisküsimused:
•
Miks on lapsevanemate jaoks oluline, et nende laps õpiks varakult selgeks nii vene kui
eesti keele?
•
Kui paljud lapsevanemad hoolitsevad lapse võõrkeele arengu eest ka väljaspool
lasteaeda?
•
Kas varajases eas võõrkeele õppimine mõjutab emakeele arengut?
Püstitati hüpoteesid:
•
Vene lapsevanemate jaoks on oluline, et laps saaks varakult kaks keelt selgeks, sest nad
soovivad, et lapsed oskaksid nii emakeelt kui ka Eesti riigikeelt, mis on vajalik siin
elamiseks. Eesti lapsevanemad tahavad, et nende laps õpiks lisaks eesti keelele ka vene
keelt, sest see annab lastele tulevikuks enam valikuvõimalusi.
•
Umbes 50% lapsevanematest tegelevad lapsega lapse võõrkeeles ka kodus olles.
•
Ei mõjuta, sest lapsed saavad omavahel ja väljaspool lasteaeda suhelda oma emakeeles.
Andmete kogumiseks koostati küsimustik, mis viidi läbi Raja lasteaia keelekümblusrühma
lapsevanemate seas. Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses antakse ülevaade kõne arengust
ning võõrkeeleõppest varajases eas, sh keelekümblusest. Teises peatükis tutvustatakse
keelekümblust Raja lasteaias, sellele järgnevad uuringu tulemused.
Autor tänab küsitlusele vastajaid ning Raja lasteaia õppealajuhatajat, kes selle
lapsevanematele edasi jagas. Samuti tänab autor Kandela Õuna töö juhendamise eest.
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE VARAJASEST
VÕÕRKEELEÕPPEST JA KEELEKÜMBLUSEST
1.1. Lapse kõne areng
Kõne on inimese oluline suhtlusvahend, mis hakkab arenema väga varakult ning mõjutab
lapse edaspidist arengut. Seetõttu vastutavad lapse suhtlemis- ja keeleoskuse eest enim
lapsevanemad, kellega laps veedab suurema osa ajast koos. Kõne areng on jagatud etappideks,
kuid kuna lapsed pole ühesugused, läbivad nad neid etappe natuke erinevatel aegadel.
Esimese viie elukuu jooksul väljendab imik oma rõõmu ja pahameelt erinevate emotsioonide
ja häälitsuste abil, näiteks nutab, naerab või laliseb (Stanford Children’s Health, n.d.). Seda
häälitsemist on aga vaja, et õppida tulevikus sõnu hääldama (Väikelapse kõne areng ja selle
toetamine, 2018).
6.–11. kuul proovib laps teha järgi helisid, mida ta kuuleb, ütleb tähenduseta häälikuid. Selles
ajavahemikus ütleb ta oma esimese sõna ning püüab liigutuste abil suhelda. 12.–17. kuune
laps oskab öelda mõned sõnad ning püüab lihtsamaid sõnu järgi öelda, näiteks ütleb koera
kohta „aua“. Hääldus on ebaselge. 18. ja 23. kuu vahel suureneb lapse sõnavara kiirelt, oskab
moodustada kuni kahesõnalisi lauseid. Hääldus ei ole veel õige. Laps hakkab sõnu ühendama,
näiteks oskab panna kokku „rohkem piima“. Selles vanuses tehakse loomahääli järgi. Laps
saab rohkem aru, mida talle öeldakse, ning ise räägib vähem. (Stanford Children’s Health,
n.d.)
Kaheaastane tahab suhelda tuttava täiskasvanuga ning teeb seda liigutuste abil, osutades
näiteks asjade poole, millest räägib. Saab aru üle 50-st sõnast, kuid ise oskab hääldada
väheseid. Ta moodustab grammatikavigu sisaldavaid lühilauseid, kuid suudab nendega oma
mõtte edasi anda, näiteks „Ta tahab kommi“ asemel võib ta öelda „Ta kommi.“ (Eesti
Logopeedide Ühing, s. a.)
Teise ja kolmanda eluaasta vahel õpib laps moodustama kolme- ja neljasõnalisi lauseid ning
oskab vastata lihtsatele küsimustele. Kõne muutub täpsemaks, kuid võib võõrastele inimestele
pigem arusaamatu olla. (Stanford Children’s Health, n.d.) Selles eas õpib laps järjest rohkem
sõnavara, sinna hulka kuuluvad ka asesõnad. Rääkides esineb grammatikavigu, ei osata veel
sõnu õigetesse vormidesse panna, tuleb ette valesid sõnalõppe. (Soopõld & Lõivukene, 2009,
lk 8)
Kolmanda ja neljanda eluaasta vahel muutub lapse kõne nii arusaadavaks, et ka võõrad saavad
sellest enamjaolt aru. Selles vanuses osatakse panna kokku liitlauseid ning kasutada käändeid.
Nelja-aastane oskab nimetada peaaegu kõiki asju, mis ta ümber on. Sõnavarasse kuuluvad
üld- ja liiginimetused, näiteks loomad (kass ja koer), detailsed sõnad loomade ja esemete
kirjeldamiseks nagu saba ning mõned liitsõnad ja tuletised. Normaalse kõnearengu korral
oskab laps peaaegu kõiki häälikuid veatult hääldada. (Eesti Logopeedide Ühing, s. a.)
Probleeme võib olla r-tähega, mille hääldamise võib mõni laps selgeks saada alles
seitsmeaastaselt (Stanford Children’s Health, n.d.). Nelja-aastane räägib ja suhtleb palju,
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küsib küsimusi, oskab oma kogemustest rääkida (mida ta teinud on), jutustab piltide järgi.
Tunneb mõnda tähte. (Eesti Logopeedide Ühing, s. a.)
Viieaastane hääldab sõnu õigesti, ta oskab jutustada ja kirjeldada ning jutt on seotud. Ta teab
mõnda viisakusväljendit ja oskab trükitähtedega oma nime kirjutada. Sõnavarasse kuuluvad
mitmed omadussõnad, aega väljendavad sõnad (päev, öö) ning tuntumad võõrsõnad nagu
diivan. Oskab kasutada tingivat kõneviisi, -nud ja -tud sõnu ja oskab käändes sõnu ühildada,
näiteks „sinise autoga.“ (Eesti Logopeedide Ühing, s. a.)
Kuueaastase lapse kõne peab vastama grammatikareeglitele. Ta saab teiste jutust aru ning
väljendab end selgelt. Selleks vanuseks on laps õppinud käändeid õigesti kasutama, paneb
tähele teiste grammatikavigu ja parandab neid. Vestluse ajal oskab ta teemas püsida. Samuti
saab ta naljast aru, küsib küsimusi. Oskab lugeda mõningaid sõnu, näiteks nimesid. (Eesti
Logopeedide Ühing, s. a.)
Seitsmeaastane tahab suhelda nii endavanuste kui ka täiskasvanutega ja teab, kuidas mingis
situatsioonis suhelda tuleb, näiteks räägib võõrastega viisakalt, perega on vabam. Ta oskab
suhelda vastavalt oma vestluse eesmärgile, näiteks kasutab veenmist. Ta teab ja oskab
kirjutada suurem osa tähti, oskab lühikesi sõnu veerida. Tema areng on jõudnud nii kaugele,
et on valmis õppima kirjutama. (Eesti Logopeedide Ühing, s. a.) Vene emakeelega lapsed
käivad need etapid eesti keelt õppides läbi aasta hiljem.
Lapse kõne arengu jaoks peab juba varajases eas hakkama arendama lapse tähelepanu, mälu,
suhtlemisoskust, mõtlemist. Lastel, kellega tegeletakse ja keda õpetatakse rohkem, on laiem
silmaring ning sõnavara. On kindlaks tehtud, et kuna kõne areng sõltub sellest, kui palju
lapsega suheldakse, siis mida kõrgem on vanemate haridus, seda paremini on ka lapse kõne
välja arenenud ja seda laiem on ta sõnavara. Sellest järeldub, et ümbritseval keskkonnal on
väga suur roll kõne arengus. Täiskasvanutega suhtlemine kiirendab lapse kõne arengut.
(Veskiväli, 2016)
Kui kooliealiseks saanud lapsel esineb kõneprobleeme, võib see takistada koolis
hakkamasaamist ja teadmiste omandamist. Sellepärast tuleb juba varakult hakata lapse kõne
arendamisega tegelema talle raamatuid ette lugedes, temaga pidevalt rääkides ja küsimustele
vastates, tema keelevigu parandades, arendavaid mänge (näiteks puslesid) mängides.
(Veskiväli, 2016)
Kui peres räägitakse mitut keelt, siis lapsele peaks neid õpetama nii, et ema räägib kodus lapse
sünnist alates oma emakeeles ja isa enda omas. Kui seda sihikindlalt teha, hakkab laps neid
keeli eristama ning saab mõlemad keeled selgeks. Kakskeelne laps võib hakata teistest hiljem
rääkima, kuid sellepärast ei pea muretsema, sest kahe keele selgeks saamine võtabki kauem
aega. Kui vanematel on erinev emakeel, siis soovitatakse lapsele mõlemad selgeks õpetada
(kui emakeelena), kuid võõrkeele õpetamisega tasub oodata, kuni laps on vähemalt neljaaastane ja saab aru, et maailmas räägitakse erinevates keeltes. Võõrkeeled võivad lapse
segadusse ajada, kui ta ei oska veel isegi oma emakeeles arusaadavalt rääkida. (Väikelapse
kõne areng ja selle toetamine, 2018)
Mõne lapse kõne areng kulgeb aeglasemalt ning võib ette tulla probleeme. Märk
kõneprobleemidest võib olla see, et kaheaastane ei ole rääkima hakanud või kolmeaastase
jutust ei ole võimalik aru saada. Samuti see, kui laps häbeneb rääkida, kuueaastane ei oska
soravalt suhelda või seitsme aasta vanuselt teeb veel suuri grammatilisi vigu. (Veskiväli,
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2016) Sellisel juhul on vaja pöörduda logopeedi poole. Kui laps on oma arengus omaealistest
maha jäänud, ei oska häälikuid õigesti hääldada ega ennast väljendada, kogeleb, toob see
kaasa probleeme koolis õppimisega ning seda ei tohi tähelepanuta jätta. (Väikelapse kõne
areng ja selle toetamine, 2018)

1.2. Varajasest võõrkeeleõppest
On mitmeid arvamusi selle kohta, millal on õige aeg hakata võõrkeelt õppima, kuid parim
vanus selleks on enne 12. eluaastat. Keeleteadlaste soovitus on, et mida varem, seda parem.
Varajaseks võõrkeeleõppeks peetakse õpet koolieelses eas või algklassides ehk õpe vanuses
neli kuni kümme. Varakult teise keele õppimine suurendab laste huvi maailma erinevate
keelte vastu, samuti tuleb see kasuks üldisele arengule ning keeleoskuse arenemisele. (Tohv,
2018, lk 5)
Koolieelses eas toimub keelte õpe rääkimise ja kuulamise kaudu. Lugemiseks ja kirjutamiseks
on laps valmis koolieas. (Tohv, 2018, lk 6) Erinevalt kooliõpilastest ei pea laps varajase
võõrkeeleõppe käigus jõudma kindla keeletasemeni, see muudab õppimise loomulikuks ja
lõbusaks. Nii väiksed lapsed tavaliselt ei tea otseselt, et nad omandavad keelt, nad võtavad
seda kui mängu.
Euroopas on tavaline varajase võõrkeeleõppega alustamise vanus kuus kuni üheksa. Leidub
aga riike nagu Belgia, kus võõrkeeleõpet on võimalik alustada ka kolmeaastaselt. Ka beebidel
on võimalus hakata võõrkeelt õppima, seda pakub Helen Doroni institutsioon. Õpe ei pruugi
toimuda vaid lasteaias, võib õppida ka koos perega või huvikoolis. (Märdimäe, 2015, lk 5)
Varajasel võõrkeeleõppel on nii eeliseid kui puudusi. Üheks positiivseks küljeks on see, et
mida varem hakkab laps keelt õppima, seda soravamalt oskab ta seda hiljem rääkida ja seda
väiksem on aktsent. Kuna varajane keeleõpe on suuline ja toimub ka läbi kuulmise, areneb
neil ka hea kuulamisoskus. (Freimann, 2014, lk 4)
Koolieelses eas võõrkeeleõppe alustamise pluss on ka see, et see aitab lapsi kasvatada teiste
rahvuste vastu sallivamaks. Tänu võõrkeelte oskusele on võimalik erinevatest kultuuridest
inimestega suhelda ning neid mõista ja tundma õppida. Nii väheneb rassism. Samuti
suurendab teiste kultuuride tundmine lapse silmaringi ja mõttemaailma. (Freimann, 2014, lk
5)
Koolieelses eas laste võõrkeele õppimise hea külg on ka see, et lasteaias ei ole kohustus jõuda
kindla keeletasemeni. Erinevalt kooliõpilastest ei saa lasteaia lapsed õppimise eest hindeid,
seetõttu pole hirmu eksimise pärast (Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2006b, lk 6).
Nii ei teki õppimise ajal stressi, vaid lapsel püsib uudishimu uute teadmiste vastu, õppimine
toimub loomulikumal viisil.
Võõrkeele oskus annab lapsele vanemaks saades järjest rohkem eeliseid. See on vajalik
reisimisel ning tuleb tänapäeva maailmas väga palju kasuks ka tööelus (Freimann, 2014, lk
5).
Võõrkeeleõppega koolieelses eas on välja toodud ka negatiivseid külgi. Üheks neist on see,
et õpetamisel ei pöörata tähelepanu lugemisele ja kirjutamisele või kui, siis on see
minimaalne. See aga aeglustab hilisemat õppimisprotsessi, sest keeleõppes on võrdselt
olulised nii kuulamine, rääkimine kui ka kirjutamine ning lugemine. (Freimann, 2014, lk 6)
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Arvatakse, et varakult võõrkeele õppega alustanud laps on koolieas teistest lastest võõrkeele
oskusega ette jõudnud, kuid see ei ole alati nii. Sõnade õppimine ja teadmine ei taga lapsele
keeleoskust. Ka nende laste keeleõppes peab pidevalt toimuma areng ning neile tuleb samuti
kirjalikku keelt ja grammatikat õpetada. (Freimann, 2014, lk 6)
Koolieelses eas võõrkeele õppe miinuseks peetakse ka seda, et see võib põhjustada lapses
pinget, sest lasteaias toimub lisaks mängimisele siiski ka õppetegevus. Sellepärast tuleb
kindlasti neile keelt õpetada läbi mängude ning ilma sundimiseta. Lapsega peaks tegelema ka
individuaalselt, ent hetkel on koolieelsetes asutustes rühmas 20–24 last, seega on õpetajal
keeruline seda korraldada. (Freimann, 2014, lk 6)
Veel üheks miinuseks on peetud seda, et emakeel jääb tagaplaanile, kuid on kindlaks tehtud,
et kahe keele õppimine on kasulik nii lapse keelelisele (sh emakeele) kui ka üldisele arengule.
Samas ei soovitata lastel, kes on üldises arengus või emakeeles teistest tunduvalt maha jäänud,
võõrkeelt nii vara õppima hakata. (Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2006b, lk 8)

1.3. Varajaseks võõrkeeleõppeks sobilikud tegevused
Väiksel lapsel on võime nagu märkamatult mitu keelt selgeks saada, kuid tema jaoks peab
õppimine toimuma lõbusate tegevuste kaudu, mis pakuvad vaheldust ja aitavad hoida
uudishimu.
Lasteaedades, kus toimub võõrkeeleõpe, hakatakse lastele teist keelt tutvustama juba kolmevõi nelja-aastaselt. Erinevalt kooliõpilastest õpivad eelkooliealised keelt suuliselt, ilma
grammatikareegleid tundmata. Suur osa nende õppest toimub läbi mänguliste tegevuste, mis
on lõbusad ja hoiavad lapse huvi, arendades samal ajal keeleoskust. (Mitte-eestlaste
Integratsiooni Sihtasutus, 2006a, lk 8) Mängude hulka kuuluvad näiteks meisterdamine,
liikumismängud, liisusalmid, näpumängud ja etenduste tegemine, mis annavad lapsele
võimaluse rääkida ja enda jaoks seoseid luua. Mängudes kasutatakse sihtkeelt selleks, et
ennast teisele arusaadavaks teha, mitte grammatiliselt korrektselt rääkida. (Freimann, 2014,
lk 7)
Hea meetod väikestele lastele võõrkeele õpetamiseks on laulmine. Õpetajal on valida paljude
erinevate laulude hulgast, mis tutvustavad tähti, numbreid, kehaosasid, värve. Laulmine aitab
kaasa parema häälduse arenemisele, ka lapsed, kes ei oska kaasa laulda, saavad sõnu ja
hääldust kuulata. (Freimann, 2014, lk 9)
Vahelduseks võib õpetamiseks kasutada töölehti, mis näitavad laste arengutaset ja aitavad
õpetajal oma tööd sihipärasemalt teha. Töölehtede täitmist aga ei tohi laste jaoks muuta
ebameeldivaks ja igapäevaseks, sest nii nad enam ei õpi. (Freimann, 2014, lk 11)
Keele õppimisele aitab kaasa see, kui õpetamine toimub erinevates keskkondades, st õpe
toimub ka väljaspool lasteaeda, näiteks õppekäigud ja lasteaedadevahelised keelelaagrid, kus
lapsed saavad rohkemate inimestega suhelda. (Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus,
2006a, lk 22)
Ka lasteaia siseselt võib minna rühmast välja ning kasutada lasteaiasiseseid võimalusi.
Tänapäeval on lasteaedades õuesõppe klassid, robootika- ning kunstitoad loovuse
arendamiseks.
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Et lapsel püsiks tahe teist keelt õppida, tuleb teda kiita ja tunnustada. Kui ta teeb keelelise vea,
peab teda rahulikult parandama, ilma tema juttu katkestamata. Arvestada tuleb ka laste
õppimisvõimekust, huvisid, iseloomu. Et keeleõpe oleks võimalikult efektiivne, peab laps end
õppekeskkonnas turvaliselt tundma ja mitte kartma teha vigu. (Mitte-eestlaste Integratsiooni
Sihtasutus, 2006a, lk 18)
Lapsed küll õpivad kiiresti, aga võivad suvevaheaja jooksul sama ruttu ka unustada.
Sellepärast sõltub lapse võõrkeele areng mitte ainult lasteaiast, vaid ka lapsevanematest. Keele
arendamisega tuleb tegeleda ka kodus. Kui vanemad ei oska lapse sihtkeelt, saavad nad siiski
teda toetada ning pakkuda talle keelelisi tegevusi, näiteks anda lugemiseks raamatuid selles
keeles, näidata multifilme või panna raadiost saade mängima. Samuti tuleb kasuks, kui lapsel
on sihtkeelt emakeelena rääkivad mängukaaslased. (Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus,
2006a, lk 26)

1.4. Keelekümblus ja selle ajalugu
Üks võimalus varajaseks keeleõppeks on keelekümblus. Keelekümblus on õppemeetod, mille
käigus omandatakse lisaks emakeelele ka võõrkeel ehk sihtkeel. Keelekümblus aitab arendada
nii laste emakeele, õpitava võõrkeele kui ka teiste keelte oskust. (Keelekümbluskeskus, SA
Innove, 2014, lk 10)
Keelekümblus sai alguse 1965. aastal Kanadas Montrealis tänu lapsevanematele, kes tahtsid,
et nende lapsed omandaksid peale inglise keele ka Kanada teise riigikeele ehk prantsuse keele
(Samsonova, 2015, lk 10). Kuna lapsed ei saanud tavalisel viisil õppides keelt selgeks, hakati
uurima, kuidas saaks keeleõppe laste jaoks huvitavamaks ja samas ka efektiivseks muuta. Nii
loodigi Montreali lasteaias esimene keelekümblusrühm, mis osutus nii edukaks, et levis ka
teistesse riikidesse nagu Soome ja Wales. (Stepanova, 2013, lk 6)
Tänapäeval on keelekümblus üks kõige rohkem uuritud keeleõppe meetodeid ja seda peetakse
ka kõige tõhusamaks. Programmi eesmärgid on järgmised:
•
laps saab eakohaselt hakkama igas õppeaines;
•
laps omandab sihtkeele sellisel tasemel, et saab hakkama selles keeles edasi õppides;
•
laps omandab eakohaselt ka oma emakeele;
•
lapsel ei kao oma rahvusega side ning suhtub teistesse kultuuridesse, rahvustesse ning
rassidesse sallivusega (Innove, s. a.).
Mõned müüdid keelekümbluse kohta, mida ei ole uuringutega tõestatud:
•
võõrkeeles õppides jäävad teadmised teistes õppeainetes väiksemaks;
•
lapsed ei omanda keelekümbluse käigus korralikult mitte kumbagi keelt;
•
võõrkeeles on reaalainete õppimine keerulisem (Innove, s. a.).
Keelekümblusega on mõnda aega ka Eestis tegeletud. Keelekümbluse ajalugu Eestis ulatub
90ndate lõpuaastatesse. Eesti keelekümblusprogrammiga hakati tegelema 1998. aastal, kui
Narva-Jõesuus peeti seminar, kus pakuti välja keelekümblusprojekti idee. Esialgu oli tegu
varajase keelekümblusega kooli alustavatele lastele. 1999. aastal koostati projekti plaan ning
koolitati õpetajaid. Samuti peeti koostöö tegemise alustamiseks läbirääkimisi Kanada ja
Soomega, sõideti isegi Kanadasse, et tutvuda põhjalikult keelekümbluskoolide töö ja
õppekavadega. Aasta hiljem sõlmiti leping Kanadaga ning 2001. aastal ka Soomega.
(Keelekümbluskeskus, SA Innove, 2014, lk 17)
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2000. aastal avati esimesed keelekümblusklassid Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel.
Programmi alustamiseks ja arendamiseks avati keelekümbluskeskus. Samuti hakati koolitama
lasteaiaõpetajaid, sest 2003. aastast alates tegeletakse keelekümblusega ka lasteaedades.
Samal aastal alustati hilise keelekümblusega Tapa, Tallinna ja Narva koolides. 2004–2007
korraldati mitmeid keelekümblust tutvustavaid suvekoole. 2012. aastal lõpetasid
gümnaasiumi esimeste keelekümblusklasside õpilased. (Keelekümbluskeskus, SA Innove,
2014, lk 17)
Aastast 2013 tegeleb programmi arendamisega SA Innove , mis pakub koolitusi ja nõustamist
ning koostab õppematerjale. 2017. aasta lõpuks õppis keelekümblusprogrammi järgi juba 63
lasteaia ning 37 kooli õpilased, kokku üle 10 000 õpilase. (Innove, s. a.)
Eestis on keelekümblusprogramm enamjaolt venekeelsetes õppeasutustes, kus sihtkeelena
õpitakse eesti keelt. Programmi oluline omadus on see, et teise keele õppimise käigus ei jäeta
kõrvale lapse emakeelt ja kultuuri. Keelekümblusrühma lapsed õpivad ka vene keelt ja
kultuuri. (Keelekümbluskeskus, SA Innove, 2014, lk 10) Näiteks tähistavad vene tähtpäevi
maslenitsa (võinädal), vene jõulud, naistepäev jms.
Keelekümblusega saab alustada kas lasteaias, esimeses klassis või põhikooli kahe esimese
aasta jooksul. Varajane tähendab, et alates esimesest klassist toimub kõikide õppeainete
õppimine eesti keeles. Teises klassis alustatakse ka vene keele kui emakeele õppimist ning
alates algkooli viimasest klassist suureneb vene keeles õpitavate ainete hulk. Hilise
keelekümblusega alustatakse viiendas klassis, siis hakatakse järjest enam õppima eesti keeles.
Põhikooli lõpuklassis toimub 60% õpet eesti keeles. (Pärnu Tammsaare Kool, s. a.)
Eesti lasteaedades on kolm erinevat keelekümblusviisi: täielik, osaline või kahesuunaline
keelekümblus. Täieliku keelekümbluse puhul koosneb rühm vene lastest ning lasteaias
suheldakse vaid eesti keeles. (Innove, s. a.)
Osalises keelekümblusrühmas käivad samuti vene kodukeelega lapsed, kuid erineb see
täielikust keelekümblusest selle poolest, et eesmärk on ära õppida nii eesti kui vene keel. See
tähendab, et üks õpetaja on eesti- ning teine venekeelne. Päeva esimeses pooles toimub õpe
ühe õpetajaga ühes keeles, teises pooles aga teise õpetajaga teises keeles. (Innove, s. a.)
Rühmas, kus on kahesuunaline keelekümblus, on sama palju nii eesti kui vene lapsi ning õpe
toimub samuti mõlemas keeles, eesti- ja venekeelse õpetajaga. (Innove, s. a.)
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2. UURING KEELEKÜMBLUSE RAKENDAMISEST PÄRNU RAJA
LASTEAIAS
2.1. Ülevaade keelekümblusest Pärnu Raja lasteaias, uuringu
läbiviimisest ja valimi kirjeldusest
Keelekümblusprogrammi järgi õpitakse mitmes Pärnu haridusasutuses. Nende hulka kuulub
ka 2020. aasta augustis avatud Raja lasteaed, millega ühinesid Pillerpalli ja Kellukese
lasteaiad. Viimased kaks lõpetasid oma tegevuse, sest nende hooned olid halvas seisukorras.
(Mutso, 2020).
Päikesekujulist Raja lasteaeda peetakse Eesti üheks kaasaegemaks lasteaiaks. Sinna juurde
kuuluvad ujula, staadion, välilava, parkla ning mänguväljakud. Lasteaias on kokku kümme
rühma, millest kaks on sõimerühmad. (Roosaar, 2020)
Koos Kellukese lasteaia sulgemisega pandi kinni ainus Pärnu venekeelne lasteaed. Seepärast
on Raja lasteaias hetkel neli keelekümblusrühma: kolm rühma osalist keelekümblust ja üks
kahesuunaline. (Mutso, 2020) Osalises keelekümbluses käivad enamasti vene emakeelega
lapsed, kes õpivad eesti keelt kui võõrkeelt, kuid olulisel kohal on ka venekeelne õpe.
Raja lasteaia keelekümblusrühmades on võõrkeele õppimiseks mitmeid tegevusi. Tähtsal
kohal on hommikuring (vt lisa 1), mis toimub igal hommikul ning mille käigus lapsed
tutvustavad end eesti keeles ning kordavad üle igapäevased asjad nagu ilm. Keele
selgekssaamisele aitavad kaasa „rääkivad seinad“ (vt lisad 2, 3), kus on olemas peamine
sõnavara. Õppimisel on Raja lasteaias tähtsal kohal mängulisus (vt lisa 4). Suureks abiks on
ka õppimiseks mõeldud robotid: robot panda (vt lisa 5), millele saab erinevaid käsklusi anda,
ning eesti keeles rääkiv Qobo tigu (vt lisa 6), mille abil saab õppida näiteks matemaatikat.
Lasteaiaperele on oluline mõlema rahva kultuur ja keel. „Meie suundumus on, et mõlemad
keeled saab suhu iga laps,“ ütleb lasteaia õppealajuhataja Halliki Tammiste (Keskküla, 2020,
lk 6).
Uurimistöö käigus koostati küsimustik (vt lisa 7) Pärnu Raja lasteaia keelekümblusrühma
lapsevanematele, et saada ülevaade sellest, kuidas keelekümblusrühmas käimine mõjutab
laste (võõr)keele arengut. Küsitlusele vastas 22 lapsevanemat, kellest 15 (68%) lapse kodune
keel on vene keel, seitsme vastanu (32%) laps räägib kodus eesti keelt.

2.2. Uuringu tulemused
Kuna Raja lasteaia osaline keelekümblusrühm koosneb enamjaolt vene lastest ning eesmärk
on õpetada muukeelsetele lastele eesti keelt, uuriti eesti keelt kõnelevate laste vanematelt,
miks otsustasid nad lapse sellesse rühma panna. Peamiselt toodi vastuseks soov, et laps õpiks
vene keele selgeks ja saaks osa vene kultuurist. Üks lapsevanem leidis, et varakult võõrkeelt
õppides ei lähe see kergesti meelest. Toodi välja ka vene keele tähtsus karjääri tehes: see on
jätkuvalt väga nõutud nii Eestis kui mujal maailmas. Vastusena märgiti ka lapse hea keeleline
areng ja vaist. Üks vastaja ütles, et naine valis ja otsustas.
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Küsitluse käigus uuriti lapsevanematelt, milline on nende arvates õige aeg eesti keele kui teise
keele õppimisega alustamiseks. Kõige rohkem ehk pooled vastanutest leidsid, et õppima
tuleks hakata kaheaastaselt, sõimeeas. Kümne lapsevanema (45,5%) arvates on sobiv aeg
alates kolmandast eluaastast, aiarühma minnes. Üks vastaja oli selle poolt, et eesti keelt kui
võõrkeelt võiks õppima hakata esimeses klassis. Küsimuse vastusevariante „Aasta enne kooli
minekut“, „Koolis alates 5. klassist“ ning „Ei peagi (eesti keelt õppima)“ ei valinud ükski
vastaja.
Järgmiseks paluti lapsevanematel hinnata skaalal ühest viieni (1 – ei ole oluline; 5 – väga
oluline) lasteaias eesti keele võõrkeelena õppimise eeliseid (vt joonis 1). Eelised on järgnevad:
„Riigikeele oskus annab tulevikus rohkem võimalusi“, „Leiab sõpru mõlemast rahvusest“ ja
„Aitab koolis edaspidi hakkama saada“. Jooniselt on näha, et valdavalt peeti kõiki eeliseid
oluliseks, hinnet „1“ ei antud mitte ühelegi neist. Sõprade leidmist peeti aga teistest mõnevõrra
vähem tähtsaks. Seda pidasid „heaks“ või „väga heaks“ 13 vastajat, samas kui teised kaks
eelist hinnati vähemalt „heaks“ 17 inimese poolt.
Riigikeele oskus annab tulevikus rohkem võimalusi

1

Leiab sõpru mõlemast rahvusest

1

Aitab koolis edaspidi hakkama saada

1

4

3

14

8
4

5
5

8
12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 - ei ole oluline

2

3

4

5 - väga oluline

Joonis 1. Raja lasteaia lapsevanematel paluti hinnata eesti keele kui võõrkeele õppimise
eeliste olulisust
Vastajatel oli võimalus pakkuda ka ise eesti keele õppimise eeliseid. Toodi välja, et kodus
vene keelt rääkiv laps saab tänu keelekümblusrühmas käimisele oma eestlastest
trennikaaslastest paremini aru. Üks vastaja ütles, et riigikeele õppimine tähendab austust
koduriigi suhtes.
Et laps saaks võõrkeele edukalt selgeks, on lisaks lasteaias õpitule oluline arendada ta
keeleoskust ka vabal ajal. Raja lasteaia lapsevanematelt küsiti, kui tihti annavad nad oma
lapsele eestikeelseid raamatuid lugemiseks või näitavad eestikeelseid saateid, kui tihti
suhtlevad lapsega ise eesti keeles ning kas osaletakse lapsega ka eestikeelsetel üritustel (vt
joonis 2). Lapsevanemate vastustest selgus, et üldjuhul antakse oma lastele eestikeelset
tegevust ka väljaspool lasteaeda vähemalt mõne korra kuus. Kõige rohkem võetakse osa
üritustest, samuti suheldakse oma lapsega eesti keeles. Harvemini loevad lapsed raamatuid,
kusjuures viis last ei tee seda mitte kunagi.
Järgmiseks sooviti lapsevanematelt teada saada, kas ja kuidas on nende lastele mõjunud
käimine rühmas, kus kõneldakse kahte keelt. 12 lapsevanema (54,5%) arvates pole
keelekümblus nende lapse emakeele oskust mõjutanud, kuus (27,3%) aga arvavad, et on
mõjutanud. Neli vanemat ei ole oma lapse emakeele oskuses muutusi märganud.
Vastustest küsimusele „Kuidas on keelekümblusrühmas käimine tulnud teie lapse eesti keele
oskusele kasuks?“ saab järeldada, et vanemad on üldjuhul kümblusrühma ja lapse keelelise
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arenguga rahul. Venelastest vanemad tõid välja, et laps saab mõlemast keelest aru, on
võimeline inimestega suhtlema mõlemas keeles, on õppinud eesti keeles palju sõnu. Ühe vene
lapse vanem märkis, et eesti lasteaias käies ei tahtnud laps sõnagi rääkida, kuid aasta hiljem
keelekümblusrühma tulles on hakanud hästi ka eesti keeles suhtlema. Oli ka vanem, kes arvas,
et õppest pole eriti kasu olnud. Eestlastest vanemad tõid välja, et lapsel on olnud tavaline
areng ning et keelekümblus pole eesti keele oskusele tulnud ei kasuks ega kahjuks.
Eestikeelsetel üritustel osalemine

3

Suhtlemine eesti keeles

5

2

Saadete vaatamine

11

7
4

Raamatute lugemine

Mitte kunagi

6

9

5

5
0%

10%

3

7

11
20%

30%

Mõne korra kuus

40%

50%

4
4

60%

Iga nädal

70%

80%

2
90% 100%

Iga päev

Joonis 3. Eestikeelse tegevuse pakkumise viisid peale lasteaeda
Küsimustikus paluti vanematel hinnata ka enda eesti keele oskust. Ligi 60% vastajatest peab
seda kas heaks või väga heaks. Kaheksa vastajat hindasid oma eesti keelt väga heaks. Kuna
küsimustikule vastanutest seitse räägivad eesti keelt emakeelena, tähendab see, et üks vene
rahvusest vanem räägib väga hästi eesti keelt. Kolm korda valiti oma eesti keele hindamiseks
„Rahuldav“, lisaks mainis üks, et ta püüab eesti keelt rääkida ning ka lapsega suhelda. Üks
vastaja valis, et ta ei räägi üldse, samuti lisati, et on küll keelekursustel käidud, kuid rääkida
siiski ei oska. Üks vanem saab eesti keelest aru, kuid ise rääkida ei oska.
Lõpetuseks küsiti, kas vanemad plaanivad lapse panna eestikeelsesse kooli. 63,6% vastanutest
ehk 14 lapsevanemat vastasid jaatavalt, 36,4% ehk kaheksa aga eitavalt. Kuna 15 vastaja
lapsed räägivad kodus vene keeles ning kaheksa vastajat ei plaani last eesti kooli panna, võib
järeldada, et üle poole vene lastest tahetakse panna ka vene kooli.
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KOKKUVÕTE
Antud uurimistöös uuriti keelekümblust Pärnu Raja lasteaias. Töö eesmärk oli saada ülevaade
sellest, kuidas näevad varajast võõrkeeleõpet ja keelekümblust lapsevanemad ning kuidas
tulevad kahe keele õppimisega toime nende lapsed. Selleks viidi Raja lasteaia lapsevanemate
seas läbi küsitlus. Uuringu käigus selgus, et lapsevanemad peavad varajast võõrkeeleõpet
oluliseks ning on üldiselt keelekümblusrühma ning oma lapse keelelise arenguga rahul.
Samuti on enamik vastajaid arvamusel, et koolieelne iga on parim aeg võõrkeele õppimise
alustamiseks.
Selgus, et töös püstitatud esimene hüpotees on tõene. Lapsevanemate jaoks on oluline, et
nende lapsed oskaksid rääkida nii eesti kui vene keeles, sest eesti keel kui riigikeel on Eestis
elades vajalik, vene keele oskusega aga avaneb rohkem võimalusi näiteks karjääri tehes.
Teine hüpotees, et umbes 50% vanematest aitab lapsel ka kodus võõrkeelt õppida, osutus
valeks. Igapäevaselt pakuvad lapsele sihtkeeles tegevust umbes 30% vanematest, kuid
iganädalaselt tehakse seda rohkem.
Kolmas hüpotees, et kahe keele õppimine ei mõjuta lasteaialaste emakeele arengut, ei ole õige,
sest 27,3% vastanutest leiavad, et keelekümblusel on olnud mõju emakeele arengule.
Uurimistöö teemat oleks võimalik edasi arendada näiteks nii, et uurida keelekümblusrühmi
erinevates Eesti lasteaedades ning neid võrrelda. Teemat saaks uurida ka nii, et viia läbi
küsitlus hoopis keelekümblusõpetajate seas selle kohta, kuidas õpe lasteaias toimub ning
milliseid tegevusi nad lastele pakuvad. Võimalik oleks uurida ka lastelt, kuidas nende jaoks
kahe keele õppimine on..
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Lisa 7. Küsimustik
Tere! Olen Pärnu Koidula Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Krethel Tiits ning teen oma uurimistöö
keelekümbluse teemal. Sellega seoses palun, et vastaksite alljärgnevatele küsimustele. Küsimustik on
anonüümne. Tänan vastamast!
1. Teie lapse kodune keel
o
Vene keel
o
Eesti keel
2. Miks te otsustasite oma lapse panna venekeelsesse rühma? (Küsimus oli mõeldud neile, kes vastasid
eelmisele küsimusele „Eesti keel“)
3. Kas teie arvates peaks laps eesti keelt kui teist keelt õppima hakkama
o
Sõimes (alates 2. eluaastast)
o
Aiarühmas (alates 3. eluaastast)
o
Aasta enne kooli minekut (alates 6. eluaastast)
o
Koolis alates 1. klassist
o
Koolis alates 5. klassist
o
Ei peagi
o
Ei tea
4. Hinnake eesti keele õppimise eeliseid.
1 – ei ole oluline

2

3

4

5 – väga oluline

Aitab koolis edaspidi hakkama saada
Leiab rohkem sõpru
Riigikeele oskus annab tulevikus rohkem võimalusi

5. Kui teie arvates on veel eeliseid, siis nimetage need.
6. Kui tihti te pakute lapsele eestikeelset tegevust peale lasteaeda?
Mitte kunagi

Mõne korra kuus

Iga nädal

Annan eestikeelseid raamatuid lugemiseks
Näitan lapsele eestikeelseid saateid
Suhtlen lapsega ise eesti keeles
Osalen lapsega eestikeelsetel üritustel

7. Keelekümblusrühmas käimine
o
on mõjutanud minu lapse emakeele oskust
o
ei ole mõjutanud lapse emakeele oskust
o
ei ole märganud muutusi
8. Kuidas on keelekümblusrühmas käimine tulnud teie lapse eesti keele oskusele kasuks?
9. Kuidas te hindate enda eesti keele oskust?
o
Väga hea
o
Hea
o
Rahuldav
o
Ei räägi üldse
o
Muu:
10. Kas te plaanite oma lapse eestikeelsesse kooli panna?
o
Jah
o
Ei
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SISSEJUHATUS
Käesoleva uurimistöö praktilise osa teema pakkus välja Tartu Ülikooli astronoomiaprofessor
Elmo Tempel, kes soovis ilmateenistuse andmete põhjal selgitada parimad ajaperioodid
Tõravere observatooriumist tähtede vaatlemiseks. Teema olulisus seisneb vaatlusandmete
täpsuses, uuritava teabe mitmekesisuses ning soodsate ajahetkede tabamises.
Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade vaadeldavatest objektidest ja nähtustest ning selleks
vajalikust tehnikast ehk erinevatest teleskoopidest. Lisaks välja tuua vaatlust mõjutavad ja
takistavad tegurid, nagu näiteks ilm, ning ilmaandmeid analüüsides leida parim hetk
vaatluseks. Töö uurimisküsimus on järgnev: Sõltuvalt ilmaoludest, millistel ajaperioodidel on
kõige parem Tõraveres tähti vaadelda?
Antud töö on jaotatud kolme peatükki, millest viimane on praktiline. Esimeses peatükis
kirjeldatakse erinevaid teleskoopide liike, Tõravere observatooriumit ja sealset tehnikat,
vaatlust mõjutavaid tegureid ning ilma mõju vaatlemisele. Teises peatükis tutvustatakse
vaadeldavaid kosmilisi objekte: tähti, planeete, galaktikaid jt. Kolmandas peatükis luuakse
ilmateenistuse kodulehel olevate Tõravere asukohapõhiste andmete põhjal graafikud, mis
toovad välja ilma muutlikkuse ja paremad hetked vaatluste jaoks. Seaduspärasuste
väljatoomiseks valitakse kaheaastane ajaperiood (2018–2019), mis viib korrektsemate
järeldusteni.
Uurimistöö koostamiseks on kasutatud peamiselt välismaist kirjandust, kuna eesti keeles
otsitav materjal kas puudus või polnud nii põhjalik kui ingliskeelsetes allikates. Valitud teemal
oli rohkesti materjali, mis raskendas informatsiooni valikut, sest tuli eraldada oluline
ebaolulisest. Valitud leheküljed olid usaldusväärsed, kuna tegu oli enamjaolt
õppematerjalidega või teaduslike artiklitega, mis kirjeldasid otsitavat teemat põhjalikult,
erapooletult ning selgelt.
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1. VAATLUSE TEHNIKA JA EELDUSED
Järgnevas peatükis kirjeldatakse kuut erinevat teleskoobi liiki, nende alajaotust, toimimist ja
kasutusalasid. Teleskoobid järjestatakse vastavalt elektromagnetkiirguse lainepikkusele,
alates lühimast. Illustreerimiseks lisatakse teksti juurde paremaks arusaamiseks ka joonised
ning pildid. Lisaks tutvustatakse lühidalt Tõravere observatooriumit ja sealset varustust.
Viimases alapeatükis kirjeldatakse, kuidas mõjutavad erinevad looduslikud ja inimese
tekitatud tegurid vaatluste täpsust.

1.1. Gammateleskoop
Gamma-astronoomia on üks uuemaid astronoomia alasid, kuna kiirgust saab uurida vaid Maa
atmosfäärist üleval pool. Gammakiirgusel on elektromagnetilisest spektrist kõige lühem
lainepikkus, kuid seejuures kõrgeim energia. Atmosfäär kaitseb inimkonda ega lase kiiri läbi,
sest nii suure energiaga kiirgus mõjuks hävitavalt. Alles 1960ndatel, kui viidi esimene neist
Maa orbiidile, tuvastati ligi sada gammakiirte footonit ning emissiooni. Juba enne nende
tuvastamist arvasid teadlased, et Universumis leidub nii kõrge energiaga osakesi, mis tekivad
erinevate protsesside käigus, kuid teleskoobi olemasolu aitas nende oletusi tõestada. (GammaRay Astronomy 2013; What Is the Fermi… 2017)
Gammakiired lähevad enamik materjalidest otse läbi, seega nende uurimiseks ei saa kasutada
tavalist optilist teleskoopi, vaid spetsiaalseid detektoreid. Detektorid jagunevad kahte klassi.
Esimeses neist keskendutakse kindlale osale taevast ning üritatakse koguda võimalikult palju
footone. Hiljem muudetakse kiired optiliseks või elektrooniliseks signaaliks, mis seejärel
salvestatakse. Teise klassi kuuluvad detektorid, mille ülesandeks on luua gammakiirguse pilt.
Pildi loomisel toetutakse näiteks gammakiirte vastastikmõju protsessile või footoni suuna
arvutamisele. Need tuvastavad ka muid kosmilisi kiiri ja elementaarosakesi, mida on lihtne
segi ajada gammakiirtega. Eristamiseks peab teleskoop muu summutama ning uurima üht
objekti nädalaid, et saada täpne mõõtmistulemus. (Gamma-Ray Telescopes & Detectors
2010).
2008. aastal käivitas NASA gamma-teleskoop Fermi. Sel on kaks instrumenti, mis suudavad
tuvastada nähtavast valgusest 10 miljonit kui 300 miljardit suurema energiaga gammakiiri.
Observatooriumit kasutatakse siiani, et uurida gammakiirte purskeid, mis tekivad tähtede
plahvatusest enne, kui need mustaks auguks muutuvad. Fermi teleskoobiga tehakse iga päev
uusi avastusi. Leitud on supermassiivseid musti auke, tõestatud Einsteini teooria pidevast
aegruumist, mõõdetud täpseim tähtedelt tulev valgus ning avastatud vaid gammakiirguse
kaudu tuvastatavaid pulsareid. (Gamma-Ray Astronomy 2013; What Is the Fermi… 2017)

1.2. Röntgenteleskoop
Röntgenteleskoop on nimetuse saanud fokuseeritavate kiirte ehk röntgenkiirte järgi. Tegu on
lühikese lainepikkuse ja suure sagedusega lainetega, mis võivad olla isegi mõne elemendi
aatomist väiksemad. Röntgenkiired saavad alguse kõrge temperatuuriga kosmilistest
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objektidest ja nende lainepikkus sõltub temperatuurist: mida kuumem objekt, seda lühem
lainepikkus. Tavaliselt on tegu supernoova jäänukite, pulsarite või juurdekasvu ketastega. (Xrays 2020)
Suure energia tõttu ei ole võimalik kasutada teleskoopides peegleid, kuna kiired ei reageeri
sellele ning lähevad otse läbi. Selle vältimiseks peavad peeglid asetsema röntgenkiirtega
võimalikult väikese nurga all, peaaegu paralleelselt, vastasel juhul ei jõua kiired fookusesse
(vt joonis 1). Teleskoobi mõlemad küljel asuvad peeglid on silindrikujulised. Üldjuhul
asetatakse mitu peeglit üksteise sisse, et täita muidu teleskoobi sisse jääv tühimik ning näha
võimalikult laia vaatevälja. (X-Ray Telescopes… 2018; History of X-Ray... 2019)

Joonis 1. Valguskiirte liikumine röntgenteleskoobis (X-Ray Telescopes… 2018)
Maa atmosfäär neelab röntgenkiiri, mistõttu pole maapealsetest röntgenobservatooriumitest
kasu ning need peavad asuma kosmoses. Need suudavad tuvastada neutrontähti, musti auke,
supernoova plahvatusi jt. Tuntuim neist on 1999. aastal alustanud Chandra observatoorium,
millel on neli silindrikomplekti peegleid, mis tagavad ligi 100 korda suurema tundlikkuse kui
eelkäijast Hubble’i kosmoseteleskoobil. Chandra tiirleb ümber Maa ellipsikujuliselt ning
kõrges Maa orbiidis, mistõttu on üht objekti võimalik vaadelda ligi 55 tundi. Tegu on osa
NASA (Riiklik Aeronautika- ja Kosmosevalitsus) Suurte Observatooriumite programmist,
sest 21 eluaasta jooksul saadud andmetega on suudetud leida vastuseid mitmetele näiteks
tumeainet või musti auke puudutavatele astronoomilistele küsimustele. (The Chandra Mission
2014; Howell 2018; History of X-Ray… 2019)

1.3. Ultraviolett-teleskoop
Ultraviolett-teleskoop uurib UV-kiirgust, mis on lainepikkustel 10–400 nanomeetrit. Mida
kuumem on objekt, seda rohkem ultraviolettvalgust see kiirgab. Sarnaselt gamma- ja
röntgenteleskoobile ei saa UV-teleskoop asuda maa peal, kuna osoonikiht takistab kiirte
atmosfäärist läbitungimist ning kaitseb inimesi liigse kiirguse eest, mis võib põhjustada
nahavähki. (The Gale Encyclopedia of Science 2020)
Mainitud teleskoope kasutatakse galaktikate ja tähtede energeetiliste protsesside uurimiseks.
Eriti leidub UV-kiirgust kuumades tähepiirkonnades ja galaktikate keskmes, mis on
ultraviolett-teleskoobiga hõlpsasti tuvastatavad. Astronoomid saavad uurida tähtede
kujunemist, kuna noored tähed kiirgavad peamiselt just ultraviolett-lainepikkustel.
Galaktikate nähtavus sõltub tähtede liigist – millised neist säravad kõige eredamini optilistel
ja ultraviolett lainepikkustel. UV-galaktikapiltidel on võimalik tuvastada gaasipilvi, mis
koosnevad noortest tähtedest, võrreldes näiteks nähtava valgusega, millega tuvastatakse
vanemaid tähti. (The Gale Encyclopedia of Science 2020; Ultraviolet Waves 2020)
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UV-astronoomia sai hoo sisse alles 1970ndate lõpus, kui algatati programm International
Ultraviolet Explorer (IUE). See pidi töötama viis aastat, kuid kestis 1996. aastani.
Kaheksateistkümne eluaasta jooksul tehti teleskoobiga tuhandeid pilte galaktikatest,
udukogudest ja tähtedest, mis tegi sellest ühe edukama projekti kosmoselennu ajaloos.
Kosmoselennud polnud sel ajal veel nii levinud ning IUE teleskoobil oli mitmeid tehnilisi
puudusi ja piiranguid, nagu näiteks väike primaarpeegel, mistõttu polnud võimalik vaadelda
tuhmimaid objekte. Märgates mainitud teleskoobi edu, hakati panustama ka teistesse UVteleskoopidesse. Tuntumad neist on Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE) ja Far Ultraviolet
Spectroscopic Explorer (FUSE). Need on väiksemad projektid, mille ülesandeks on täita
spetsiifilist eesmärki, võrreldes Hubble’i kosmoseteleskoobiga, mis uurib mitmel
lainepikkusel paljusid objekte. (The Gale Encyclopedia of Science 2020)

1.4. Optilised teleskoobid
Optilised teleskoobid on loodud kaugete objektide vaatlemiseks ning detailide märkamiseks
palja silmaga. Järgnevalt kirjeldatakse kolme liiki – reflektor, refraktor, katadioptriline – mis
erinevad üksteisest teleskoobi ülesehituse poolest.
1.4.1. Reflektor
Reflektor ehk peegelteleskoop on kasutatuim optilise teleskoobi liik. Seal koondab valgust
nõguspeegel, mida võib olla nii üks kui ka mitu. Valguskiired suunatakse peamisele
nõguspeeglile, mis asub teleskoobi alumises osas, ning paigaldatakse ka lisa- ehk
sekundaarpeegel, mille abil jõuavad valguskiired teleskoobist välja vaatleja silmadesse (vt
joonis 2). Suuremate teleskoopide puhul kasutatakse vaid primaarpeeglit, mistõttu tunduvad
vaadeldavad objektid ka eredamad kui sekundaarpeegli puhul. (Reflector vs… 2018;
Delehanty 2020)

Joonis 2. Valguskiirte liikumine peegelteleskoobis (Lancaster 2020)
Suur peegel võib olla reflektorite puhul miinuseks, kuna optilise moonutuse ja kõrvalekalde
tõenäosus objektiivi suurenedes kasvab. Peegelteleskoopidel on pikk avatud optiline toru,
mida peab pidevalt puhastama ja kollimeerima ehk läätsede abil moonutusi vähendama, kuna
sinna satub kergesti tolmu või liigniiskust. Teleskoobi instrumentide põhjalik korrashoid aitab
kaasa võimalikult suurele hulgale valguskiirte peegeldumisele. (Reflector vs… 2018)
Reflektori omadused on soodsad uurimaks mitmesuguseid süvataeva objekte nagu näiteks
galaktikaid, udukogusid ja täheparvi. 1943. aastal ehitati teleskoop Hale, mida kasutati
aastakümneid astronoomiliste avastuste tegemiseks. Sel oli 5-meetrine primaarpeegel,
mistõttu oli tegu tolleaegse suurima teleskoobiga. Hale’i populaarsust vähendasid 1993. ja
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1996. aastal ehitatud Kecki (Keck I, Keck II) teleskoobid, mis on tänapäeval ühed suuremad
maapealsed reflektorid. Mõlemal on 10-meetri pikkune diameeter ning nende peapeegel
koosneb kolmekümne kuuest heksagonist. (Delehanty 2020; Strobel 2020)
1.4.2. Refraktor
Erinevalt peegelteleskoobist on refraktori objektiiviks lääts, täpsemini kumerlääts. Valgus
siseneb läbi objektiivi otse vaatleja silma või kaamerasse (vt joonis 3), mis võimaldab
vaadelda äärmise teravuse ja kontrastiga, mida hinnatakse eriti fotograafias. Okulaar ehk
silmapoolne lääts võib olla nii kumer või nõgus. Esimesel juhul on tegu Johannes Kepleri,
teisel Galileo Galilei teleskoobiga. (Reflector vs… 2018; The First Telescopes 2020)

Joonis 3. Valguskiirte liikumine läätsteleskoobis (Lancaster 2020)
Refraktori kergete ja kompaktsete omaduste tõttu on lihtne seda kasutada ning kaasas kanda.
Läätsteleskoopidel on reflektoritega võrreldes suletud optiline toru, mis on kaitstud tolmu ja
niiskuse eest ning mis ei vaja erilist hoolt. Lisaks on need ka stabiilsemad ega vaja
kollimeerimist. Teleskoobi väikesed mõõtmed tähendavad, et vaateväli on teistega võrreldes
väiksem, kuna sinna satub vähem valguskiiri. Näiteks esialgsete refraktoritega oli võimalik
vaadelda vaid väikest osa täiskuust. Samuti võib esineda värvuselist kõrvalekallet, mis tuleneb
lainepikkuste muutlikkusest erinevate nurkade alt. Piltidel on nähtus äratuntav tähti
ümbritsevate värviliste ringide kaudu. (Reflector vs… 2018; The First Telescopes 2020)
Galileo Galilei lõi mitmeid teleskoope, sealhulgas ka refraktoreid. Neil oli kumer
objektiivlääts ning nõgus okulaari lääts. Ehitus edenes vaevaliselt, kuna klaas polnud raua
tõttu selge ega ühtlane, mistõttu tundusid ka vaadeldavad kujutised udused. Siiski üritas
Galilei edasi, luues pikemaid ja täpsemaid teleskoope, mille suurendus oli kuni
kolmekümnekordne. Galilei teleskoopide abil koguti tõestust, et Maa tiirleb ümber Päikese.
(The First Telescopes 2020)
Kepler otsustas eelmainitud astronoomi teleskoopi täiendada. Kepleri loodud ehituse kohaselt
koosneb refraktor kahest kumerläätsest, kuid sel juhul näeks vaatleja aga kujutist tagurpidi.
Sellest hoolimata on vaadeldav objekt eredam ning vaateväli suurem kui Galilei teleskoobil.
Kepleri uuendus võeti teadusmaailmas kiirelt vastu ja sellest sai peamine astronoomiline
teleskoop. Siiski esines rohkesti kõrvalekaldeid värvuses ning udususes, kuid neile hakati üha
enam tähelepanu pöörama ja aastate jooksul kvaliteet paranes. (The First Telescopes 2020)
1.4.3. Katadioptriline
Katadioptrilised teleskoobid ühendavad eelmainitute objektiivideks olevad läätse ja peegli
ning kasutavad mõlemat. Nende kahe kombinatsioon suudab katta kummagi puudujääke ja
üksteist täiendada. Nähtav valgus suudab optilises torus murduda mitu korda: kõigepealt läheb
läbi läätse primaarpeeglile, millest peegeldub sekundaarpeeglile, kust omakorda murdub
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inimsilma. Läätsedega välditakse peegelteleskoopidele omast aberratsiooni ehk olukorda, kui
valguskiirte fookus pole samas punktis (Encyclopaedia Britannica 2020). Katadioptrilist
süsteemi kasutatakse tänapäeval ka näiteks mikroskoopides ja sõiduauto esituledes (What is
a Catadioptric Telescope? 2016).
Üks näide katadioptrilise teleskoobi liigist on Schmidt-Cassegraini teleskoop. Nimetus tuleb
Schmidti korrektorplaadist, mida valgus läbib ning millest hiljem murdub peeglile ja silma (vt
joonis 4). Plaadil on asfääriline kuju ning väike kaard, mis vaatleja jaoks tundub olevat
ühetasandiline. Schmidt-Cassegraini teleskoobil on mõlemad peeglid sfäärilised, mistõttu
esineb sfäärilist aberratsiooni ehk udusust vaatevälja äärealadel ning teravuse puudumist. See
probleem laheneks, kui muudetaks üks peeglitest asfääriliseks. Sellest olenemata on neil üha
kasvav populaarsus, mis tuleb kompaktsusest ja praktilisusest. Teleskoope on lihtne kaasas
kanda, sest nende pikkus on vaid ligikaudu kaks korda suurem kui laius, ning kasutada mitmel
põhjusel, nagu näiteks pildistamiseks, tähtede või maapealseteks vaatlusteks. (SchmidtCassegrains 2020)

Joonis 4. Valguskiirte liikumine Schmidt-Cassegraini teleskoobis (Lancaster 2020)
Maksutov-Cassegraini teleskoobi tööpõhimõte on eelmainituga sarnane ning ka neid
kasutatakse igapäevaseks fotograafiaks ja erinevateks vaatlusteks. Mõlemal esineb peeglite
tõttu sfäärilist aberratsiooni, mida üritavad korrektorplaadid ehk -läätsed ära hoida. Peamine
erinevus seisneb korrektorläätse kumeruses, mis on Maksutovi teleskoobil märkimisväärselt
suurem kui Schmidtil. Kumeram lääts toob kaasa suurema paksuse, mis on tavaliselt 10%
teleskoobi avast, võrreldes Schmidti 3% paksusega. See tähendab, et teleskoobil kulub
välistemperatuuriga ühtlustamiseks rohkem aega. Samuti asub Maksutov-Cassegraini
teleskoobi sekundaarpeegel korrektorplaadi sees, mitte eraldi. Tegu on küll mugava ja odava
variandiga, kuid suuremate teleskoopide puhul võib vaatluse kvaliteet selle arvelt kannatada.
(Maksutov-Cassegrain 2020)

1.5. Infrapunateleskoop
Infrapunavalgust pole võimalik silmaga küll näha, kuid tunnetada. Inimeste jaoks on tegu
kuumusega. Tegu on elektromagnetilise kiirgusega, millel on nähtavast valgusest pikem
lainepikkus. Infrapunavalgus jagatakse sõltuvalt lainepikkusest mitmesse ossa, nagu lähi-,
kesk- ja kauginfrapunakiirgus. Selliseid teleskoope kasutatakse astronoomiliste kehade
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temperatuuri mõõtmiseks ning koostise uurimiseks. Samuti on võimalik uurida selliseid
planeete ja asteroide, mis on liiga külmad nähtavas valguses säramiseks, kuid kumavad
infrapunas. (Tokunaga 2003; Carlson 2020)
Infrapunateleskoobid on oma ehituselt üsna sarnased optiliste teleskoopidega. Kiirgus jõuab
peeglite ja läätsede kaudu detektorini, kust viiakse üle informatsiooni saamiseks edasi
arvutisse. Kuna teleskoop uurib kuumust, peab selle detektor koosnema õigetest materjalidest
ning olema võimalikult jahe, et vältida seadmete hävimist. Infrapunateleskoope leidub nii maa
peal kui ka kosmoses. Maa atmosfääris olev veeaur imeb kõige rohkem infrapunakiirgust,
mistõttu peab observatoorium asuma suurtel kõrgustel ning kuivas keskkonnas. Kosmoses
asuvatel teleskoopidel atmosfääri takistust pole, mistõttu on võrreldes Maaga seal soodsam
vaadelda. Esimese maavälise infrapunateleskoobiga laiendati astronoomiliste objektide
loetelu 70% võrra. (Ogilvie 2017)
Üks tähtsamaid infrapunakiirguse kosmoseprojekte on James Webbi kosmoseteleskoop.
Ehitust on kavandatud alates 1990ndatest ning see on 21. sajandi üks suuremaid prioriteete.
James Webbi teleskoobil on erinevad detektorid lähi- ja keskinfrapunakiirguse tuvastamiseks.
Need on võrreldes eelmiste teleskoopidega teravamad, kauakestvamad ja palju täpsemad, et
tuvastada kaugetest galaktikatest tulevat nõrka valgust. Webbi kaudu üritatakse jõuda 13
miljardit aastat tagasi tekkinud nähtava valguseni, mis on praegu tuvastatav kui
infrapunavalgus. Samuti on võimalik tungida läbi gaasi- ja tolmupilvede ning näha tähtede ja
planeetide tekkimist. Lisaks uuritakse James Webbi teleskoobiga ka punanihet ehk
lainepikkuste muutumist laienevas Universumis, mille kaudu on võimalik mõõta ka
vahemaid. (Jenner 2017; Infrared Detectors Webb 2020)

1.6. Raadioteleskoop
Raadioteleskoop registreerib sarnaselt eelmainitud teleskoopidele elektromagnetkiirgust, kuid
raadiolaineid, mis on pikema lainepikkusega kui teised. Raadiolainete pikkus võib varieeruda
1 mm ja 10 meetri vahel, mistõttu kasutatakse raadiolainete tähistamise puhul mitte
lainepikkust, vaid sagedust. Pika lainepikkuse tõttu peavad mainitud teleskoobid olema
suuremõõtmelised, et säilitada vaadeldavate objektide detailne eraldusvõime. (Radio
Telescope 2020; What are Radio Telescopes? 2020)
Iga raadioteleskoop koosneb vähemalt ühest antennist ja vastuvõtjast. Esimesest tuntumad on
paraboolantenn ehk n-ö „taldrik“ ning dipoolantenn, mis asub üldjuhul sõiduki katusel.
Antenn võtab vastu raadiolaineid ning peegeldab neid fookusele, milleks on kas vastuvõtja
või peegel. Viimasel juhul suunatakse kiiri veelkord antennile, kuhu asetatakse parema
signaali saamiseks veel laineid vastuvõtvaid seadeldisi. Vastuvõtja ülesanne on võimendada
ja tugevdada saadud raadiosignaale. Raadiolained on oma olemuselt väga nõrgad, eriti kui
tungivad läbi Maa atmosfääri, ning raadioteleskoopides asuvad vastuvõtjad peavad olema
nende tuvastamiseks äärmiselt tundlikud. Sellised suured teleskoobid tuvastavad lisaks
kosmilistele aga ka maapealseid raadiolaineid, mis segavad vaatlusi, ning seetõttu peavad
teadlased panustama palju ressurssi nende mõju vähendamisele. (Radio Telescope 2020;
What are Radio Telescopes? 2020)
Igapäevaselt kasutavad inimesed raadioteleskoope raadio- või telekanalite vahetamiseks. Neil
juhtudel asuvad antennid ja vastuvõtjad auto või ehitise katusel, kus tuvastab vastuvõtja
lainepikkuse kaudu ära inimese soovitud kanali. Samuti on raadioteleskoobid olulised
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kosmiliste kehade uurimisel. Neid kasutatakse raadiolainete saamiseks galaktikatelt, tähtedelt,
mustadelt aukudelt või teistelt astronoomilistelt kehadelt. Päikesesüsteemi siseselt on
raadioteleskoopidega võimalik ka edastada ja peegeldada planeetide raadiolaineid teistele
objektidele. (What are Radio Telescopes? 2020)
Astronoomide poolt kasutatuim raadioteleskoop on 1980. aastal USA-sse New Mexico
osariiki ehitatud Very Large Array (VLA) (vt joonis 5). Tegu on 27 antennist koosneva
observatooriumiga, mis on asetatud Y-kujuliselt raudteerööbastele. Neli korda aastas veab
spetsiaalne raudteede masin teleskoobid rööbastel üksteisest kuni 36 kilomeetri kaugusele,
mis tagab võimaluse laiamahulisemaks vaatluseks ning vajadusel objektide suurendamiseks.
Tänu Very Large Array olemasolule suudetakse uurida Päikesesüsteemi teket, musti auke
ning elu tekkimise keemilisi aluseid. VLA neljakümne eluaastaga on avastatud jää planeet
Merkuuri pinnal, Linnutee galaktika keskpunkt, Einsteini teooria tähtede võimekuses lähedasi
valguskiiri mõjutada jt. (Very Large Array 2020)

Joonis 5. Raadioteleskoop (Very Large Array, 2020)

1.7. Tõravere observatooriumi varustus
Tõravere observatoorium asub Eestis Tartu maakonnas Nõo vallas Tõravere alevikus.
Observatoorium kuulub alates 2018. aastast Tartu Ülikooli alla, mis tagab stabiilsuse ja
rohkem koostöövõimalusi teiste ülikoolidega. Sealset varustust kasutatakse tähtede
vaatlemiseks, sest need on peamised nähtava universumi ehituskivid ja nendest sünteesitakse
mitmeid keemilisi elemente. Observatooriumil on seitse peamist uurimissuunda, varieerudes
massiivsete tähtede muutlikkusest ja evolutsioonist kuni relativistliku füüsikani
gammakiirguse sähvatuste allikates. (Minister Mailis Reps... 2020; Tähefüüsika 2020)
Vaatlemiseks on Tõravere observatooriumil kolm erinevat teleskoopi. Väikseima diameetriga
on 0,3-meetrine robotteleskoop Planewave CDK 12,5 koos CCD-fotomeetriga. Fotomeetril
on Johnson-Cousinsi fotomeetrilise süsteemi BVRcIc lairiba-, Hα kitsasriba ja väga nõrkade
objektide vaatlemiseks Luminance-filtrid. Mainitud filtrid on väga olulised, sest need on
läbipaistvad ja lasevad rohkem valgust läbi kui värvilised. Need aitavad hoida sama fookust
mõlematel filtritel ning ilma nendeta peaks astronoomid iga kord uuesti fokusseerima.
Teleskoobi disain võimaldab teha nii pilte kui ka vaadelda suurepärase kvaliteediga.
Teleskoopi saab kergesti kollimeerida, joondada ja selle telg on täiesti tasane, tänu millele see
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ei lähe teljeväliselt fookusest välja. Mudelil on suletud süsinikkiust toru ja kolm ventilaatorit,
mis jahutavad peegleid ja hoiavad stabiilset temperatuuri. (Hallas 2017; Planewave CDK…
2020; Tähefüüsika 2020)
Kaks korda suurema diameetriga on peegelteleskoop Zeiss 600. Sarnaselt eelneva
robotteleskoobiga, on ka sellel CDD-fotomeeter, millega mõõdetakse taevakehade
valgusenergiat. Fotomeetril on Johnson-Cousinsi süsteem, mis kasutab UBVRclc
lairibafiltreid. Süsteemi teatakse ka UBV nime all, kus U tähistab ultraviolett-valgust, B sinist
valgust ja V nähtavat valgust. See hakkas levima 1950ndatel ja on asendanud mitmeid vähem
täpseid süsteeme, nagu näiteks varem kasutatud põhjapolaarsete tähtedega võrdlemise.
(Tähefüüsika 2020; UBV system 2020)
Tõravere 1,5-meetrise peapeegliga peegelteleskoop AZT-12 on Põhjamaade suurim optiline
teleskoop (vt joonis 6). Peegelteleskoop kannab Aksel Kipperi nime, kes oli füüsika ja
astronoomia instituudi esimene direktor. Sellel on Cassegraini fookusega spektrograaf,
millega saab tähtede spektreid spektraalse lahutusega R~ 100–12000. Tänu sellele on
võimalik vaadelda muutlikke tähti ning analüüsida spektreid. Teleskoobitoru on seitse meetrit
pikk ja sel on kolm erinevat fookust: peafookus (f = 6 m), Cassegraini fookus (f = 24 m),
kudee fookus (f = 52,5 m). See on olnud aastakümneid Eesti astronoomide peamine
vaatlusriist, kuna talveöödel saab teha pikki vaatlusseeriaid. Mainitud teleskoop on avatud ka
külastajatele ning seal korraldatakse ekskursioone ja avalikke vaatlusõhtuid. (Tõravere
observatooriumi... 2020; Tähefüüsika 2020)

Joonis 6. Tõravere 1,5-meetrise peapeegliga peegelteleskoop (Ekskursioonid 2020)

1.8. Vaatlust mõjutavad tegurid
Üks olulisi vaatlust mõjutavaid tegureid on taeva läbipaistvus. Siia alla kuuluvad pilved, sudu,
niiskus, tolm jt. Need tegurid näitavad, kui selge taevas on. Kui õhk pole niiske ega tolmune,
siis on tegu selge taevaga. Tavaliselt on see kõige parem talviti ning ähmane peamiselt suviti.
Pimedas vaadates ja ebaselge taevaga tunduvad objektid vähem heledamad kui need tegelikult
on. Eriti tuleb see esile kui vaadelda asulate lähedal, kus tekib valguskuma ning taevas näib
olevat pigem hall kui must, mistõttu on raske objekte eristada. See faktor mõjutab rohkem
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väiksemaid teleskoope kui suuri, sest nendega on keerulisem märgata taeva ja vaadeldavate
objektide kontrasti. (Swanson 2006; The best weather... 2020)
Maa atmosfäär suudab blokeerida valguskiirte jõudmist maapinnani. Peamiselt on tegu just
infrapuna- ja ultraviolett-kiirtega, mis võivad olla suures koguses inimestele kahjulikud.
Infrapunakiirgus imendub vee ja süsihappegaasi molekulidesse, samas kui ultraviolett-kiirgus
neeldub osoonikihti (O3). Atmosfäär on läbipääsmatu suurele osale elektromagnetkiirguse
spektrile, v.a raadiolainetele ja nähtavale valgusele, mille hulka kuulub ka lähiultraviolett- ja
lähiinfrapunakiirgus. Seetõttu ehitataksegi observatooriumeid mäetippudele, kuna atmosfäär
on madalamal ning sealne õhk on kuivem. Madalamatel kõrgustel on atmosfääri mõju
vaatlusele suurem ning sinna jõuab vähem kiirgust. (Atmospheric Effects – Seeing 2020;
Basics of Astronomy 2020a)
Selleks, et vaadelda objekte teravalt, peab atmosfäär olema stabiilne ehk nägemine hea. Kui
tähed tunduvad, nagu need hüpleksid ja virvendaksid, siis on tegu halva nägemisega.
Moonutust tekitavad õhukihid, mis lähevad tuule ja temperatuurimuutuste tõttu eri
suundadesse ning nähtav pilt justkui lainetaks. Teleskoobiga suurendades on lainetust kergesti
märgata, sest see mõjutab kõiki vaadeldavaid objekte. Eriti tuleb see esile suure avaga
teleskoopide puhul. Tähed virvendavad rohkem kui näiteks planeedid, sest asuvad kaugemal
ja nende arcsekundites arvutatud diameeter on kordades väiksem kui planeetide oma, mistõttu
on need õhukihi moonutustest rohkem mõjutatud. See faktor mõjutab kõige vähem öösiti ja
on märgatav just varaõhtuti, mil objektide detailid jäävad udused. (Swanson 2006;
Atmospheric Effects – Seeing 2020; The best weather... 2020)
Mõjutav faktor on ka Kuu ja selle faasid. Kuu on öötaevas üsna ere ning juhul, kui tegu pole
noorkuuga, siis on väga raske märgata midagi muud peale eredamate tähtede ja üksikute
planeetide. Üks kuutsükkel kestab 29,5 päeva. Kõige parem on vaadelda noorkuu ajal, kui
Kuu on Päikesele lähedal ning loojub sellega. Vaadelda saab siis nii hommikul kui ka õhtul.
Peale noorkuufaasi hakkavad olud halvenema ning kuusirp kasvab suuremaks, jõuab
kõrgpunkti õhtul ja jääb öötaevasse kuni keskööni, mistõttu saab ainult hommikuti vaadelda.
Peale seda tuleb täiskuu, mis on vaatlusteks kõige halvem aeg, kuna Kuu tõuseb
päikeseloojangu ajal ning loojub alles päikesetõusul. Pärast seda hakkavad tingimused
paranema, sest Kuu tõuseb hiljem, alles keskööl ja muutub väiksemaks, mistõttu on soodne
aeg vaadelda enne kuutõusu. Üha enam Kuu kahaneb ning tõuseb hiljem, kuni on Päikesega
joondunud ja uuesti noorkuu. (Stargazing Information 2002)
Vaatlust mõjutab ka inimtegur, milleks on valgusreostus. Majad, tänavalambid, autod,
plakatid – kõik need moodustavadki reostuse. Seda esineb kõige märgatavamalt suurlinnades,
kus tekkinud kuma tõttu pole võimalik taevaobjekte eristada. Tänapäeval on valgusreostust
ka väikestes asulates ning Maal on veel üksikud, väheasustatud kohad, kus öötaevas tundubki
must. Olenemata sellest paranevad vaatlustingimused märkimisväärselt, kui sõita linnast
paarikümne kilomeetri kaugusele. Enamik taevas nähtavast toimub just taeva lõunaosas, seega
on mõistlik minna linnast lõuna poole. Sealt on võimalik näha taevast palju selgemalt ja
teravamalt, v.a linna poole vaadates. Siiski saab linnades vaadelda Kuud ja planeete, sest need
on lähedamal kui tähed ning neid mõjutab valgusreostus vähem. Reostuse vähendamiseks on
loodud Rahvusvaheline Tumeda Taeva ühing (ingl International Dark-Sky Association; IDA),
mille eesmärgiks on suunata valgus maapealsetele objektidele, mitte otse taevasse nagu
hetkel. Niimoodi tehes säästetakse raha, energiat ning säilitatakse tähistaeva vaatlemise võlu
ka linnades. (Stargazing Information 2002)
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2. VAADELDAVAD OBJEKTID
Järgnevas peatükis antakse ülevaade võimalikest vaadeldavatest objektidest ja süsteemidest.
Kirjeldatakse nende olemust ja tuuakse välja iga valdkonna märkimisväärsed saavutused ja
side inimestega. Vaadeldavad objektid on järjestatud nende arenemise järjekorras.

2.1. Galaktikad
Galaktika on tumeainest, tähtedest, tolmust ja gaasist koosnev süsteem, mida hoiab koos
gravitatsioonijõud. Ühes galaktikas võib olla miljon kui mitu triljonit tähte, olenevalt
galaktika suurusest. Kõik suured galaktikad tiirlevad ümber supermassiivse musta augu, mis
moodustab süsteemi keskpunkti. Nooremaid galaktikaid, milles pole veel tekkinud tähti ja
seejuures koosnevad ainult tumeainest ja gaasist, nimetatakse protogalaktikateks. Mida
sügavamale kosmosesse vaadatakse, seda rohkem on näha erinevaid galaktikaid. Eeldatakse,
et inimeste jaoks nähtavas universumis võib olla ligikaudu kaks triljonit või kaks miljon
miljonit galaktikat. (Galaxy 2020; Greshko 2020)
Enne 20. sajandit ei arvanud keegi, et elu võiks olla ka väljaspool Linnutee galaktikat. Edwin
Hubble tõestas sajandi alguses, et põhjapoolkeralt silmaga nähtav Andromeeda udukogu on
omaette süsteem, kuigi asub Linnuteest 2,5 miljoni valgusaasta kaugusel. 1936. aastal leidis
Hubble, et lisaks spiraalgalatikatele on olemas veel kolm erinevat liiki: lentikulaarsed,
elliptilised ja korrapäratud galaktikad. (Greshko 2020)
Enamlevinud on spiraalgalaktikad, moodustades ⅔ nähtavast universumist. Selle keskmes on
vanad tähed, mida ümbritseb nooremate tähtede, kosmilise tolmu ja gaasi ketas. Gaas ja
kosmiline tolm moodustavad kuni 15% kogu galaktika massist ning need on olulised tähtede
loomisprotsessi osad. Kuna galaktika pöörleb kiiresti, ligi sadu kilomeetreid sekundis, siis
ketas moodustab spiraali. Spiraalgalaktika käed määravad selle pöörlemissuuna.
Pöörlemiskõverite uurimisega selgub aga, et orbiidi kiirus pole ootuspärane, kui kogu mass
on galaktika keskmes. See tähendab, et suure osa massist moodustab meile silmaga nähtamatu
– tumeaine. (Greshko 2020; Spiral Galaxy 2020)
Spiraalgalaktikate alla kuulub ka Linnutee (vt joonis 7), mis ei erine märkimisväärselt teistest
spiraalgalaktikatest. See on tünnikujuline ning sada tuhat valgusaastat lai. Kuigi Maa asub
galaktika sees ehk selle spiraalsust pole võimalik väliselt tuvastada, on võimalik isegi palja
silmaga tuvastada pikka tähtede kogumikku, mis moodustavad ühtse riba. Kui tegu oleks
elliptilise galaktikaga, siis oleks tähed rohkem laiali, mitte ribana. Päikesesüsteem ise on ligi
kolmekümne tuhande valgusaasta kaugusel Linnutee galaktika keskmest, kakskümmend
valgusaastat selle tasapinnast üleval ja samuti 63 kraadise nurga all. Viimane jätab mulje, et
Päikesesüsteem liigub Linnuteel külgsuunaliselt. Päikesesüsteemi keskne Päike on kõigest
üks sajast kuni neljasajast miljardist tähest, mis tiirlevad ümber supermassiivse musta augu
Sagittarius A, mille mass on võrdväärne nelja miljoni Päikese massiga. (The Milky Way
Galaxy 2015; Redd 2017b; Greschko 2020)
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Joonis 7. Linnutee galaktika (Eicher 2019)
Elliptilised galaktikad on ellipsikujulised ja võivad olla kuni kaks miljonit valgusaastat pikad.
Need koosnevad peamiselt vanematest tähtedest ja kosmilisest tolmust, kuid erinevalt
spiraalgalaktikast tekib seal vähe uusi tähti. Hubble’i järgi on kõige ringitaolisemad neist E0
ja kõige lapikumad E7 (vt joonis 8). Elliptilise galaktika kuju sõltub sealsete tähtede kiirusest
– kui kiiresti või aeglaselt need üksteisest kaugenevad ja seejuures galaktika kuju muudavad.
Väiksemaid elliptilisi galaktikaid kutsutakse kääbuselliptilisteks galaktikateks ning on
võrreldes hiigelsuurtega palju tuhmimad ja väiksema massiga. Mõned neist on lausa nii
väikese tihedusega, et galaktikast on võimalik läbi näha. (Elliptical Galaxy 2020; Greshko
2020)

Joonis 8. Hubble’i elliptiliste galaktikate jaotus (Wesom 2018)
Lentikulaargalaktika ehk läätsgalaktika (vt joonis 9) on spiraalse ja elliptilise galaktika
vahepealne ning meenutab kujult läätse. Sarnaselt spiraalgalaktikale on sellel tähtedest ja
keskmest koosnev õhuke keerlev ketas, kuid puuduvad n-ö spiraalkäed. Läätsgalaktikatel on
samuti ühiseid omadusi elliptilisega: nii kosmiline tolm ja tähtedevaheline aine kui ka see, et
mõlemad tekivad tihedalt asustatud kosmose piirkondades. (Greshko 2020)
Neid galaktikaid, mida ei saa rühmitada ühtegi eelmainitud gruppi, nimetatakse
korrapäratuteks. Siia kuuluvad näiteks Linnuteed piiravad Magalhãesi Pilved (vt joonis 10).
Neil puudub kindel kuju ja vorm, sest asuvad mitmete ümberkaudsete galaktikate
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gravitatsioonijõu mõjupiirkonnas. Korrapäratud galaktikad koosnevad peamiselt gaasist ja
tolmust, mistõttu moodustub neis palju uusi tähti. (Greshko 2020)

Joonis 9. Lentikulaargalaktika (Lenticular Galaxy 2020)

Joonis 10. Suur ja Väike Magalhãesi pilv (Fujii 2016)

2.2. Udukogud
Udukogu nimetus tuleb ladinakeelsest sõnast nebula ning tähendab sõna „pilv“. Sajandeid
peeti udukogudeks Linnuteest väljaspool olevaid galaktikaid, kuid tegelikult on tegu
galaktikatevaheliste suurte gaasi- ja tolmupilvedega, mis koosnevad peamiselt heeliumi ja
vesiniku aatomitest. Need võivad tekkida supernoovade ja kustuvate tähtede plahvatamisel
või olla hoopiski tähtede tekkimise peamiseks piirkonnaks.
Gaasi ja tolmu, mis täidavad kosmiliste objektide vahelist ruumi ja tekitavad galaktilist tuult,
kutsutakse tähtedevaheliseks keskkonnaks (ingl ISM ehk Interstellar Medium). 99% sellest
koosneb gaasist, millest moodustab vesinik 75% ja heelium 25% kogumassist. Peamiselt on
tegu nii neutraalsete aatomite ja molekulidega kui ka laetud osakestega, millest viimased
moodustavad plasma. Gaas ise on üsna hõre, vaid 1 aatom 1 cm3 kohta, samas kui Maa
atmosfääri tihedus on meretasemel kolmkümmend kvintiljonit molekuli ühe kuupmeetri kohta
(3,0 × 1019 molekuli 1 cm3 kohta). (Williams 2015; What Is a Nebula? 2019)
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Nagu mainitud, on udukogud soodsad tähtede tekkepiirkonnad. Kosmiline tolm ja gaasid ehk
vesinik ja heelium on laiali valgunud, kuid gravitatsiooni tõttu hakkavad need tõmbama kokku
suuremaid rühmasid gaasi ja tolmu. Mida suuremaks moodustunud rühm muutub, seda
tugevam on sealne külgetõmbejõud. Lõpuks, kui see on juba piisavalt suur, kukub see kokku
enda gravitatsiooni tõttu. Peale seda kuumeneb pilve keskmes olev materjal ja tekkinud tuum
on uue tähe algus. (What Is a Nebula? 2019)
Udukogusid saab liigitada nelja erinevasse klassi: tumedad, supernoova jäänukid, difuussed
ja planetaarsed. Tumedad udukogud on läbipaistmatud pilved, mis ei kiirga nähtavat valgust,
vaid blokeerivad nende taga olevate objektide valgust. Tähed ei valgusta tumedaid
udukogusid, kuid neid on võimalik tuvastada tänu faktile, et neis leiduv tolm kiirgab
infrapuna. Teine klass ehk supernoova plahvatuse järgsed udukogud tekivad, nagu nimetus
ütleb, supernoova plahvatuse tagajärjel. Sellisel juhul puhutakse nooremate tähtede väliskiht
ära ja tekivad jäänukid, neutrontäht, gaas ja tolm, mis on laetud plahvatusest tekkinud suur
energiaga. (Williams 2015)
Enamik udukogudest on difuussed ehk hajuvad. See tähendab, et neid ei saa kuidagi piiritleda,
mistõttu jaotatakse need vastavalt nähtavas valguses käitumisele veel omakorda kahte rühma:
emissioon- ja refleksioonuduks (vt joonis 11, joonis 12). Esimese puhul on tegu ioniseeritud
gaasiga, mis neelab lähedal asuvate tähtede UV-kiirgust. Selle protsessi käigus segunevad
vabad elektronid ioonidega, mille käigus võrdsustub nende energia ja tekitab footoneid sellisel
lainepikkusel, et see kiirgab roosakat valgust. Teine rühm ehk refleksioonudu tekib
tähevalguse peegeldumisel väikeste kosmiliste tolmu osakeste vastu. Seejuures eraldub
protsessi käigus sinakas valgus, millel on lühike lainepikkus, mistõttu hajub see ka kergemini
kui pikema lainepikkusega kiirgus. (Basics of Astronomy 2020b)

Joonis 11. Emissioonudu (Block 2018)

Joonis 12. Refleksioonudu (Stevens 2001)

Viimasesse rühma kuuluvad planetaarsed udukogud. Esimese neist avastas Charles Messier
juba 1764. aastal ja samal sajandil veel William Herschel. Ka viie miljardi aasta pärast, kui
Päike kustub, tekib ka sellest planetaarne udukogu. Eluaja lõpuaastatel paisub Päike punaseks
hiiglaseks ja lõpuks tuumakütuse otsa saamisel kukub kokku (tõmbub kokku). Välistest
kihtidest tekib gaasikiht ja tuumast valge kääbustäht, mis valgustab eelmainitud gaasikihti.
Päikesesüsteemis leidub eeldatavasti ligi 10 000 planetaarset udukogu, kuid tuvastatud on
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vaid 1500. Üha arenev tehnoloogia aga aitab neid uurida süvitsi ja kujutada ette Päikese
kustumise viimaseid etappe. (Redd 2016)
Maale lähim planetaarne udukogu on kümne tuhande aasta vanune Helix (vt joonis 13). Noore
eluea pärast on see hetkel veel väga kuum, kuid tuumakütuse põledes udukogu jahtub. Helix
on populaarne vaatlusobjekt, kuna on oma suure ereduse tõttu kergesti märgatav. Udukogu
tekkis punase hiigeltähe plahvatamisel, jättes alles valge kääbustähe. See Helixi keskmes olev
valge kääbustäht on suuruselt sarnane Maaga, kuid massilt mitmeid kordi suurem. Nebula
pakub teadlastele huvi mitmetel põhjustel. Üks neist on see, et udukogu ümbritseval gaasilisel
ribal jäävad komeedid ellu, mida juhtub väga harva tähtede plahvatamisel. Lisaks lähevad
tsentrist väljapoole vesinikniidid. Teadlased ei oska nende tekkimist veel põhjendada, sest
Helix on esimene udukogu, kust neid on avastatud. (Helix nebula... 2020)

Joonis 13. Helixi udukogu (Space Telescope Science Institute, 2018)

2.3. Tähed
Täht on kuum gaasikera, mis koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist. Kui inimestele näib,
et tähed sädelevad, siis tegelikult see nii ei ole. Valgus ja kuumus tekib tähe tuumast
toimuvatest protsessidest. Näiline sädelus ilmub inimestele siis, kui valgus läbib Maa
atmosfääri, kus selle tihedus pidevalt varieerub ja valgus paindub, mistõttu muutub ka see,
kui eredalt tähte nähakse. Tähtede koguarvu ei osata öelda, kuid juba Linnutee galaktikas on
300 miljonit tähte, millest on võimalik palja silmaga korraga tuvastada ligi 2000. Nähtavad
tähed asuvad mitme kvadriljoni (1015) kilomeetri kaugusel ja on suuremad kui Päike.
Päikesesüsteemile lähim täht on Proxima Centauri – süsteem, mis koosneb kahest erinevast
tähest: Alpha Centauri A ja Alpha Centauri B. (Sessions 2016; Choi 2017; Zuckerman 2019)
Tähtede eluiga kestab miljardeid aastaid. Mida suurem täht, seda lühem selle eluiga. Tähed
tekivad peamiselt udukogudes, kus sealne aine kukub gravitatsiooni tõttu kokku. Tekib
prototäht ehk tähe sündiv staadium. Prototähti on keeruline tuvastada, kuna udukogu tolm
varjab nende olemasolu. Kui prototäht muutub väiksemaks, hakkab see kiiremini pöörlema,
mistõttu tõusevad rõhk ja temperatuur ning täht jõuab faasi nimega T Tauri. See kestab
miljoneid aastaid, kuni tuuma temperatuur tõuseb 15 miljoni kraadini Celsiuse järgi ja hakkab
toimuma tuumasüntees. Siis on täht jõudnud pikimasse ja stabiilseimasse eluikka ehk peajatta,
kus täht kiirgab palju energiat, jäädes ise kuumaks ja eredaks. (Zuckerman 2019)
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Kui täht on ära kasutanud oma tuumakütuse, hakkab tuum ajapikku kokku kukkuma ja
muutub palju kuumemaks. Kuum sisemus lükkab väliskihte eemale, mistõttu need jahtuvad
ja tähest saab punane hiiglane. Järk-järgult muutuvad tuumareaktsioonid ebastabiilseks, mis
tekitab tähe pulseerimist ja väliskihtide eraldumist. Sellele järgnevad protsessid sõltuvad
tuuma suurusest. Neist võivad tekkida valged kääbustähed, supernoovad, neutrontähed,
mustad augud või areneda uuteks tähtedeks. (Stars 2020)
Juba antiikkultuurid märkasid taevas tähtedest moodustuvaid loomi ja kujundeid ning
hakkasid neid nimetama tähtkujudeks (vt joonis 14). Astronoomid kasutavad ka tänapäeval
tähtede nimetamiseks neid samu tähtkujusid. 2017. aasta seisuga on tuvastatud 88 erinevat
tähtkuju. Sealset erksaimat tähte kutsutakse alfaks, ereduselt teist beetaks, kolmandat
gammaks jne. Tähti jagatakse Morgan-Keenani süsteemi järgi, mis näitavad tähe
pinnatemperatuuri ja heledust. Esimest neist määratakse tähtedega O, B, A, F, G, K, M ja L.
Teine määrab ära tähe heleduse ja tähistatakse järgnevate Rooma numbritega: I
(superhiiglane), II (ere hiiglane), III (hiiglane), IV (subgiant), V (peajada/kääbus). Näiteks
Päikest tähistatakse G2V. (Choi 2017)

Joonis 14. Tähtkujud taevas (NASA Tumblr, 2016)
Päikesesüsteemi keskmes on kollane kääbustäht Päike, mille ümber tiirlevad kaheksa planeeti.
Päike moodustab 99,8% Päikesesüsteemi kogumassist ning koosneb ise 98% vesinikust ja
heeliumist, ülejäänud 2% moodustavad metallid. Päike on hetkel tähe arengu pikimas etapis,
olles 4,5 miljardit aastat vana. Teadlaste arvates läheb ligikaudu sama palju aega enne, kui
Päike kasutab ära ülejäänud tuumas oleva vesiniku, seejärel kustub ja muutub arvatavasti
planetaarseks udukoguks. Tuumatemperatuuriks peetakse 15,6 miljonit Kelvinit ning sealne
tihedus on 150 korda suurem kui vee oma. Lisaks valgusele ja kuumusele kiirgab Päike ka
elektronidest ja prootonitest koosnevat päikesetuult, mis liigub 450 km/s ja mis võib lüüa
maalähedased satelliidid paigast nii, et kaob igasugune elekter ja raadioside. (The Sun Facts
2020)

2.4. Planeedid, kuud
Planeediks loetakse kosmilist objekti, mille orbiit on Päikese ümber ega selle ees pole muid
objekte ning mille enda külgetõmbejõud on piisavalt tugev, et säilitada ümmargune kuju.
Need tekivad udukogude tiirlemisel uue tähe ümber. Selle gravitatsiooni tõttu tõmbuvad
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udukogu ained omavahel kokku ja moodustavad rühmi, mis ajapikku kasvavad ning lõpuks
arenevad planeetideks. (Jones 2019; Planet 2020)
1990ndate aastateni peeti kõiki nähtavaid planeete Päikesesüsteemi kuuluvateks, kuid
tänapäevase tehnika tõttu on see väide ümber lükatud. Kuna Universumis on triljoneid tähti,
siis järelikult peaks leiduma ka miljardeid erinevaid planeete. Väljaspool Päikesesüsteemi
asuvate tähtede ümber tiirlevaid planeete nimetatakse eksoplaneetideks. Neid on keeruline
tuvastada, sest tunduvad Maalt vaadates väga väikesed ja isegi teleskoopidega äratundmatud.
Siiski on leitud nelisada erinevat eksoplaneeti. Tuvastamiseks peavad teadlased jälgima tähe
olekut ja võnkeid, mida tekitab lähedalasuva planeedi gravitatsioon. (Planet 2020)
Kuud on n-ö satelliidid, mis tiirlevad ümber planeetide või isegi asteroidide. Need on tahked
kehad, mis eeldatavasti tekkisid planeedi gaasi- ja tolmuketastest. Päikesesüsteemis on üle
kahesaja kuu. Suure osa neist moodustavad Saturni ja Jupiteri kuud, kummalgi 53 neist
(kinnitatud). Viimasel on Päikesesüsteemi suurim kuu Ganymede, Europa, mille
pinnasekihtides leidub ookean, ning Io ehk vulkaaniliselt aktiivne kuu. Mõned Jupiteri kuud
asuvad väga kaugel orbiidil ja liiguvad planeedile vastupidises suunas. Sarnaselt Jupiterile on
ka Saturnil kuudel ookeane. See on kuudel Enceladus ja Titan, mis asuvad Saturni rõngastel
ja aitavad hoida rõngaid kindlal teel. (Moons. In Depth 2019)
Maa on Päikesesüsteemis Päikese poolt kolmas planeet. Seda ümbritsevad väiksemad
terrestrilised planeedid, mis on eraldatud hiidplaneetidest ehk Jupiterist, Saturnist, Uraanist ja
Neptuunist asteroidide vööga. Maa on teadaolevalt ainuke planeet, kus leidub vedelal kujul
vett ning seejuures elu. Maa sisemuses on peamiselt rauda ja niklit, mis moodustavad viie
tuhande kraadise tuuma. Päike ja Maa on üksteisest ühe astronoomilise ühiku kaugusel (150
miljonit kilomeetrit), mille läbib Päikeselt tulev valgus kaheksa minutiga. Maa pöörleb oma
telje ümber 23,9 tundi ning läbib ühe tiiru ümber Päikese 365,25 päevaga. Maa pöörlemistelg
on 23,4 kraadi all, tänu millele on mainitud planeedil aastaajad. (Earth. In Depth 2019)
Erinevalt Saturnist pole Maa ümber rõngaid, kuid on üks kuu. See on Maa lähim kaaslane,
mistõttu saab seda kõige hõlpsamini uurida. Kuu on samamoodi ere nagu Päike, kuid see
paistab silma just öösiti, kui taevast valgustab. Kuu ja Maa on sünkroonis – Kuu
pöörlemistelje kiirus on võrdne Kuu tiirlemisega ümber Maa – ning Kuu tagumist külge pole
võimalik näha. Kuu kaheksa erinevat faasi algavad ja lõppevad noorkuuga ning keskpunkti
jääb täiskuu. Terve kuutsükkel kestab kokku 29 päeva ja 5 tundi. (Moon Facts 2020)

2.5. Asteroidid, komeedid
Asteroidideks nimetatakse kiviseid objekte, mis tiirlevad ümber Päikese, kuid on liiga
väikesed, et kuuluda planeetide alla. Need koosnevad Päikesesüsteemi tekkimisel ülejäänud
kivimitest. Tõenäoliselt on tegu ühtse planeedi osadega, mis ei saanud kokku ja tekitasid
hoopiski vöö. Neil on üsna väike mass ja isegi juhul, kui kõik massid ühendada, moodustaks
see vähem kui pool Kuu kogumassist. Asteroidid võivad olla 10 meetrise kuni 1000
kilomeetrise diameetriga, kuid ometigi pole neid võimalik palja silmaga märgata. 75% neist
asuvad asteroidide vöös ehk Marsi ja Jupiteri vahele jäävas piirkonnas. Ülejäänuid kutsutakse
troojalasteks, mis on suure planeediga samas orbiidis, või maalähisteks asteroidideks.
(Asteroid Introduction 2009; Asteroids. In Depth 2019; Asteroid 2020)
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Asteroidid paiknevad peamiselt asteroidide vöös (vt joonis 15). Seal leidub ligi miljon
asteroidi, mis varieeruvad oma diameetrilt ja massilt. NASA lükkas ümber eelnevas lõigus
oleva väite, et sealsed asteroidid on üks ühtne planeet, ja NASA meelest hoiab vöö enda kuju
tänu Jupiteri külgetõmbejõule. Kuigi asteroidid pole piisavalt suured, et omada atmosfääri,
võib mõne asteroidi koostises leiduda vett. Vöösse kuulub kuusteist suurt kosmilist keha,
millest kahe suurema asteroidi, Vesta ja Pallase diameeter on nelisada kilomeetrit. Seal on ka
kääbustäht Ceres, mis moodustab kolmandiku asteroidide vöö massist, kuid on liiga väike, et
kvalifitseeruda planeedi alla. Väiksemaid asteroide hoiab koos gravitatsioon ning neil puudub
väikese massi tõttu kindel kuju. (Redd 2017a)

Joonis 15. Asteroidide vöö (Space Exploration, 2019)
Asteroidi, mis on sattunud Maa orbiidile ja liigub kokkupõrke kursil, nimetatakse
meteoroidiks. See läheneb suure kiirusega ning põlemine Maa atmosfääris tekitab
valgusvöödi ehk meteoori. Kui see suudab tungida atmosfäärist läbi ning jõuda maapinnani,
on tegu meteoriidiga. Meteoriidid aitavad mõista asteroidide olemust ning võimalikke
kokkupõrke tagajärgi. Need koosnevad 93% kivist ning ülejäänu on rauast ja niklist. Erandiks
on üks huvitavamaid ja eredamaid asteroide nimega Vesta, mille osad on ka Maale jõudnud.
Vesta pinnas on kaetud basaltiga, mis tähendab, et see pidi olema kunagi vulkaaniliselt
aktiivne. Tänu sealsetele meteoriitidele on teadlased tuvastanud laava vanuseks ligi 4,5
miljardit aastat, mis tähendab, et asteroidid kujunesid üsna pea peale Päikesesüsteemi
tekkimist. (Asteroid Introduction 2009)
Komeet ehk sabatäht koosneb tolmust, jäätunud veest ja gaasidest. Komeet on
Päikesesüsteemi tekkimise n-ö ülejääk, millest ei tekkinud planeeti. Arvatakse, et sabatähed
tõid Maale vee ning orgaanilised ained ka teistele Päikesesüsteemi osadele. Need asuvad
Päikesesüsteemi äärealadel asuvas Kuiperi vöös, kus läheb orbiidi läbimiseks peaaegu
kakssada aastat. Vahetevahel tõmbab gravitatsioon neid Päikese poole ning neist saavad
lühiajalised komeedid. Peale ligi viitsadat Päikesest möödumist kaob suur osa komeedi jääst
ja gaasist ära ning jääb alles kivine objekt, mis meenutab väliselt asteroidi. Eeldatavasti
maalähedased asteroidid ongi endised komeedid. Kaugemad, pikaajalised komeedid tulevad
Oort pilvest, mis asub Päikesest saja tuhande astronoomilise ühiku kaugusel. Neil
sabatähtedel võib minna kuni 30 miljonit aastat, et läbida üks tiir ümber Päikese. (Comets. In
Depth 2019; Comets Facts 2020)
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Komeedid on muidu nähtamatud, välja arvatud siis, kui need on Päikesele lähedal. Neil võib
eristada kolme peamist osa. Tuum on väike külmunud osa, mis koosneb jääst, tolmust ja
gaasidest ning soojeneb Päikese juures üles. Soojenemisega tekib atmosfäär ehk kooma. Kuna
jää paisub ja muutub gaasiks, läheb ka kooma suuremaks. Päikesevalgus ja -tuul puhuvad
atmosfääri gaase ja tolmu Päikesest eemale, mistõttu tekib komeedile pikk, kuni 10 miljoni
kilomeetrine saba. Komeedil on ka lisaks tolmusabale ka iooniline saba, mis koosneb plasmast
ja võib olla kümme korda pikem. Komeedi saba ei ole ohtlik. Kui Maa läheb sellest läbi, on
näha taevas meteoriidisadu (vt joonis 16). (Comets. In Depth 2019; Comets Facts 2020)

Joonis 16. Meteoriidisadu (Crewe, 2019)
Enamik komeete on Kuiperi vöös, mis asub Päikesesüsteemi äärealadel (vt joonis 17). Sel on
väga suur ruumala ning sealsed objektid annavad väga palju teada Päikesesüsteemi tekkest.
Kuiperi vöö on nimetatud astronoom Gerard Kuiperi järgi, kes spekuleeris 1951. aasta artiklis
Pluutost kaugematest objektidest. Selle sisering algab Neptuuni orbiidilt, kuskil 30
astronoomilist ühikut Päikesest, ning välisring on keskpunktist ligi 50 astronoomilist ühikut.
Senini on tuvastatud üle kahe tuhande Kuiperi vöö objekti (ingl Kuiper Belt Object; KBO),
kuid teadlased arvavad, et eeldatavasti on seal sadu tuhandeid objekte, aga need on üsna
väikese massiga ja kõik kokku moodustaks kõigest 10% Maa kogumassist. Kuiperi vööst
tulevad lühiajalised, perioodilised komeedid, mida tähistatakse tähega P (Plait 2013). Läbi
aegade tuntuim komeet on Halley komeet, mis on Maalt nähtav iga 76 aasta tagant. Viimati
märgati seda 1986. aastal. (Kuiper Belt... 2019; Comets Facts 2020)

Joonis 17. Kuiperi vöö (Jewitt, 2020)
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3. TÕRAVERE ILMAANDMED
Järgnevas peatükis esitatakse 2018. ja 2019. aasta ilmaandmed eraldi tulpdiagrammidena, mis
toovad esile vaatluskõlblike ilmatingimustega tundide hulga. Mõlemat aastat analüüsitakse
eraldi ja koos ning luuakse täpsemad diagrammid perioodide kohta, kus on enim vaatlusaega.
Seejärel tehakse järeldus ning leitakse vastus uurimisküsimusele, milline on parim ajaperiood
tähtede vaatlemiseks Tõraveres.

3.1. Aastane analüüs
Praktilise osa andmed on võetud leheküljelt www.freemeteo.ee, kus oli saadaval igapäevaste
ilmaandmete ajalugu. Tekstis mainitud perioodide keskmised on võetud Microsoft Exceli
automaatsest kalkulaatorist. Andmete saamiseks vaadeldi igat päeva tunni kaupa, loeti kokku,
mitu selget ja mitu vähese või vahelduva pilvisusega tundi sinna päeva jagus (vt lisa 1) ning
seejärel pandi Microsoft Exceli tabelisse kirja. Informatsioon on jagatud kaheks erinevaks
tulbaks: selged ja n-ö pooleldi selged tunnid. Viimase alla kuuluvad nii vahelduv kui ka
vähene pilvisus. Internetileheküljel esinesid kahe aasta jooksul mitmed vaatluslüngad, kus
informatsioon teadmata põhjusel puudus üleriigiliselt, mistõttu kasutati peamiselt 2020. aasta
andmeid ning kattumisel ka 2017. aasta omi. 2018. aastal polnud teavet järgnevatel
ajaperioodidel: 24.01–27.02, 18.06–10.07, 3.08–15.08 ja 3.09–11.09. Järgmisel aastal oli
selliseid perioode kaheksa: 3.03–12.03, 18.03–9.04, 8.06–11.06, 24.06–9.07, 6.08–13.08,
21.08–10.09, 12.09–4.10 ning 19.11–27.11.
Selge taevas näitab pilvede, sh vihma, lume, äikese jt ilmastikunähtuste puudumist, mistõttu
on nähtavus hea. Vähene ja vahelduv pilvisus tähistavad mõningaid pilvi, mis segavad kohati
vaatlust, kuid see on kvaliteetsete teleskoopidega siiski võimalik. Loodud graafikud näitavad
tundide hulka ööpäevas, kuid tähti vaadeldakse pimedal ajal päikeseloojangust
päikesetõusuni, sest Päike on liialt ere, et midagi muud taevas märgata.
Tabelist 1 tuleb välja, et 365 päeva vältel oli 2018. aastal 2982 ning 2019. aastal 2855 selget
tundi. Keskmiselt teeb see iga päeva kohta ümardatult vastavalt 8,17 ja 7,82 selget
vaatlustundi. Vähese ja vahelduva pilvisusega tunde jätkus 2018. aastasse 1879 ning
järgnevasse 2155. Mainitu 2018. aasta keskmine hulk päevas oli 5,15, samas kui 2019. aastal
oli selleks 5,9. Nende arvude liitmisel leitakse, et 2019. aastal leidus 5010 vaatluskõlblikku
tundi, mis on pea 150 võrra rohkem kui 2018. aastal, mil tundide hulk oli 4861. Siit võib
järeldada, et vaatlustingimused paranesid ühe aastaga, aga samas oli vähem selgeid tunde,
mida peamiselt eelistatakse, seega aastad olid kokkuvõttes vaatluse mõttes üsna sarnased.
Parima vaatlusperioodi leidmiseks liideti selgeid ja vahelduva pilvisusega tunnid omavahel
kokku, kuna ainult selgeid päevi esineb Eestis vähe. Kahe aasta andmete koos vaatamiseks
arvestati seda, kui palju on minimaalselt vaadeldavaid tunde ööpäevas. Kui kummalgi aastal
esines iseärasusi ja kõrget vaatlustundide hulka, siis arvestatud on väiksemat arvu. See
tähendab, et kui 2. jaanuaril 2018 oli 16 vaadeldavat tundi ning 2019. aasta samal päeval 1
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vaadeldav tund, siis koondtabelise kanti vähim ehk 1 tund. Selline koondtabeli koostamine
tagab selle, et vaadeldud aastatel oli mõlemal aastal vähemalt niipalju vaadeldavaid tunde.

Selgeid tunde 2019

Selgete tundide
keskmine (kuu)

Selgete tundide
keskmine (päev)

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde
2018

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde
2019

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tundide
keskmine (kuu)

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tundide
keskmine (päev)

jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember

Selgeid tunde 2018

Tabel 1. 2018. ja 2019. aasta ilmaandmed kuude lõikes

69
140
278
277
590
364
362
320
220
247
95
20

103
102
279
470
345
416
273
278
242
153
59
68

86
121
278,5
373,5
467,5
390
317,5
299
231
200
77
44

2,8
5,5
9,0
12,5
15,1
13
10,2
9,6
7,7
6,5
2,6
1,4

75
132
134
185
118
213
255
243
255
162
59
48

119
102
166
106
188
188
307
287
232
200
135
125

97
117
150
145,5
153
200,5
281
265
243,5
181
97
86,3

3,1
4,2
4,8
4,9
4,9
6,7
9,1
8,5
8,1
5,8
3,2
2,8

25
20
15
10
5

Kuupäev

Joonis 1. Minimaalne vaatlustundide hulk ööpäevas 2018. ja 2019. aastal
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Minimaalseid vaatlustunde ööpäevas

Joonisel 1 tuleb esile, et külmadel kuudel, nagu november, detsember, jaanuar ja veebruar,
esineb selget ilma vähe ning peamiselt domineerib pilvisus. Kevadkuudest septembri lõpuni
püsivad ilmad enamjaolt selged ja peale seda, oktoobris, väheneb vaatluskõlblike tundide
hulk, ulatudes maksimaalselt 15 tunnini päevas. Terve aasta vältel on ka erandlikud päevad,
mis paistavad enda perioodi juures silma ja mis on eeldatavasti põhjustatud kas kõrg- või
madalrõhkkonna saabumisest.
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Järgnevad lõigud kirjeldavad joonis 2 ja joonis 3 analüüsi. Ühes neist on välja toodud selgete,
teises vähese ja vahelduva pilvisusega tundide hulk ööpäevas. Joonised näitavad nii 2018. kui
ka 2019. aasta ilmaandmeid, mille põhjal saab neid omavahel võrrelda ja analüüsida.
Lisadesse on pandud ka graafikud, kus ilmaandmed esinevad eraldi, mitte kahe aasta
võrdluses (vt lisa 2; lisa 3; lisa 4; lisa 5). Järgnevalt kirjeldatakse aastaid üldiselt ja pikemate
perioodide kaupa, tuues kohati esile üksikud kuupäevad ja statistilised andmed.
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Joonis 2. Selgete tundide hulk ööpäevas 2018. ja 2019. aastal
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Joonis 3. Vähese ja vahelduva pilvisusega tundide hulk 2018. ja 2019. aastal
Aasta algus ja lõpp olid mõlemal korral üsna sarnased. Esines üksikuid päevi, kus selgete
tundide hulk ületas 12 tunni piiri, kuid enamjaolt olid päevad pilvised ja esines sademeid
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lume, lörtsi või vihma näol. 2019. aasta alguses oli võrreldes eelneva aastaga rohkem vähese
ja vahelduva pilvisusega tunde, mis esinesid püsivalt, ja täiesti pilviseid ilmu esines vähe.
Detsember tõusis esile mõlemal aastal kui kõige pilvisem ajaperiood terve aasta jooksul.
Eeldatavasti tulenesid sademed talve saabumisest, millega kaasnes küll pimeda aja
suurenemine, kuid suurem sajuvõimalus. Sarnane muster liikus ka aasta esimesse kuusse, kui
enim selgeid tunde jäid kuu keskpaika, 16. ja 21. jaanuarile. Üha enam suurenes ka vähese ja
vahelduva pilvisusega tundide hulk, mis võis ulatuda kuni 13 tunnini päevas.
Mõlema aasta veebruari jõudes muutusid selged ilmad üha sagedamaks nähtuseks. Suurenes
ka vähese ja vahelduva pilvisusega tundide arv ja seejuures vähenes sademete tõenäosus, sest
pilvisus asendus vähese ja vahelduvaga. Mõlemal aastal esines päevi, mil taevas oli selge
terve ööpäeva vältel. Need esinesid üsna korrapäratult, sattudes 2018. aastal peamiselt
veebruari ja märtsi algusesse, kuid 2019. aastal nende lõpupoole. Näiteks 2018. aastal oli
märtsi alguse nädalal päevas keskmiselt 17,2 tundi selget taevast, samas kui kuu viimase seitse
päeva selgete tundide keskmine oli 10,14. Järgmise aasta märtsi alguses oli aga selgeid tunde
kõigest 4,85, aga lõpus juba 16,86. Lisaks küündisid vähese ja vahelduva pilvisusega tunnid
mõnel päeval kuueteistkümneni, kuid olid siiski võrreldes selgetega üsna tagasihoidlikud.
Nende hulk kõikus kahe kuu jooksul (veebruar-märts) märgatavalt, aga oli tõusutrendis ning
eriti esines neid märtsi teisel poolel.
Selline muster kestis umbes aprilli keskpaigani, mil võis hakata märkama rohkem
päikesepaistet ning tähistaevast. Mõlemal aastal ilmnes vähemalt viiepäevaseid perioode, kus
taevas polnud ööpäeva jooksul ühtegi pilve. Tähevaatlus oli nendel hetkedel eriti soositud,
sest pikemad ajavahemikud annavad võimaluse vaadelda konstantselt, segamatult ning
vajadusel minna süvitsi. 2018. aastal tõusid esile 11.–14. aprill, 9.–14. mai ja 24. mai–1. juuni.
2019. aastal olid nendeks 15. aprill–1. mai, 15.–22. mai, 3.–7. juuni ja 16.–26. juuni. Kuna
taevas oli enamjaolt selge, esines üsna vähe vähest ja vahelduvat pilvisust. Sel ajal oli mitmeid
perioode, kui tundide hulk oli null või kõikus peamiselt 1–10 tunni vahel. Aprillist juuni
lõpuni, peale mida ilmaolud vähesel määral muutusid, oli mõlema aasta peale kokku kõigest
kolm ööpäeva, kui taevas oli täiesti pilves: 2. aprill 2018, 11. aprill 2019 ja 30. juuni 2019.
Juuli algas mõlemal juhul üsna pilviselt. Esimesel poolel olid ülekaalus vähese ja vahelduva
pilvisusega tunnid, mida jagus mõnda 2019. aasta päeva kakskümmend. Kuu keskel olukord
muutus ning üha enam hakkas taevas selginema. 2018. aastal esines päevi, mil selgete tundide
hulk küündis 24 tunnini, kuid järgmisel aastal polnud juulikuus ühtegi täiesti selget päeva.
Augusti esimesel nädalal valitses peamiselt vähene ja vahelduv pilvisus, mis püsis keskmiselt
9 tunni peal ning need päevad olid üldjoontes sajused, sest selgeid tunde esines
tagasihoidlikult, kuid esines ka erandlikke perioode, näiteks 2018. aastal 9.–12. august. Peale
seda hakkas selgete tundide hulk kasvama. Mõlemal aastal tõusis esile just augusti keskpaik,
st 15.–24. august, mil selgete tundide keskmine hulk ööpäevas oli 2018. aastal 12,1 tundi ning
2019. veidi suurem, 12,8 tundi.
Augusti viimasest nädalast alates hakkasid mõlemal aastal vaatlustingimused halvenema.
Selged ilmad asendusid pilvise või vähese ja vahelduva pilvisusega, mida oli enamikel
päevadest 10 tunni ringis. Selline muster jätkus kuni novembri alguseni, mil ilm muutus palju
pilvisemaks. Selle aja jooksul oli mõlemal aastal aga erandlikke ning selgeid perioode, mis
jäid just septembri lõppu või oktoobri keskpaika. 2019. aastal oli selleks 24. september–2.
oktoober, kui päevas oli keskmiselt 17,4 selget tundi. Eelneval aastal paistis silma 12.–19.
oktoober, mil leidus selget taevast 20,7 tunniks. Oktoobri lõpp oli mõlemal korral üsna erinev,
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2019. aastal oli rohkem selget ilma kui aasta varem. Vähene ja vahelduv pilvisus püsisid
peamiselt 0–10 piires ning kuigi esines mõningaid pilvituid päevi, vähenes selge ilm
märgatavalt.
Novembris suurenes sajuvõimalus ning nii selge kui ka vähese ja vahelduva pilvisusega päevi
ilmnes üha vähem. 2018. aastal esines kaks üksikut päeva, 29. ja 30. november, kui selget
ilma jagus 22 ning 21 tunniks, mis olid selle perioodi rekordid. Järgneval aastal oli enim
selliseid tunde 11. detsembril, kui taevas jäi pilvituks 17 tunniks. Üldiselt oli too aasta
november-detsember parem vaatlusperiood, kuna vähese ja vahelduva pilvisusega tunde oli
palju rohkem ning püsivamalt kui eelneval. 2018. aastal ilmnes ööpäevas keskmiselt 1,8
vähese ja vahelduva pilvisusega tundi, kuid järgneval aastal oli selleks arvuks 4,3 tundi. Küll
aga ei peetaks ajavahemikku november-detsember eriti heaks vaatlusperioodiks, sest kuigi on
tegemist üsna pimeda ajaga, on see siiski üsna sademeterohke ja pilvine periood.

3.2. Täpsed ajaperioodid

25
20
15
10
5

25.okt

11.okt

27.sept

13.sept

30.aug

16.aug

02.aug

19.juuli

05.juuli

21.juuni

07.juuni

24.mai

10.mai

26.apr

12.apr

29.märts

15.märts

0

01.märts

Minimaalseid vaatlustunde ööpäevas

Järgnevalt on analüüsitud peamist vaatlusperioodi, mis kestab märtsist oktoobrini. See on
jaotatud kolmeks erinevaks osaks: kevad-, suve- ning sügiskuud. Viimase alla on arvestatud
september ning oktoober. Ka novembri lõpus ja detsembri alguses esines häid ilmu, mil
selgeid ning vähese ja vahelduva pilvisusega tundide arv küündis kuni kuueteistkümneni, aga
oli siiski erandlik. Vaatlusandmed on võetud mõlema aasta minimaalsete vaatlustundide
graafikust ehk selgete ning vähese ja vahelduva pilvisusega tundide kahe aasta miinimum (vt
joonis 4). Ajaperioode kirjeldavate graafikute loomiseks on võetud kummagi aasta selgete ja
vähese ja vahelduva pilvisusega tundide summa, mida võrreldakse aastate kaupa.

Kuupäev

Joonis 4. Minimaalsete vaatlustundide hulk märts-oktoober
Ilm ei püsinud isegi soojemal perioodil kogu aeg pilvitu ning esines mitmeid kõikumisi (vt
joonis 4). Oli perioode, mis kestsid ligikaudu nädal, mil vaatlustundide arv jäi alla 12 tunni
ehk poole ööpäeva. Need leidsid aset näiteks aprilli alguses või oktoobri esimesel poolel.
Samas algas mai algusest selgem periood, mis tõi kaasa 24 tunniseid vaatlusilmu. Neid jätkus
tervesse aastasse, aga peamiselt olid levinud just maist augusti keskpaigani, kui selliseid päevi
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oli kokku 17. 1. märtsist 31. oktoobrini jäi 245 päeva ning selle vahemiku päevase
vaatlustundide keskmine oli 13,28 tundi ehk peaaegu kolm ja pool tundi rohkem kui aasta
keskmine, milleks oli 9,7.
Kui võrrelda kaht aastat eraldi, siis 2018. aasta oli perioodil märts-mai vaatluseks veidi parem
kui järgnev (vt tabel 2). Esines rohkem selgeid tunde kui 2019. aastal, mil see arv oli 50 võrra
väiksem. Samas oli siis veidi enam just vähese ja vahelduva pilvisusega tunde, aga vaatluse
seisukohalt on selged tunnid olulisemad. Mõlemaid liites jäi siiski 2019. aasta eelnevale alla,
kuid mitte palju. Keskmiselt jagus igasse päeva 2018. aastal 17,2 vaatluskõlblikku tundi, mis
on kõigest 0,3 rohkem kui järgmisel aastal. Seega võib väita, et üldjoontes olid aastad
kevadperioodil sarnased, jäädes päevas 17 vaatluskõlbliku tunni raamesse.
Tabel 2. 2018. ja 2019. aasta ilmaandmed perioodil märts-mai
Selgeid tunde
2018
2019

1145
1094

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde
437
460

Vaatluskõlblikke
tunde kokku
1582
1554

Päevane vaatlustundide
keskmine
17,2
16,9

Peamiselt hakkas taevas selginema märtsis ning seetõttu muutusid ka vaatlusvõimalused
soodsamaks (vt joonis 5). Kuigi märts oli järgnevate kuudega üsna tagasihoidlik, siis tuleks
seda siiski arvestada, sest Tõravere observatoorium on avatud ka külastajatele. Märtsis
korraldavad koolid tähetorni õpilastele õppereise, mistõttu peetakse märtsi oluliseks
vaatluskuuks. Kuu algus oli 2018. aastal eriti märkimisväärne, kui pea esimese nädala ületas
tundide hulk 15 piiri. Järgmisel aastal see küll nii selge ei olnud ja jäi peaasjalikult alla kümne,
olles mõni päev üldsegi 24 tundi pilves. Märtsi keskpaik oli mõlemal aastal võrdlemisi pilvine,
kuid peale seda algas selgem periood. Peale seda esines erinevus: kui 2019. aasta numbrid
jäid kuu teise poole alguses tagasihoidlikuks, siis eelnev aasta tõusis märgatavalt ja jäi 20
tunni kanti. Alates 19. märtsist hakkas esinema üha rohkem vaatluskõlblikke tunde, mis
paistsid eriti silma 2019. aasta andmete põhjal. Selliste tundide kasvav, kuid kõikuv trend
kestis kuni märtsi lõpuni, mil ilm muutus jällegi pilvisemaks, 2018. aastal enam.
Vaatluskõlblikke tunde ööpäevas
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Joonis 5. 2018. ja 2019. aasta vaatluskõlblikud tunnid perioodil märts-mai
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Aprill algas üsna tagasihoidlikult, kuid esimese nädala lõpupoole hakkas vaatluskõlblike
tundide hulk kasvama ja ulatus maksimumini (vt joonis 5). Vahepeal esines pilvisemaid päevi,
kuid üldjoontes oli ilm kas siis selge või vähese ja vahelduva pilvisusega. 11. aprilli paiku
halvenesid 2019. aastal vaatlustingimused, olles maksimum üks mitu päeva. Samas samal ajal
olid 2018. aastal suurepärased tingimused, seega seda perioodi on keeruline ette ennustada.
Mõlemal korral algas edaspidi väga hea vaatlusperiood: vaatluskõlblikke tunde oli peaaegu
iga päev 24 tundi ning kuigi kummalgi juhul esines erandeid, siis püsis tundide hulk peamiselt
üle kümne kuni aprilli lõpuni.
Mai algus oli üsna selge, kuid ei küündinud kummalgi aastal aprilli teise poole tasemini (vt
joonis 5). 2018. aastal ilm selgines, samas järgmisel aastal muutus hoopiski pilvisemaks.
Alates 6. maist muutus taevas palju selgemaks, olles mõlemal aastal 24 tundi. Selliseid
kattuvaid päevi esines kuu alguses ja teise poole alguses, aga enamjaolt oli 2018. aasta mai
parem vaatluseks kui 2019. Viimase ilm varieerus üsna palju, ulatudes vahepeal kahekümne
neljani ning minimaalselt viieni. 2018. aastal oli aga maksimaalsete tundidega vaatluspäevi
lausa 20, mis on peaaegu poole rohkem kui järgneval, mil selleks arvuks oli 11. Samuti ei
esinenud tol korral nii palju erandeid ning madalaimate vaatluskõlblike tundidega oli 18.
märts, kui nende tundide hulk oli 17.
Suvekuudel püsisid jõuvahekorrad kevadkuudega sarnased. 2018. aasta suvekuud olid
märgatavalt selgemad kui 2019. aasta omad (vt tabel 3). Siis ulatus selgete tundide hulk
1046ni, samas kui 2019. aastal ei ületanud need tuhande piiri. Tol korral aga korvasid
defitsiidi vähese ja vahelduva pilvisusega tunnid, mida oli 71 võrra rohkem kui 2018. aastal.
Küll aga sattus 2018. aasta suvekuudesse jällegi rohkem vaatluskõlblikke tunde, kuid vahe
järgmise aastaga oli peamiselt olematu. Ka mõlema aasta päevane vaatlussõbralike tundide
keskmine oli peaaegu sama, jäädes 19,1 ning 19,0 ringi. Mõlemad aastad olid väga sarnased
ning kujunes välja samasugune muster nagu kevadkuudel, kuigi kõik arvud suurenesid ja
päevane keskmine tõusis 19 tunnini.
Tabel 3. 2018. ja 2019. aasta ilmaandmed perioodil juuni-august
Selgeid tunde
2018
2019

1046
967

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde
711
782

Vaatluskõlblikke
tunde kokku
1757
1749

Päevane vaatlustundide
keskmine
19,1
19,0

Mai teise poole head vaatlustingimused kandusid edasi ka juunisse. Esimese nädala algus oli
2018. aastal parem, kuid lõpp muutus pilvisemaks kui järgneval (vt joonis 6). Siiski ei kestnud
2019. aasta suurepärased vaatlusilmad kaua ning hakkasid esinema kõigest 5- ja 2-tunniseid
vaatluskõlblikke päevi. Sarnane olukord juhtus ka 2018. aastal ning enamjaolt olid andmed
üsna erinevad: kui ühel aastal oli soodne vaadelda, siis teisel mitte. Samas paranesid mõlemal
puhul vaatlustingimused just juuni lõpus, kus esines mitmeid kattuvaid 24-tunniseid
vaatluskõlblikke päevi, nagu näiteks 18., 22. ja 23. juuni. Vaatlustingimused olid paremad
2019. aastal, kui 24-tunniseid selgeid ning vähese ja vahelduva pilvisusega päevi oli 14,
võrreldes eelneva aasta kaheksaga. Küll aga oli seda võrreldes 2018. aastaga maiga vähem,
kui selleks arvuks oli 20, samas 2019. aastal aga tõusis see arv kolme võrra.
Juuli algas suurte kõikumistega ning 2018. aasta oli täiesti pilves (vt joonis 6). Ajapikku tõusid
mõlemad numbrid, kuid peamiselt ei küündinud üle kahekümne. Samuti langes ja kasvas
vaatluskõlblike tundide arv mõlema aasta kohta üsna võrdeliselt: kui üks tõusis, siis ka teine.
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Vaatluskõlblikke tunde ööpäevas

10. juulil oli tunde alla kümne, kuid peale seda algas kõigepealt 2019. aastal selgete tundide
tõus, seejärel 2018. aastal. Esines häid vaatlusilmu, kui peaaegu terve juuli teise poole oli
päevas 20 ja enam selget ning vähese ja vahelduva pilvisusega tundi. Olukord oli parem 2018.
aastal, kui maksimum tundidega päevi tuli 10. juulist alates kuu lõpuni kokku 13 ning terve
kuu peale 14, mis on sama aasta juunikuust kuue võrra rohkem. Järgmisel aastal oli aga 24tunniseid vaatluskõlblikke päevi 6, mis jääb enam kui kahekordselt alla juunile. 2019. aasta
juuli teisel poolel kõikus tundide arv rohkem kui eelneval, olles vahepeal 13 ning mõnikord
24. Sama aasta juulikuu lõpp oli ka üsna pilvine võrreldes 2018. aastaga, mil head
vaatlustingimused jätkusid ja numbrid püsisid 23–24 juures.
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Joonis 6. 2018. ja 2019. aasta vaatluskõlblikud tunnid perioodil juuni-august
Augustikuu algas mõlemal puhul üsna suure vaatluskõlblike tundide hulgaga, kuid see kestis
lühikest aega, sest esimese nädala teine pool tõi kaasa pilvisuse suurenemise (vt joonis 6).
2018. aasta head, 24-tunnised selge ning vähese ja vahelduva pilvisusega päevad langesid
nüüd viieteistkümneni ning seejärel seitsmeni, samas kui 2019. aastal püsis nende hulk
vahemikus 13–23. Küll aga hakkasid numbrid 2018. aastal tõusma ja esines üksikuid päevi,
mil mõlemasse aastasse jätkus vaatluskõlblikke tunde 24, nagu näiteks 9. august või kasvõi
10. august, mil neid tunde oli varasemal aastal kahe võrra vähem ehk 22. Kuu keskpaik oli
2019. aastal veidi pilvisem ning tõi kaasa vahepeal kõigest kolm vaatluskõlblikku tundi,
samas kui teisel aastal püsisid andmed 20 ringis. Teise poole algusest hakkas ilm selginema
ning tõi kaasa 24-tunniseid selgeid ning vähese ja vahelduva pilvisusega ilmu, kuid esines
siiski üsna mitmeid erandeid ja kõikumisi. Augusti teisel poolel ei kujunenud kahe aasta vahel
mingit mustrit, sest kui ühel juhul võis vaatluskõlblikke tunde olla 24, siis teisel juhul oli
selleks 16. 25. augustist alates ilm pilvines ning peale seda ei esinenud enam nii selgeid ning
vähese ja vahelduva pilvisusega ilmu, jäädes keskmiselt 13 ning 15 tunni vahele.
Septembris ja oktoobris vähenes vaatluseks soodsate tundide hulk võrreldes suvekuudega
rohkem kui poole võrra (vt tabel 4). Ka kolmandal ajavahemikul oli aastate vahel sarnane
muster: 2018. aastal domineerisid selged, 2019. aastal vähese ja vahelduva pilvisusega tunnid.
Arvud jäid võrreldes kevad- ja suvekuudega tagasihoidlikuks, aga neid saab siiski pidada
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Eestis vaatlussobilikeks, sest peale seda ehk novembris ja talvekuudel muutus ilm märgatavalt
pilvisemaks. 2018. aastal oli tol perioodil kokku 884 vaatluskõlblikku tundi, olles tänu selgete
tundide ülekaalule soodsam aasta vaatluseks. Nagu teistelgi perioodidel esines 2019. aastal
rohkem vähese ja vahelduva pilvisusega ilmu, kuid päevane keskmine jäi siiski alla eelneva
aasta 14,5 tunnile. Võrreldes suvekuudega oli nüüd päevas vähemalt 4,5 vaatluskõlblikku
tundi vähem, ehkki tegemist oli kuu aega lühema perioodiga, seega vaatluseks on kasulikum
eelistada suvekuid, mil soodne periood kestab kauem.
Tabel 4. 2018. ja 2019. aasta ilmaandmed perioodil september-oktoober
Selgeid tunde
2018
2019

467
395

Vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde
417
432

Vaatluskõlblikke
tunde kokku
884
827

Päevane vaatlustundide
keskmine
14,5
13,6

Kuigi september algas 2018. aastal suure hulga vaatluskõlblike tundidega, siis need
varieerusid esimese nädalal palju ning kohati esines täiesti pilves päevi, mil vaadelda ei
saanukski (vt joonis 7). 2019. aasta andmed vaheldusid samamoodi, kuid vastupidiselt, ning
nädal lõppes 14 vaatluskõlbliku tunniga, samas kui eelneval aastal oli neid üks. Pärast hakkas
pilvisus vähenema ning teise nädala jooksul püsis mõlemal aastal 15 tunni ringis. Kuu
keskpaik tõi kaasa selgete ning vähese ja vahelduva pilvisusega tundide languse, mis
väljendus eriti 2019. aastal, kui mõnel päeval esines selliseid tunde päevas kõigest 6 või 7.
Septembri teisel poolel ilm märgatavalt selgines ning kuni kuu viimaste päevadeni esines
mitmeid maksimaalsete vaatluskõlblike tundidega päevi ja tunnid ei langenud kummalgi
aastal alla neljateistkümne. 28. septembril ilm pilvines ning viimastel päevadel olid aastad
väga erinevad, nagu näiteks 29. septembril 2018 oli vaatluskõlblikke tunde 20 võrra rohkem
kui 2019. aastal.
Vaatluskõlblikke tunde ööpäevas
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Joonis 7. 2018. ja 2019. aasta vaatluskõlblikud tunnid perioodil september-oktoober
Oktoobri esimese nädala esimene pool tõi kaasa vaatlussõbralike tundide kasvu, kuid teises
osas hakkasid need langema ning järjepidevust ei esinenud (vt joonis 7). Kuni kuu keskpaigani
jäid arvud üsna tagasihoidlikuks, jäädes peamiselt kümne ringi ja erandlikult küündides 2018.
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aastal üheksateistkümneni. Samal aastal algas suurepärane vaatlusperiood, kus vaatlemiseks
soodsaid, 24-tunniseid päevi oli viis. Kuna järgnev aasta nii selge ei olnud ja jõudis
maksimaalselt 15 tunnini, siis ei saa pidada seda etteaimatavaks vaatlusperioodiks, mida ka
tulevikus ära kasutada. 18. oktoobrist hakkas ilm pilvinema ning mida aeg edasi, seda vähem
vaatluskõlblikke tunde päeva mahtus. 2019. aasta oli võrreldes varasemaga vaatluseks
kehvem, kuna mõni päev jätkus selgeid ning vähese ja vahelduva pilvisusega tunde ühte päeva
üks või kaks, samas kui 2018. aasta miinimum oli kuus. Viimane nädal tõi endaga kaasa
tõususid ja mõõnasid ning seekord soosis vaatlust 2019. aasta, kuid kuu lõppes mõlemal puhul
alla viie vaatluskõlbliku tunniga päevas.

3.3. Järeldus
Ilmaandmete põhjal selgus, et november ja talvekuud ehk detsember, jaanuar ja veebruar on
vaatlemiseks ebasobilikud. Kuine vaatluskõlblike tundide hulk jäi kohati mitmekordselt alla
teistele ning isegi kui esines mõningaid selgeid ilmu nagu novembri lõpus, siis ajaperiood on
liiga lühike, et pikaajaliselt ja põhjalikult vaadelda. Peamiselt jagus selgeid ning vähese ja
vahelduva pilvisusega ilmu perioodi märts-oktoober, mille päevane minimaalsete
vaatluskõlblike tundide keskmine oli aasta omast 3,5 tundi suurem. Üldiselt esines 2018. ja
2019. aasta vahel palju erinevusi, kuid laiemas plaanis tulid esile mõned peamised perioodid.
Märtsis hakkas ilm selginema ning see kuu arvestati vaatlussobilikuks, kuna siis korraldatakse
ekskursioone Tõravere observatooriumisse. Küll aga puudus märtsis järjepidevus ning ilm
varieerus mõlema aasta peale üsna palju. Aprilli võib pidada esimeseks vaatluskõlblikuks
kuuks, sest kuigi esines kohati erandlikke päevi, siis mõlemal aastal tõusis kuu keskmine
vaatluskõlblike tundide hulk 1–2 tunni võrra. Mai oli veelgi soodsam ning tõi esimest korda
kaasa päevi, kui mõlemal aastal jätkus vaatlemiseks soodsaid tunde 24. Välja võib tuua
perioodi 15.–23. mai, kui kahe aasta minimaalne vaatlustundide hulk varieerus 17–24 tunni
vahel.
Juunist saab välja tuua perioodi 3.–9. juuni, kus jäi samuti minimaalseid vaatlustunde 17–24
tunni vahele. Keskpaik polnud niivõrd hea, sest esines mitmeid pilviseid päevi. See eest
paistsid silma kuu viimased nädalad ehk 18.–29. juuni, kui ilm püsis enamjaolt selgena
pikema perioodi vältel. Juuli algus oli üsna pilvine ning ajapikku selgines, aga seda kõigest
üksikuteks päevadeks, peale mida jällegi vaatlustingimused halvenesid. Soodsaim periood
vaatlemiseks algas 12. juulist ja kestis 29. juulini. Selles ajavahemikus püsisid ilmatingimused
vaatluseks väga head ning päevas oli minimaalselt 14 tundi selget ning vähese ja vahelduva
pilvisusega tundi. Augustis taevas pilvines ja kuigi esines suurepäraste tingimustega
vaatluspäevi, siis perioodid olid lühemad. Välja saab tuua 5.–12. augusti ning 14.–19. augusti,
samuti ka kuu lõpu, 28.–31. augusti.
Septembris ja oktoobris esines kohati heade vaatlustingimustega päevi, kui vaatluskõlblikke
tunde jagus päeva üle kümne, kuid enamjaolt oli soodne periood möödas. Kummaski kuus
polnud 24-tunniseid selgeid ning vähese ja vahelduva pilvisusega ilmu, vaid mida aeg edasi,
seda pilvisemaks taevas muutus. September oli võrreldes oktoobriga vaatlemiseks soodsam
ning seal saab välja tuua kaks ajavahemikku. Üks neist oli 8.–14. september, kui minimaalsete
vaatluskõlblike tundide hulk jäi 9 ja 21 vahele. Pikem periood oli sama kuu teisel poolel, 18.–
28. septembril, kui selgeid ja vähese ja vahelduva pilvisusega tunde jäi päevade jooksul 11 ja
23 vahele. Viimane neist mainitutest on parem, sest tegu oli pikema ajavahemikuga ning tunde
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oli rohkem. Oktoobris ei joonistunud välja ühtegi head perioodi ja kõik numbrid jäid
tagasihoidlikult alla 15 tunni.
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KOKKUVÕTE
Uurimistöö koostati eesmärgiga esitleda võimalikke vaadeldavaid objekte ning nende
uurimiseks vajalikke teleskoope. Lisaks kirjeldada vaatlemist, takistavaid tegureid ja anda
ülevaade 2018. ja 2019. aasta vaatlemistingimustest Tõraveres, tuues esile ajaperioode, mil
taevas oli selge või enamjaolt pilvitu. Teema olulisus seisneb vaatlusandmete täpsuses ning
edaspidi soodsate perioodide tabamises. Uurimistöö probleem oli järgnev: Sõltuvalt
ilmaoludest, millistel ajaperioodidel on kõige parem Tõraveres tähti vaadelda?
Töö käigus käsitleti kuut erinevat teleskoobiliiki, nende alajaotust ja kasutamist, Tõravere
observatooriumis leiduvat varustust ning vaatlust mõjutavaid tegureid. Samuti anti
lühiülevaade kosmilistest objektidest ning süsteemidest, mida on tänu esimeses peatükis
mainitud varustusele võimalik uurida. Praktilises osas analüüsiti kahe aasta ilmaandmeid,
toodi esile erinevused ja korduvad sarnasused ning koostati illustreerimiseks tulpdiagrammid.
Informatsioon pandi kirja mitmel erineval viisil, et anda parem ülevaade. Seejärel toodi välja
ning analüüsiti täpsemaid ajaperioode mõlema aasta jooksul, mil ilmatingimused olid
vaatluseks enim soositud ja jõuti kolmandas alapeatükis järelduseni.
Analüüsi põhjal selgus, et vaatluseks on ebasobivad november ja kõik talvekuud: detsember,
jaanuar, veebruar. Märtsis ja aprillis tingimused paranesid, kuid alles mai lõpp tõi kaasa
pikemaid perioode, mil ilm soosis vaatlust vähemalt 17 selge ning vähese ja vahelduva
pilvisuse tunniga päevas. Sama toimus ka juuni alguses ning neil kahel perioodil sai vaadelda
nädal aega järjest. Ka juunikuu lõpp ehk 18.–29. juuni olid vaatluseks soodsad ja pilvisust
esines vähe. Aasta parim periood jäi vahemikku 12.–29. juuli, mil püsisid ilmatingimused
vaatluseks väga head ning päevane minimaalne vaatlustundide hulk jäi 14 ja 24 tunni vahele.
Augustis tõusis esile küll kolm perioodi, aga need jagunesid kuu peale ebaühtlaselt ning
järjepidevus puudus. Septembris ja oktoobris olid soodsad tingimused, kuid selged perioodid
jäid võrreldes eelnevate kuudega lühemaks ning vaatlussobilikke perioode esines vähem.
Analüüsi põhjal saadi teada, mis on peamised perioodid, mil on enim vaatlustunde ja seejuures
vähe pilvisust, uurimusküsimusele leiti vastus ning töö eesmärk täideti. Parimad perioodid
vaatluseks Tõraveres jäävad vahemikku mai-august, kui selgeid ning vähese ja vahelduva
pilvisusega tunde esines palju ning pikemate perioodide vältel. Haripunktiks saab nimetada
ajavahemikku 12–29. juuli, kui ilmatingimused soosisid mõlemal aastal vaatlust enim.
Kuigi anti andmetega ülevaade ilmast aasta jooksul vaatlemise aspektist, siis saab minna
süvitsi ja uurida ka teiste tegurite olemasolu välja toodud perioodidel nagu näiteks kuufaase
ning pimedate tundide hulka. Samuti saab jälgida, kas leitud muster kandub edasi ka
järgnevatesse aastatesse. Praktilises osas kasutatud metoodika õigustas end ning andis
põhjaliku ülevaate antud teema kohta, kuid siiski tuleb silmas pidada ka ilma muutlikkust.
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SISSEJUHATUS
Eesti koolides on juba peaaegu 100 aastat välja antud koolialmanahhe, kogumikke,
aastaraamatuid, aga ka lihtsalt kirjanduslikke stende jms. Uurimistöö ,,Pärnu Kuninga Tänava
Põhikooli almanahh“ on koostatud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 50. aastapäeva auks ja
sisaldab kahe viimase õppeaasta kirjanduslikke katsetusi, aga ka joonistusi. Töö peamiseks
eesmärgiks ongi kogutud omaloominguline materjal avaldada trükis.
Töö eesmärgid:
•
selgitada almanahhi ja koolialmanahhi mõistet ja ajalugu;
•
uurida koolikaaslaste teadmisi almanahhidest, milleks koostati küsitlusleht;
•
koostada Kuninga Tänava Põhikooli kahe viimase õppeaasta kirjanduslike katsetuste
kogumik ja avaldada see trükis.
Uurimistöö koosneb kolmest peatükist, kokkuvõttest, kahest lisast.
•
Esimeses peatükis selgitatakse almanahhi mõistet ja antakse lühiülevaade
koolialmanahhide koostamise ajaloost.
•
Teises peatükis tutvustatakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli varasemaid almanahhe
ja kirjeldatakse kooli 50. aastapäeva auks ilmuva almanahhi koostamise protsessi.
•
Kolmandas peatükis analüüsitakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 7. ja 8. klassi
õpilaste teadmisi almanahhi kohta.
•
Töös on kokkuvõte ja kasutatud kirjanduse loetelu.
•
Lisas 1 on ära toodud kõik almanahhis ilmuvad tekstid, mis saadeti Pärnu trükikotta.
•
Lisas 2 on esitatud küsimustik almanahhide kohta.
Töö autor tänab õpetajaid meeldiva koostöö eest vajalike materjalide leidmisel ja valimisel.
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1. ALMANAHHI MÕISTE, KOOLIALMANAHHIDE AJALOOST
Käesolevas peatükis selgitatakse almanahhi mõistet ja antakse lühiülevaade koolialmanahhide
koostamise ajaloost.

1.1. Almanahhi mõiste
Almanahh on koguteos, mis käsitleb mingit valdkonda või eluala. Näitena võib tuua
koolialmanahhid, kirjandusalmanahhid, raamatuloo almanahhid, erinevate elualade ja
asutuste almanahhid jms. Almanahh võib ilmuda regulaarselt või ka ebaregulaarselt või
avaldatakse mingi koguteos vaid üks kord (Almanahh, kuupäev puudub).
Algselt tähendas almanahh Idamaade astronoomilist ja astroloogilist kalendrit, kus hiljem
hakati jagama ka ajaloosündmuste ülevaateid, rahakursse ning muud aktuaalset. Esimene
trükitud almanahh ilmus 1457. aastal. 16. sajandil avaldati almanahhides juba ka
põllumajanduslikke ja arstiteaduslikke nõuandeid, erinevaid ennustusi ning luuletusi, jutustusi
ja muid kirjanduslikke katsetusi. Esimesed läbinisti kirjanduslikud almanahhid ilmusid
Prantsusmaal 18. sajandil. Tänapäeval avaldatakse palju erialaalmanahhe, aga ka lausa
kummalise sisuga teoseid, näiteks ilmub korra aastas maailma aristokraatide genealoogiat
sisaldav almanahh (Tea Entsüklopeedia, 2008).
Eesti trükistest võib almanahhideks pidada 18. sajandil ilmuma hakanud rahvavalgustuslikke
väljaandeid: Otto Wilhelm Masingu „Pühapäwa Wahhelugemissed“, Johann Voldemar
Jannseni „Sannumetoja“, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi „Sippelgas“, „Ma- ja Mere-piltid“.
20. sajandi algusest on pärit rahvateaduslikud väljaanded ja rahvuskultuurilise suunitlusega
albumid, näiteks „Sirvilauad“, „Kiired“, „Noor-Eesti“ jm (Tea Entsüklopeedia, 2008).

1.2. Koolialmanahhide ajaloost
Koolialmanahh on õpilaste omaloomingut ja ka koolielu kajastav kogumik (Koolialmanahh,
kuupäev puudub). Paljud Eesti koolid ja ka õpilasorganisatsioonid on välja andnud trükiseid,
mida on kutsutud almanahhideks, ajakirjadeks või aastaraamatuteks. Viimasel ajal on
aastaraamatud muutunud üsna tihti kroonikaid meenutavateks trükisteks. Koolialmanahhid on
tavaliselt nii sisult kui ka vormilt sarnased õpilasajakirjadega (Koolialmanahh, kuupäev
puudub).
Koolialmanahhide või nendega sarnaste omaloominguliste kogumike koostamise ajalugu on
Eestis küllalt pikk. Üheks vanimaks kooliväljaandeks peetakse juba 1911. aastal ilmunud
almanahhi „Kasu-mets. Kooliõpilaste Wabad mõttemõlgutused“ (Pärismaa, 2017).
1924. aastal ilmus Tallinna Linna Ühisgümnaasiumi almanahh Abiturient, aasta hiljem
Tallinna Tehnika Gümnaasiumi õpilaste loomingu kogumik Edu (Esna, 2009). 1920. aastail
algas koolialmanahhide koostamise traditsioon ka Kambjas, kogumik kandis algselt nime
Miilang (Ärtis, 2015). Kambja praegust kirjanduslikku kogumikku Tootsi Taskud võib pidada
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üheks vähestest almanahhidest, mida on koostatud ja trükitud järjekindlalt 20 aasta jooksul.
Lugusid ja pilte on seal ilmunud üle 1500 (Ärtis, 2015).
Haruldused on kindlasti käsikirjalised almanahhid, mis ilmusid sõja ajal, näiteks saab tuua
Tartu Õpetajate Seminari albumid, kust võib leida nii tulevase kuulsa teatrikunstniku Meeri
Säre kui ka Endel Lippmaa töid. Siia ajajärku jäävad ka Eduard Tassa illustreeritud Kuma ja
Treffneri gümnaasiumi Archimedes (Pärismaa, 2017).
Pärnumaa kooliõpilaste loomingut sisaldavaid koguteoseid koostati enne II maailmasõda
päris palju. 1923. aastal ilmus sapirograafil paljundatuna Pärnu IX algkooli väljaanne Meie
Noored. 20–32-leheküljelist kuukirja trükiti 50–60 eksemplari, üldse anti välja neli erinevat
numbrit. Samal ajal avaldati mimeograafil ja opalograafil paljundatuna ka ühingu Kiir
väljaannet Merkuur, mida suudeti kuni aastani 1930 välja anda 16 numbrit. 1925. aastal jõudis
lugejateni Häädemeeste algkooli karskusringi käsitsi kirjutatud väljaanne. Pärast 1928. aastal
asutatud Pärnu kristliku naisühingu Pärnu Girl Reserve asutamist sündis veel mitu laste- ja
noorteväljaannet, mida paljundati trükimasinal. 1929. aastal ilmus Pärnu Tütarlaste
Gümnaasiumi ajakiri Lotos. Seda päris kaua ilmunud ajakirja trükiti erinevates trükikodades.
1935. aastal ilmus Saa Paremaks, mis oli Pärnu skautide maleva II hundipoegade karja ajakiri.
Šepirograafil paljundatud almanahhi 110 eksemplari läks müüki skautide peol Endlas. 1938.
aastal ilmus Pärnu Kaubanduskooli õpilasajakiri Väle Käsi (vt joonis 1) (Esna, 2009).

Joonis 1. Pärnu Kaubanduskeskkooli õpilasajakiri Väle Käsi (Esna, 2009)
1920. aastatel alanud almanahhivaimustus viis lausa ajakirjade, almanahhide, albumite ja
muude trükiste buumini. Oma häälekandjad (vt joonis 2) tekkisid koolidel, noorkotkastel,
skautidel ning paljudel teistelgi noorterühmitustel (Virgats, Peo Sosin, Õppur, Noorus, Õitsev
Elu, Koit, Tuleviku Rajad, Lootus jt) (Koolialmanahh, kuupäev puudub).
Pärast II maailmasõda ilmus esimesena N. V. Gogoli nimelise Tallinna 21. Keskkooli
almanahh. Seejärel hakati omaloomingut avaldama paljudes kohtades üle Eesti: Tartumaal,
Harjumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Raplamaal, Saaremaal, Virumaal ja Pärnumaal
(Koolialmanahh, kuupäev puudub).
Almanahhide koostamine oli Eesti koolides enne II maailmasõda väga levinud komme, kuid
nõukogude okupatsiooni alguses populaarsus peaaegu kadus. Uue võimu tulekuga oli
almanahhide väljaandmine isegi keelatud. Peatselt sai omaloominguga tegelemine siiski hoo
sisse ja koolialmanahhide ümber koondusid aktiivsed kirjutamisaltid noored. Almanahhide
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väljaandmist oli kerge koolisiseselt kontrollida ja suunata. Emakeeleõpetajate roll
almanahhide väljaandmisel oli ilmne: osalt toimus läbi nende ideoloogiline kontroll, osalt
õhutati noorte loomingulisi püüdlusi. Muidugi on kooliõpilased Eestis ikka aeg-ajalt üritanud
ka iseseisvalt midagi kirjutada ning idee sellise käsikirjalise tegevuse võimalusest püsis
paljude noorte mälus ka sõjajärgsel ajal (Unt & Unt, 2012).

Joonis 2. Õpilasalmanahhe enne II maailmasõda (Koolide almanahhid, kooliajakirjad,
kuupäev puudub)
Kuuekümnendate aastate lõpul algas Eestis noorte liikumine, mis sai hiljem nimeks
almanahhiliikumine. Masinkirjas paljundati väljaandeid, milles leidus luulet, proosat ja
esseistikat. Enamasti oli tegemist loominguga, mida ühendas mure eesti rahva ja kultuuri
käekäigu pärast. Almanahhe ilmus enim Tallinnas ja Tartus (Unt & Unt, 2012, lk 19).
Pärnumaa esimene nõukogudeaegne almanahh ilmus 1961. aastal. Omaloominguline
koguteos Kajakas (vt joonis 3) oli tolleaegse Pärnu I keskkooli, praeguse Pärnu
Ühisgümnaasiumi kirjandus- ja kunstiringi ühine väljaanne. Samal aastal anti välja veel
teinegi kogumik. Hiljem on trükki läinud veel terve hulk almanahhinumbreid ja
aastaraamatuid ning Pärnu Ühisgümnaasiumi sõltumatu õpilasleht Haamer (Raadik, 2001).

Joonis 3. 9. Pärnu Ühisgümnaasiumi almanahh Kajakas (erakogu)
Arvukalt on välja antud koolialmanahhi Selginud Sihid (vt joonis 4), mis on Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilaste kirjanduslik koguteos. Pärnu Ülejõe Gümnaasium on ilmutanud
almanahhi Teel ja Raeküla Gümnaasium Raeküla kooli almanahhi (Koolialmanahh, kuupäev
puudub).
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Joonis 4. Pärnu Koidula Gümnaasiumi almanahh Selginud Sihid aastast 1973 (erakogu)
Lugemisvõimaluste paranemisega üheaegselt avanesid seitsmekümnendatel aastatel uued
võimalused ka tekstide paljundamiseks, kättesaadavaks sai kirjutamismasin, ehkki selle
hankimine oli endiselt keeruline ettevõtmine (Unt & Unt, 2012). Tänapäeva noorele inimesele
tundub võib-olla imelik, et loomingu jõudmine paberile võiks käia ilma elektrita, aga just
sellised olidki tol ajal kirjutusmasinad (vt joonis 5), mille abil valmisid almanahhid (Hanson,
2012).

Joonis 5. Kirjutusmasin Continental 1978. aastal (Hanson, 2012)
Palju aastaid oli kooli edukuse üheks peegelduseks just koolialmanahhi ilmumine. Almanahhi
ilukirjanduslikud tekstid, illustratsioonid, pildid, joonistused, vahel ka klassipildid ja nimekirjad, parimate tulemuste loetelud jms näitasid ühe kooli elu ja saavutusi ühtede kaante
vahel. Almanahhides ilmunud sadades kirjatöödes on läbi aegade olnud palju väärtuslikke ja
originaalseid mõtteid, mida tasub säilitada (Tea entsüklopeedia, 2008).
Väga paljude praeguste koolinoorte omalooming on suures osas kolinud internetti, kuid
almanahhe, ajalehti ja ajakirju võib siiski leida päris palju ka lihtsalt paberile trükituna. Mõnes
koolis on koondatud ühiste kaante vahele koguni nii õpilaste, õpetajate kui ka vilistlaste tööd,
näitena võib tuua Hugo Treffneri kooli (Hanson, 2016).
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2. PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLI ALMANAHHID
Peatükis tutvustatakse lühidalt seni ilmunud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahhe ja
kirjeldatakse uue koostamise käiku.

2.1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli varasemad almanahhid
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahhide kohta puudub kirjalik materjal, seetõttu
esitasime õpetaja Lia Villerile kolm intervjuuküsimust, et saada kogumike kohta infot.
Tahtsime teada, millal almanahhe on välja antud, mida need sisaldasid ning milline on tema
arvamus almanahhi tuleviku kohta. Õpetaja vastas suuliselt ja sellest on tehtud kokkuvõte
(Viller, 2020).
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste omaloomingut oli esmakordselt võimalik lugeda
1998. aastal Omaloomingu Vihikust, 1999. aastal järgnes II vihik (vt joonis 6) ja 2000. aastal
III vihik, hiljem ka veel IV vihik. Kõik need trükiti arvutil ja paljundati kooli
paljundusaparaadiga, mistõttu kannatas trükitehniline tase. Kõik kogumikud sisaldasid vaid
ühel õppeaastal loodud kirjutisi ja joonistusi. Eesmärgiks oli kajastada peaaegu võrdsel määral
nii kirjanduslikku kui kunstilist omaloomingut. 2004. aastal ilmus esimene trükikojas välja
antud almanahh (vt joonis 7) (Viller, 2020).

Joonis 6. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli
Omaloomingu Vihik II aastast 1999 (erakogu)

Joonis 7. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli
almanahh aastast 2004 (erakogu)

2016. aastal ilmunud 45-leheküljeline almanahh on trükitud Pärnu trükikojas. See
omaloominguvihik ilmus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 45. juubeli ja koolihoone 140.
aasta juubeli puhul (vt joonis 8) (Viller, 2020).
Loomingulisus peitub igas õpilases ja seetõttu ei ole kogumiku koostamise traditsiooni
jätkamine üldse keeruline. Nii kooli direktsiooni positiivne suhtumine kui ka kõigi kolme
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kooliastme õpetajate ja loomulikult õpilaste tahe näha kooli järjekordset almanahhi, on väga
meeldiv (Viller, 2020)

Joonis 8. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahh aastast 2016 (erakogu)
Almanahh algab alati Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktori Urve Krause pöördumisega
lugejate poole ja siis juba kõige tähtsam: noorte looming. Omaloomingulisse teosesse mahub
rohkesti joonistusi, mõtisklusi ja juttusid, mis tihti toetuvad meeldejäänud tekstidele, kuid
leidub kindlasti ka selliseid autoreid, kes on kirjapandu loonud hoopis oma nurga alt ja nende
tööd on seetõttu eriti väärtuslikud (Viller, 2020).
Praeguste noorte inimeste looming on suures osas kolinud blogidesse, kuid siiski on ka praegu
huvitav oma kirjutisi ja joonistusi tutvustada vanal traditsioonilisel moel (Viller, 2020).
Paljude koolide almanahhid sisaldavad lisaks õpilaste ja õpetajate loomingule ka vilistlaste
loomingut ja mälestuskilde, erinevaid intervjuusid või kooliga seotud infot. Selline ülesehitus
tasub kaalumist (Viller, 2020).
Juba aastaid on Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis välja antud ka oma kooli ajalehte, millele
tol ajal 9. klassis õppinud noored panid nimeks Kuninga Kuulutaja (vt joonis 9).

Joonis 9. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ajaleht Kuninga Kuulutaja (erakogu, 2020)
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Esimene number ilmus 2006. aasta detsembrikuus, ajalehe asutajaks oli õpetaja Marika
Hoolma. Koolilehte antakse tänaseni välja kaks korda aastas, lisaks ilmutatakse ka nn
tähtpäevalehti, näiteks jõululehed või 9. klassi õpilastele pühendatud lehed. Kuninga
Kuulutaja on väljundiks andekatele kirjutajatele, joonistajatele, fotograafidele ja teistele
huvitavate ideedega õpilastele. Lehte toimetavad 1.–9. klassi õpilased. Kuninga Kuulutaja on
mitmel korral kuulutatud Eesti Ekspressi „Koolimeedia“ võistlusel Eesti parimaks
põhikoolileheks. Ajaleht on olnud võidukas ka Pärnu Postimehe korraldatud konkursil
„Pärnumaa koolileht“ (Roosaar, 2010). Praeguse ajalehe eestvedajaks on eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Kristiina Hunt.

2.2. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2020/2021. õppeaasta almanahhi
koostamise kirjeldus
Eesti koolides on juba peaaegu sada aastat välja antud almanahhe. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikooli 50. juubeliks 2020/2021. õppeaastal välja antav kirjanduslik kogumik sisaldab kahe
viimase õppeaasta töid. Enamus almanahhis leiduvaid kirjanduslikke katsetusi ei ole
kirjutatud otse selle kogumiku tarvis, vaid pärinevad 1.–9. klassi õpilaste kodu- või
klassitööde hulgast. Valiku kirjanduslikest tekstidest on teinud eelkõige klassiõpetajad, eesti
keele ja kirjanduse õpetajad, aga ka üks matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, inglise keele
õpetaja, kunstiõpetaja ja töö autor Miira Vara, kelle 8. klassi loovtöö ongi almanahhi
koostamine. Parimad kunstitööd aitasid välja selgitada nii klassiõpetajad kui ka kunstiõpetaja.
Toredaid töid, eriti algklasside omi, oli väga palju ja valiku tegemine oli keeruline.
Õpilaste kirjanduslikke katsetusi ja kunstitöid esitasid õpetajad almanahhi koostajale alates
2020/2021. õppeaasta septembrikuust ja viimased jõudsid töö autorini 2020. aasta
detsembrikuu alguses. Kõik tööd trükiti pärast valiku tegemist arvutisse ning sellele järgnes
almanahhi maketi koostamine.
Töö koostamise ajal viidi 8. klasside seas läbi ka kooli eksliibriste konkurss, kus selgitati välja
viis parimat joonistajat. Hindamisele kuulusid nii kunstiline külg kui ka sisu, mis pidi
kajastama midagi Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile iseloomulikku. Huvitavamaid
eksliibriseid võib näha valminud almanahhis.
Tööde paigutamisel on lähtutud temaatikast, näiteks aastaajad, sõprus, mõtted kuulsate
luuletajate luuletusi lugedes, koolielu jms. Almanahhi juhatab sisse kooli direktori Urve
Krause tervitus lugejale ja õpetaja Urmas Leki meeleolukad pildid Kuninga tn kooli hoonest.
Mahukaks kujunes suhtlemine Pärnu trükikojaga, mis suures osas jäi õpetajate ja meie kooli
direktori teha.
Koolialmanahh on koostatud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 50. aastapäeva auks ja sisaldab
vaid õpilaste kahe viimase õppeaasta loomingut, kuid omanäolisema ja kvaliteetsema
kogumiku saamiseks tuleks tulevikus tõenäoliselt kasutada viie aasta töid. Trükitud materjal
on esitatud lisas 1. Almanahhi koostamise ajal tekkis mure, kas materjali on ikka piisavalt,
kuid teksti siiski jätkus, kuigi osa kaastööst saabus alles viimasel hetkel enne trükikotta
viimist.
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3. ALMANAHHIALASE KÜSITLUSLEHE ANALÜÜS
Almanahh on koguteos, kus käsitletakse mingit valdkonda või eluala. Koolialmanahh kajastab
tavaliselt koolielu ja õpilaste omaloomingut.
Käesoleva töö peaeesmärk oli koostada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 50. aastapäevaks
õpilaste omaloomingu kogumik, kuid samas tutvuda laiemalt ka koolialmanahhide ajalooga
ning õpilaste teadmistega koolialmanahhide kohta.
Töö „Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahh“ raames viidi 2021. aasta jaanuarikuu
jooksul läbi uuring, mille eesmärgid olid järgmised:
•
saada teada, kas õpilased tunnevad koolialmanahhi mõistet;
•
kas nad teavad midagi almanahhide ajaloost;
•
kas nad teavad, et Kuninga tn kool on välja andnud mitu almanahhi;
•
mida arvavad õpilased tööde valimisest kogumikku.

3.1. Uuringu metoodika
7. ja 8. klassi õpilastel paluti vastata kuuest küsimusest koosnevale ankeedile, mille käigus
pidid nad vastama almanahhialastele küsimustele. Kuna almanahhi mõiste on õpilastele
tõenäoliselt üsna tundmatu, koostati küsimused, millel olid valikvastused. Uuringu
küsitlusleht on ära toodud lisas 2. Õpilased vastasid jaanuarikuus arvutitundide ajal.
3.1.1. Ülevaade vastajatest
Läbiviidud uuringus osales 92 õpilast, kes kõik olid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 7. või
8. klassi õpilased.
3.1.2. Küsitluslehe küsimused ja analüüs
1) Mis on almanahh?
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Küsimusele ,,Mis on almanahh?“ vastas kuus õpilast (6,5%), et see on ühe autori parimate
tööde kogumik, 43 õpilast (46,7%) arvas, et see on kooli ajalugu käsitlev koguteos ja täpselt
sama palju õpilasi vastas, et see on mingi valdkonna (nt kirjanduse) koguteos, mis oli ka õige
vastus. Õpilaste teadmisi almanahhi mõiste kohta võib pidada kesisteks. Täpselt seda ma ka
oletasin.
2) Millal ilmus esimene Eesti almanahh?

Järgmisele küsimusele, milleks oli ,,Millal ilmus esimene Eesti almanahh?“ vastas neli õpilast
(4,3%), et aastal 1900. 21 (22,8%) õpilast vastas, et aastal 1975. Enamik õpilasi siiski teadis
õigesti – esimene koolialmanahh ilmus 1924. aastal. Õigesti vastajaid oli 67 (72, 8%).
3) Kas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on välja antud almanahhe?
Järgmine küsimus oli ,,Kas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on välja antud almanahhe?“.
Eitavalt vastas kaks (2,2%) õpilast ning õigesti ehk jaatavalt 90 (97,8%). Järelikult on peaaegu
kõik 7. ja 8. klassi õpilased vähemalt ühte oma kooli almanahhi näinud.
4) Mitu almanahhi on meie koolis välja antud?

Tahtsime ka teada, mitu almanahhi on meie kool avaldanud. Kõige vähem vastati, et ilmunud
on 5 almanahhi. Nii vastas 5 õpilast (5,4%). Veidi vähem kui pool arvas, et 4 almanahhi.
Seda pakkus 38 õpilast (41,3%). 49 (53,%) õpilast arvas, et almanahhe on ilmunud kaks.
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Tundub, et õiget vastust ei teatud, kuna vastanute koolis käimise ajal on neist ilmunud vaid
üks, 2016. aastal. Õigesti vastanud tegid seda vist juhuslikult.
5) Kui tihti peaks parimatest töödest koosnevaid almanahhe välja andma?
Umbes 30 õpilast arvas, et töid peaks avaldama aastas korra või kaks ning umbes sama palju
õpilasi arvas ka, et pigem peaks avaldama iga 2–4 aasta tagant. Väike osa õpilasi arvas, et
almanahhe võiks avaldada iga 5–10 aasta tagant ja mõned õpilased ei osanud küsimusele üldse
midagi vastata või kirjutasid, et nad ei tea, mis on koolialmanahh. Kahtlemata iga aasta või
koguni poole aasta järel almanahhi välja anda ei ole rahaliselt võimalik, samuti ei leia nii
kiiresti piisavalt häid töid. Viie või koguni kümne aasta tagant tööde avaldamine on liiga pikk
aeg, sest õpilased ei näe oma töid trükituna, kuna nad on juba vahepeal põhikooli lõpetanud.
6) Kuidas peaksid parimad tööd almanahhi jõudma?
Töö autori arvates peaksid parimad tööd almanahhi jõudma klassiõpetajate ja aineõpetajate
valikul, sest õpilased ise ei suuda kindlasti otsustada, et missugune on hea töö, mida almanahhi
panna. Õpilasesinduses võiks korraldada ka hääletusi parimate tööde leidmiseks.
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KOKKUVÕTE
Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli koostada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli
50. aastapäevaks koolialmanahh, mis hõlmaks kahel viimasel aastal tehtud 1.–9. klassi
õpilaste töid, nii koolis tundides kui ka kodus tehtud kirjutisi ja joonistusi.
Almanahhi makett ja trükitud tekstid on momendil Pärnu trükikojas. Valmis trükitud
almanahh peaks kooli jõudma märtsikuu jooksul.
Almanahhi tekstide komplekteerimine ei olnud väga kerge, sest kahe aasta tööde kirjutamise
ja joonistamise aega jäi mitu kuud karantiiniaega.
Eeldasime, et enamus õpilasi ei tunne almanahhi mõistet, kuid nii see tegelikult ei olnud.
Teadmised olid oluliselt paremad, kuid neid võib siiski pidada kesisteks. Tundub, et enamus
õpilasi on almanahhi välja andmise poolt, sest arvati isegi, et seda võiks välja anda iga aasta
või koguni kaks korda aastas.
Omaloomingut kajastavaid koguteoseid on Eestis välja antud juba rohkem kui 100 aastat. Eriti
palju tegeldi omaloominguga 1920. aastatel. Nõukogude aja alguses see tegevus soikus, kuid
mingi aja möödudes jälle hoogustus.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste omaloomingut sai esmakordselt trükituna lugeda
1998. aastal. Esimesed neli almanahhi paljundati kooli paljundusaparaadiga, kaks viimast
juba trükikojas.
Tööd koostades oli peamine raskus almanahhialase kirjanduse puudumine. See teema on
tegelikult väga huvitav ja tahaks pikemat uurimist.
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Lisa 1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahhi tekstid
Hea lugeja!
Sa lehitsed praegu Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilasalmanahhi, mis ilmub kooli 50. juubeli puhul.
Kooli vilistlased on võrrelnud kooli pika rööbastega raudteega, mida on läbitud oma klassi ehk rongiga.
Osa õpilasi on mõnes peatuses maha astunud, osa jälle peale tulnud, kuid iga uus tulija, kes meie kooli
uksest sisse astub, on armastatud. Siin õpitakse kogu eluks selgeks mõisted „hoolivus“ ja „tolerantsus“.
Meie kool on huvitav, sellel on iseloomu, sellel on värvi ning tal on soe süda.
Kuninga kool on kui üks suur ühtne perekond, mille liikmetest hoolitakse ning iga inimese edasise elu
vastu huvi tuntakse.
Õpetajad on just need, kes õppimise siin majas meeldivaks teevad ja kes oma õpilastest tõeliselt hoolivad.
Mitmekülgsed valikud, lugupidavad suhted ja kvaliteetne haridus loovad vundamendi kogu eluks.
Head lugemist!
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor
Urve Krause
Minu Euroopa
Euroopa on minu jaoks kodu, mitte küll roheline majake metsaserval, mis lõhnab ema küpsetatud
saiakeste järgi, vaid midagi enamat. Tunnen end siin kindlalt ja kindlustatult. Leian ka, et kindlasse ja
rahulikku kohta kuulumine muudab meid paremaks inimeseks ning saame rahulikult elada.
Eurooplaseks olemine on tihtipeale iseendaks olemine. Minu jaoks tähendab eurooplaseks olemine
tunnet, et ollakse võrdsed, isegi kui räägime erinevaid keeli, näeme erinevad välja, elame erinevates
riikides, usume erinevatesse asjadesse. Me kõik tüürime siiski ühe ja sama eesmärgi poole.
Eurooplaseks olemine ei ole omaette eesmärk, mille pead täitma, see hoopis kasvab sinuga käsikäes läbi
hariduse, uute sõprade või iseenda tundmaõppimise.
Olles eurooplane ning eestlane, olen ma ühtlasi ka Euroopa Liidu kodanik. Euroopa Liitu kuulumine on
Eesti ja eestlase jaoks suur privileeg. Euroopa Liidu suurimaks plussiks on võrdsus ja vabadus. See pakub
mulle palju erinevaid võimalusi: näiteks suvel töötamine, Erasmus-projektid, hõlpsam reisimine perega,
parema ülevaate omamine külastatava riigi hinnatasemest jne.
Euroopa Liit võimaldab meil tasuta haridust ning võtta osa rahvusvahelistest projektidest. Kõige hea
kõrval leiab kindlasti ka miinuseid: hinnatõus, erinevad euronõuded, madal tootmistase; võimalik, et see
võtab riigilt ka ainulaadsuse.
Cäthrin-Liisbeth Adamson
9. klass
2020/2021
Intervjuu Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli Vaimuga
Pärast pikki läbirääkimisi õnnestus meil lõpuks saada intervjuu Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli
Vaimuga.
Austatud Vaim, palun tutvustage ennast ja oma juuri.
Mina olen vaim Bartholomeus ja olen siin elanud juba sellest ajast, kui siin tegutses Pärnu Poeglaste
Gümnaasium. Olin nagu osake gümnaasiumi esimesest lennust. Ma olen üpris pikk ja peenike. Mõnele
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tundub, et olen hirmus, aga tegelikult olen sõbralik ja lahke. Praeguseks olen ma juba 145 aastat vana ja
olen kõik need aastad mööda seda kooli inimsilmale nähtamatult ringi hõljunud. Mõned haruldased lapsed
(nagu teie) siiski on, kes mind märkavad.
Olen näinud siit koolist läbi käimas palju erinevaid Eesti suurhärrasid Paul Keresest Konstantin Pätsini.
Kas olete ainus kummitus meie koolis?
Ma olen ainus püsikummitus siin koolis. Siit käib ajutiselt läbi palju kummitusi, kas siis kunagisi
õpetajaid või vilistlasi, aga keegi neist ei ole jäänud siia väga kauaks.
Mis Teile kõige rohkem meeldib meie koolis?
Eks ikka õpilased. Loomulikult pean ma arvestama, et nad on ju lapsed ja me kõik teeme vahel vigu. Ma
hoian neil kõigil siiski silma peal ja jälgin, kuidas nad kasvavad ning kuidas õpetajad muudkui vananevad.
Lemmikõpetajat mul ei ole, aga direktori nägemine teeb mind küll õnnelikuks, tiirlen tihti tema ümber.
Tahaks meeleldi temaga vestelda, aga kahjuks pole see võimalik.
Miks Teile meeldib olla vaim?
Mulle meeldib see töö väga, sest mul on vähe kohustusi (tegelikult pole neid üldse), ma ei pea õppima ja
ma võin lihtsalt ringi hõljuda ning inimesi kollitada. Vahel mulle meeldib käia klassides tunde vaatamas.
Ma üritan seda teha hästi vaikselt, aga ikka juhtub, et hõljun kogemata vastu akent või ust ja siis vaatavad
kõik imestunult kolina poole.
Aga kurb on see, et ma ei saa kunagi päriselt kooli sööklas pannkooke süüa.
Kokkuvõtvalt võin öelda, et siinse kooli vaim on ikka tõeliselt hea olla, sest Kuninga kool on Eesti kõige
normaalsem kool ja mina olen Eesti kõige normaalsem kummitus.
Mida Te vabal ajal teete?
Tavaliselt vaatan niisama ringi, alles õhtul läheb põnevaks. Kui keegi on kooliruumidesse üksinda jäänud,
teen ma talle kindlasti krutskeid. Kuna väiksena õppisin ma klaverimängu, olen ka praegu selles üsna
osav ja eks ma siis mängin neile õnnetukestele Chopini leinamarssi. Vahel tahan ma aga neid kohe
hirmsasti ehmatada ja siis ma paugutan veel uksi ka.
Pööning on üks väga südamelähedane koht. Seal ma pühin oma lemmikesemetelt tolmu, paigutan asju
ümber sinna, kuhu need tunduvad rohkem sobivat.
Vaim, oo Vaim, milline on meie kooli vaimsus?
Mulle jääb selle vaimsuse kirjeldamiseks lausa sõnadest puudu, kuid vastaksin raamatust „Kolm
musketäri“ pärit deviisiga „Üks kõigi, kõik ühe eest“.
Vaim, Teil on eriline võime näha nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. Öelge palun, millised Eesti
tulevikukuulsused on õppinud, õpivad praegu või tulevikus meie koolis?
See ei ole üldse keeruline. Mõnekümne aasta jooksul peaks siit sirguma kaks peaministrit, kaheksa
ministrit, kaks olümpiamedalisti, üks rahvusvaheline malesuurmeister, kolm rahvusvahelise mainega
muusikut, üks kuulus skulptor, 326 õpetajat, üheksa rektorit, 19 direktorit, 556 teadlast, 16 miljonäri ja
üks miljardär.
Vaim, kas Te olete mõelnud ka oma järeltulijate peale?
Selles koolis on mul nii hea olla, et oma positsiooni ei loovuta ma mitte kunagi ega mitte kellelegi.
Täname Teid vastamast!
See on väga kena teist, et otse minu poole pöördusite, mitte ei sobranud ajalehtedes ega otsinud sealt minu
kohta valeinfot!
Küsitlesid: Liis Kirsch, Karl Mattias Sonntak, Liis-Kätlin Pull, Laura Marii Taggu – 7. klass
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Kristjan Kivi, Katriin Kuusk, Annabel Vähi, Emma Väljaäär, Madis Märten Reining, Andri Libert, Sten
Strikholm, Hans-Henrik Põldaru – 8. klass
Eke Ruut Koolmeister – 9. klass
Missugused raamatud peaks eestlane elu jooksul läbi lugema?
8. klass arvab:
Eno Raud „Sipsik“ – väga südamlik lasteraamat, mis räägib õe ja venna toredatest suhetest. Õele
kingituseks meisterdatud nukk ärkab ellu ja nad satuvad koos igasugustesse põnevatesse seiklustesse.
Lõbus lugu ettelugemiseks või ka neile, kes juba lugeda oskavad. Raamatu põhjal on tehtud ka film.
(Miriam, Meribel)
Silvi Väljal „Jussikese seitse sõpra“ – meie kõige esimene kohustusliku kirjanduse raamat. Jussike on
väike poiss, kes läheb läbi kõikide päevade pühapäeva otsima, kuid teeb igal päeval ka tööd. Raamat
pakub lastele nii teadmisi kui õpetab lihtsalt hoolivust. Nii armas lugeda, ka illustratsioonid on kenad!
(Kertu, Kerika, Uku)
Silvia Rannamaa „Kadri“ – lugu tüdrukust, kelle koduks vaene keldrikorter, kus ta elab koos vanaemaga.
Tore lugu südamlikust tüdrukust. Sellest raamatust saab igaüks palju õppida. (Emma, Annabel)
Oskar Luts „Kevade“ – supervahva raamat ja film kunagistest koolivempudest, tore lugeda praegugi, sest
selliseid lapsi võib kohata ka tänapäeva koolis. Meeldib O. Lutsu huumor.
Oskar Luts „Nukitsamees“ – tore raamat, kus igaühele antakse ilus uus võimalus. „Nukitsamees“ on
muutunud ajatuks teoseks ka seetõttu, et sellest on tehtud tore film, mis küll nii mõnegi lapse hirmust
nutma pani. (Sten, Rasmus, Hans-Henrik)
Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg“ – iga eestlane lihtsalt peaks tundma oma eepost. (Berit,
Katriin)
Lennart Meri „Hõbevalge“ – raamat eestlaste ja teiste läänemeresoomlaste minevikust. Arvatakse, et
sellest raamatust võib leida väga meisterliku käsitluse Eesti ajaloost. Huvitav on seegi, et autoriks on meie
kunagine president. (Madis, Andri)
Andrus Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu“ – ussisõnade oskamine ei tähenda ainult looduse mõistmist,
vaid ka võimu selle üle. Fantaasiarikas lugu väga vanadest aegadest. (Miriam, Meribel)
Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“ – eestlane peab teadma, milline oli elu vanasti, kuidas
talupojad elasid, milline oli nende mõttelaad. Inimesed rabasid tööd teha ikka tuleviku ja laste nimel.
Meie lugenud veel ei ole, kuid filmi nägime. (Uku, Aron)
Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“ – Vabadussõjateemaline romaan. Kummaline lugeda, et peaaegu
meievanused Tartu kommertskooli poisid läksid rindele kodumaad kaitsma. Raamat põhineb romaani
autori isiklikul elul. Seda raamatut ei tohiks ükski eestlane lugemata jätta, sest öeldakse ju õigesti, et kes
minevikku ei tunne, elab tulevikuta. (Emma, Annabel)
Juhan Liivi luule – parim luuletaja, ta suudab nii lihtsate sõnade ja riimidega hinge minna. Eriti ilus on
loodusluule.
Vladimir Pool „Konstantin Päts. Vang nr 12“ – kajastab Eesti ajaloo ühe huvitavama tegelase kohta
saadud infot. Teose autor oli varem töötanud KGB-s, kust pärineb ka tema info meie presidendi piinadest,
ülekuulamistest, salastatud tõest, mis jäi varju isegi pärast tema surma. Raamatut peaks kindlasti lugema,
sest K. Päts oli Eesti Vabariigi esimene president ja meie kooli vilistlane. (Jacline, Helena)
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Ilma tahtmiseta ei saavuta elus midagi
Mind paneb elus kõige rohkem pingutama mu oma ema. Ta nagu lükkaks mind kõigest halvast läbi ja
suunaks parema poole. Nii tekib minulgi alati tunne, et ma pean iseenda ning ema jaoks tubli olema.
Loomulikult panevad mind pingutama ka mu parimad sõbrad. Nad on küll alati toetavad ja mõistavad
mind, kuid ainult teiste nimel pingutada ikkagi ei saa. Ma pean ju ise kuskile jõudma, näiteks sisse saama
oma unistuste kooli. Juba praegu pean kõvasti vaeva nägema reaalainetega, sest matemaatika ei tule minu
jaoks sugugi kergelt. Siiski olen otsustanud, et pingutan ka selles aines. Vanemad pole õnneks kunagi
pahased, kui mul miski ebaõnnestub. Tänu sellele, et nad mind tagant tõukavad, viitsin ma kodutöidki
korralikult teha. Kõige rohkem loeb aga siiski iseenda tahtejõud. Ilma tahtmiseta ei saavuta elus midagi.
Kui ikka tõeliselt tahad ja soovid milleski edasi areneda, tuleb anda endast maksimum. Minul isiklikult
on väga vaja, et keegi mind vahepeal ikka kiidaks ka.
Ma loodan, et jätkan sama hästi ja kui ma kunagi praegusele ajale tagasi mõtlen, olen juba edukalt 9.
klassi lõpetamas.
Annabel Riismaa
6. klass
2018/2019
Mis paneb mind elus pingutama?
Kõige tähtsam, mille või kelle nimel tasub elus pingutada, on sõbrad. Nendega ja ka pereliikmetega tuleb
alati hoida häid suhteid.
Üldse ei viitsi ma pingutada oma toa koristamise või koolis heade hinnete saamisega. Ma olen nii laisk,
et paljud asjad ei lähe mulle lihtsalt korda – ei taha vaeva näha ja kõik.
Mind ei huvita isegi see, mitmenda koha ma spordivõistlustel saan. Pingutan vaid siis, kui võistluse
auhinnaks on mingi ahvatlev asi, mida olen juba kaua igatsenud.
Ma arvan, et kui elus iga asja pärast hullult rabeleda ja selle nimel veel pingutada ka, teed sa ise oma elu
mõttetult raskeks ja igavaks.
Erki Roosme
6. klass
2018/2019
Vahel olen iseenda suhtes liiga kriitiline
Koolielus pingutan ma hästi palju oma hinnete pärast, mis toob tihti kaasa ka üsna suure stressi. Praeguse
hetkeni on küll kõik hästi läinud ja ma võin iseendaga väga rahule jääda.
Pingutan ka selle nimel, et mitte ühel hetkel väga hulluks teismeliseks muutuda, sest tahan ikka olla
seesama väike ning sõbralik plikatirts, kellest kõik saaksid vaid palju rõõmu tunda.
Tahan suurena saada Hollywoodi näitlejaks või lauljaks – seetõttu pingutan väga oma mugavustsoonist
välja tulemisega. Praegu tahan palju esinemas käia ja lava nautida. Vahel ma kardan seal teiste ees totakas
välja näha ja olen seetõttu iseenda suhtes liiga kriitiline. Viimane kord olingi enda vastu väga karm ja
esinemine ei lõppenudki eriti hästi. Pingutan, et oma nõmedatest hirmudest üle saada.
Keegi meist pole täiuslik, vead teevadki inimesest inimese.
Rebeka Rosenstein
6. klass
2018/2019
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Meie kool
Meie kooli kodulehel on öeldud, et Kuninga tn põhikooli atmosfääri määravad kooli kultuur ja
traditsioonid. See on tõesti nii, sest meie kooli kultuur ilmutab end nii klassiruumides, koridorides,
huviringides, garderoobis, treppidel, meie kooli seintel ja vist isegi õpilaste kodudes. Loomulikult ilmub
kooli kultuuril ja traditsioonidel põhinev hea vaim ka ühistesse jõulunäidenditesse, pidulikele
vastuvõttudele, iga-aastasele kooliballile, spordivõistlustele, rahvusvahelistesse projektidesse, tublide
austamispäevale ning vist isegi õpilaste igapäevastesse jutuajamistesse.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli hoone ehitati juba 1875. aastal. Siis kandis kool veel Pärnu Poeglaste
Gümnaasiumi nime. Meie koolimajas on käinud terve rida kuulsusi, nii poliitikuid, teadlasi, kirjanikke,
muusikuid kui ka tuntud sportlasi. Piisab, kui mainida, et kooli seinte vahel on saanud teadmisi kaks
Päästekomitee liiget – Konstantin Päts ja Jüri Vilms, tänu kellele saigi võimalikuks Eesti Vabariigi
loomine. Austuseks Eesti Vabariigi loojatele ja malesuurmeister Paul Keresele on meie koolimaja ette
püstitatud koguni monumendid. Samuti on meie koolimaja saalis ja koridorides piltide ja büstidena
jäädvustatud palju teisi siin õppinud kuulsusi.
Koolihoone väärikas minevik on andnud ka praegustele õpilastele tugeva aluse ja õige suuna elus edasi
jõudmiseks. Meie kooli õpilased on ausad, viisakad, koostöövõimelised ning usaldusväärsed. Igas tunnis
õpime, kuidas teistest lugu pidada ja kaaslasi austada. Siit koolist võid leida omale parimad sõbrad kogu
eluks ja õpetajad, kes sinust tõeliselt hoolivad.
Meie telliskivipunane koolihoone on ilus ja auväärne nii väljast kui ka seest. Paljud kooli külalised on
maininud, et meie kool meenutab lausa muuseumi.
Sellises koolihoones on suur rõõm teadmisi omandada.
Annabel Riismaa, Rasmus Luige
8. klass
2020/2021
Kevad
Päike heliseb sinavas taevas
püsti on tõusnud veed
põõsa all lumine kelluke
oh sa poiss, on see alles hellake.
Rohi sahistab auravas mullas
puud purskavad rohelist
jälle saab näha muru
hääd ja mõnusalt krobelist.
Lõunast on tagasi linnud
on neil alles lennutuju
tuiskavad üle maa ja vee
luues meile uue kevadetee.
Karli Väinola
9. klass
2019/2020
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Talvehommik
Üks talvehommik lumine,
metsas puude all jäine
ja täies ringis kaugele
jääb silma kohev lumi.
Ka põllud kaetud lumega,
veed jões vihmaga.
Nii kaugele kui vaatad,
loodus ringis härmaga.
Jessica Mölder
9. klass
2019/2020
Punasuu
Leekiv Punasuu,
kroon peas,
must keel suust sirgund.
Ära tule, ära tule!
Tühi ilu, tühjad mõtted.
Ei ta tunne hääd ja armu,
tunneb ainult nälga.
Kõik see salapära
justkui meelemürk.
Näolt nii kannatlik ja valev
nagu näotu vahanukk.
Annabel Preis
9. klass
2019/2020
Lumesadu
Taaskord algab lumesadu,
vatist kiht on siin ja seal,
vatist kiht on muru peal,
lumevaibal pole kadu.
Käed on külmast sõstravärvi,
jäätund huuled, jäised närvid.
Veri voolas nagu vesi,
täna see kui külmund meri.
Olen häbiväärselt jahmund,
vaene keha hätta sattund,
tervis külmast vatist nõrk,
pakane on mulle mürk.
Lizo Lisette Lemberg
9. klass
2019/2020
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Talveutoopia
Lumi nüüd tuiskab sädeldes,
purikad ammu on katustel,
vaatavad ise sealt möödujaid,
jää saanud on peegliks.
Hüppame üle hangedest,
lund tuleb juurde kui pangedest,
ronime välja ja naerame,
kõik on nii mõnus.
Pakane praksub tänaval,
sahk tuleb vastu käraga,
poiss jookseb tutimütsiga,
emal on kasukas.
Robin Rattur
9. klass
2019/2020
Kevade hõng
Kui avasin akna,
tuli ta tuppa.
Tuli tuppa ning
kaasa tõi hõngu,
mida igatsend olin.
See hõng oli värske,
värske kui õues kuivanud pesu.
See hõng oli magus,
magus kui mesine taru.
Kuid siis sulgesin akna
ja tühjaks jäi tuba,
kuid südames teadsin,
et tulnud ta juba
Helena Vaik
9. klass
2019/2020
Kevade kutse
Hommikune tuuleiil
sasib vaikselt rohtu,
kõuekõmin kostab kaugelt.
Kevad, sinuga ma varsti kohtun.
Langed vaikselt metsa pääle,
orud, mäed sa katad,
koskki tunneb sinu hääle.
Kevad, tule, ära karda.
Kümme tuhat särasilma
vagusalt sind ootavad,
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tahavad nad sooja ilma,
ainult sulle saame loota.
Martha-Liset Rõõmussar
9. klass
2019/2020
Mere ääres
Olen mere ääres,
püksid pooles sääres.
Vaatan mere poole,
hing ihkamas on Kuule.
Paadis seilab meremees,
mõtlen – kuhu poole teel.
Vist temalgi on unistuste lind,
kel lootuskiiri täis on rind.
Paat on kadund silmapiirilt,
otsin taskust oma kiikri,
mis näitaks mulle kaugeid maid,
kus unistus mind ootab vaid.
Ristjan Metsniit
9. klass
2019/2020
Meie vahva kool
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool –
täis kultuuri ja traditsioone me kool.
Siin aastakümneid juba on õpitud,
pole siin iialgi piskuga lepitud.
Kuninga kool on kuulus ja hea,
õppida oli siin kuulsustel hea.
Meie riigi loojad siin kasvanud,
suuri tarkusi pähe ka tuupinud.
Toredad õpsid on praeguses koolis,
kes igaüks lastest vägagi hoolib.
Ülivahva me tarkuse teekond see,
kuninglikus koolis õppinud me.
Merilin Mikk, Ron Robert Pärk, Tristan Loog
9. klass
2020/2021
Sina
Su silmad on tormise taeva värvi.
Su juuksed on mustad nagu eebenipuu.
Sina, kelle naeratus toob valgust mustemasse päeva.
Sina, kes suudab alati mind naerma panna.
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Sina leiad kõiges positiivse külje.
Sina, kes oled mu jaoks olemas mu halvimatel aegadel.
Sina, kes ei pööraks mulle kunagi selga.
Su kallistused panevad liblikad mu kõhus lendama.
Sina, sina, sina.
Sinuta ei oleks ma mina.
Annabel Vähi
8. klass
2020/2021
Kes sa siis oled, hingelind?
Inimesel on hing, mis võib olla patune, puhas või hoopis kehast väljas.
Kas hing võib kehast maha jääda ja hiljem järgi lennata nagu lind? Või ongi meie hing üks lind, kes
annabki meile tiivad, et lennata kõrgemale ja kaugemale oma tahtmiste, unistuste ja saatuse poole.
See on lind, kes paneb meid seest põlema. Ta on kaunis kollakaspunane fööniks ja on uhke enda üle kui
tõeliselt kuninglik lind.
Ta ongi see lind, kes elab meie sees, kes pesitseb meie südametes ja ootab oma hingekaaslast, kellega
saaks olla lausa üks tervik.
Aga kes see hingeline laulumees on, mis on ta nimi?
Mina vastaks, et see ongi hingelind.
Jackline Kändma
8. klass
2020/2021
Hingelind
Hingelind on lind, kes toob ja võtab kõik. Sügisel läheb, et energiat koguda, sest talvel on külm ja pime
ning kevadel tuleb, et tuua taas uut elu ja energiat.
Ta võib muutuda valgeks tuviks, kes viib inimese Hingelinna, kus leidub palju rõõmu, aga ta võib tulla
ka musta varesena, kes toob vaid pahandusi ning kurjust.
Werner Jõgeva
9. klass
2020/2021
Kollane
Ühes majas on kollased inimesed.
Kollane isa, kollane ema ja kollased lapsed.
Aga kass ja koer on kirjud.
Kirjul kassil on kirjud vurrud.
Kirjul koeral on kirju saba.
Must ja valge, mitte kollane.
Kirjul koeral on kollane rihm.
Kirjul kassil on kollane kassimaja.
Seal kollases kassimajas on kõik kollane.
Kõik ses majas on kollane peale kirju koera ja kassi.
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Madis Märten Reining
8. klass
2020/2021
Valge
Valges maailmas on valge taevas,
valged maanteed ja majad.
Valged autod sõidavad ringi,
autodes räägivad valged inimesed.
Valgetel tänavatel söövad valged pardid.
Laps kõnnib väikese valge koeraga.
Näen valgel ülekäigurajal kõndivaid inimesi.
Vaatan alla, olen ise ka valge,
jalas valged kingad ja valged viigipüksid.
Jõuan valge bussipeatuseni, kus ootab valge buss,
lähen valgele bussile, kus sees valged istmed.
Valge buss viib mind valgesse kodusse,
poen valge teki alla ja heidan valgesse unne.
Ma ärkan üles kirjus maailmas.
Aron Lootus
8. klass
2020/2021
Nagu taluhoovis
Astun koolihoovi. Õues on soe ja taevas paistab päike. Vaikselt on kuulda kajakate naeru võimla katuselt
ja mööda sahisevaid autosid. Jalgpalliplatsil kasvab roheline muru ja päike sillerdab tammelehtede vahelt
mulle silma. Inimesi on vähe, kõik tundides. Rahu ja vaikus on koolihoovis. Kooli kõrvale on peale
õunapuude istutatud maitsetaimi ja päikesekarva kõrvitsaid. Putukate hotellist on kuulda mingit kahtlast
suminat. Kummaline, ma oleksin nagu südasuvises taluhoovis.
Kaisa Kannus
9. klass
2020/2021
Lumesadu
Valge pehme lumi
lõpuks taevast tuli.
Istun akna peal ja vaatan,
kuidas taevas helbeid laotab.
Laual leegitsevad küünlad,
sooja teed ma vaikselt rüüpan.
Tunnen, kuidas jõulud käes,
aknast jõulutaati näen.
Miriam Pilli
7. klass
2019/2020
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Lumememm
Varsti teeme lumememme,
nimeks paneme tal Lemme,
pähe seome talle räti,
mille tõime eile Lätist,
kaela pihlakatest kee,
see mu ema hull idee,
kätte paneme tal harja,
suuks võiks panna suure marja.
Elise Lossmann
2. klass
2019/2020
Teeme lumememm
Isa ütles: „Lähme õue!“,
porgandi ta pani põue,
silmadeks võiks panna kivid,
nööbid ette pikas rivis, ninaks vana liimipulk,
kätte paneme tal luua,
et saaks hoovis korda luua.
Kadri Ruut
2. klass
2019/2020
Jõulurahu
Jõuludel on rahu,
kõik see lärm ei pähe mahu,
jõuludel on lahkus,
pole vaja liigset ahnust,
jõuludel on sõprus,
meil ei ole vaja tõprust,
jõuludel on rõõmu,
soovida võib siis kõike,
kasvõi vahvaid saanisõite.
Carita Lumiste
4. klass
2019/2020
Talveõhtu
Raagus puud nüüd vaikivad,
vaigistatud mets on taas.
Lumehelbed tantsivad,
sillerdav on lumi maas.
Põhjapõdrad läbi taeva,
veavad jõuluvana laeva.
Saan siis peatub suures linnas,
viies kingitusi sinna.
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Meeri-Liis Pastarus
6. klass
2019/2020
Ingliaeg
Jalutas kord väike ingel,
kleit tal oli väga vinge.
Soovis rahu ning ka hellust,
ja et keegi ei teeks kelmust.
Võlus palju valget lund
ja ka magusaimat und.
Lendas kõrgelt ja veel kiirelt,
nüüd ta sinu kohal tiirleb.
Carita Lumiste
4. klass
2019/2020
Ootan pühi
Ootan väga valget lund,
terve öö ei saa ma und.
Aknast vaatan, kas on juba
valgeks saanud õu ja tuba.
Tahan kuuske kaunistada,
piparkooke maiustada.
Liha, kapsast, verivorsti,
kartulit ja valget sousti.
Erik Strikholm
5. klass
2019/2020
Kliimamuutus – suur probleem
Kliimamuutus on oluline päevakajaline globaalprobleem. Valdav osa teadlastest on veendunud, et
kliimamuutuse põhjus on muuhulgas ka inimtegevus. Liiga suur populatsioon ja tööstuste arv aitavad
kaasa kliimasoojenemisele. Mis võivad aga olla kliimamuutuse tagajärjed?
Soojematel talvedel pole mõju ainult suusatajatele ja jääl kala püüdvatele kalameestele, vaid kogu
loodusele.
Praegu tunnevad meie eestimaised putukad, linnud ja loomad end veel väga koduselt, aga kui talved
peaksid üha soojenema ja lumi sulama või hoopis kaduma, siis võib juhtuda see, et ilmuvad uued
kohanemisvõimelisemad loomad ning seavad ohtu meie kooslused. Samuti jääksid hätta hülged, hundid
ja saarmad ning levima võivad hakata ka uued ohtlikud bakterid.
Suved oleksid kuivemad ja veelgi soojemad, mis võiks ju isegi meie riigile majanduslikult kasulik olla,
sest põllumajanduse saagikus suureneks ja turistegi võiks Eestis palju rohkem näha. Paraku on
negatiivseid külgi märksa enam.
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Üheks kõige tuntumaks kliima eest võitlejaks on meie eakaaslane rootslanna Greta Thunberg. Üle kogu
maailma on kuulsaks saanud tema hoiatused, et kui kliimaküsimustes midagi kohe ette ei võeta, siis pole
meie järeltulijatel mitte mingit tulevikku.
Kliimasoojenemise peamine põhjus on see, et inimkond põletab liiga palju orgaanilisi kütuseid, näiteks
kivisütt. Taoliste kütuste põletamise tagajärjel satub atmosfääri aga väga palju süsihappegaasi. Selle nn
kasvuhoonegaasi tõttu meie Maakera temperatuur tõuseb. Ainsaks lahenduseks oleks siin üle minna
taastuvenergiatele, näiteks tuule- ja päikeseenergiale. Mitmed riigid ongi juba ohtu tajunud ja on isegi
sõlmitud rahvusvahelisi kokkuleppeid, et vähendada atmosfääri sattuva süsihappegaasi hulka.
Ka Eesti riik püüab anda kliimamuutustega kohanemiseks oma panuse. Kui meil näiteks sademete hulk
kohati tunduvalt kasvaks ning kuivendus- ja veetõkkesüsteemid satuksid surve alla, siis võime kindlalt
väita, et üleujutustest me ei pääseks. Ka tuule kiirus ja tormiste päevade sagenemine oleks päris tavaline
nähtus. Selliste kliimamuutustega võitlemiseks pole aga Eesti veel valmis.
Võime kindlalt väita, et kliimamuutused tooksid Eestile palju rohkem kahju kui kasu. Turism ja
põllumajandus võivad riigile küll kasu tuua, aga see pole võrreldav loodusele tehtava kahjuga.
Rasmus Isak
9. klass
2019/2020
Miks on seentel kübarad?
Kunagi hästi ammu ei olnudki seentel kübaraid, aga nad olid sellega väga rahul. Ühele kõige väiksemale
seenele see siiski ei meeldinud ja ta otsustas endale ise kübara meisterdada. Ta tahtis olla teistest erinev.
Kuna seenepoiss oli alles algaja, tuli kübar natuke lopergune. Selline omapärane kübar sobis talle siiski
suurepäraselt. Kui kõik teised seened tema kübarat nägid, tahtsid nad ka omale sellist. Niimoodi pidigi
väike seeneke kõigile teistele seentele kübarad õmblema. Nagu juba teada, oli seenepoiss alles algaja
õmbleja ja seetõttu tulid seente mütsid täiesti erinevad.
Niimoodi saidki seened endale väga eriilmelised kübarad.
Inger Liis Savi
3. klass
2020/2021
Miks lõvi möirgab?
Ühel päeval läks lõvi jõest vett jooma ja kohtas seal tiigrit. Tiiger möirgas valjult ning ütles lõvile:
„Demonstreeri sina ka oma möiret.“ Lõvi vastas tagasihoidlikult: „Ma ei oska üldse möirata.“ Tiiger
sõnas: „Noh, lähme siis koopasse seda harjutama.“ Lõvi vastas rõõmuga: „Lähme jah.“ Nii suundusidki
lõvi ja tiiger koopa poole. Koopas oli pime ning natuke hirmus ka.
Äkki ilmus seinale pisitilluke ämblik. Suur ja võimas lõvi hakkas suurest hirmust möirgama.
Sellest ajast peale lõvi möirgabki.
Raiden Salusoo
3. klass
2020/2021
Miks kuldnokal on kuldne nokk?
Kunagi ammu ei olnudki kuldnokka olemas, oli hoopis mustnokk. Kui keegi oleks kuldnoka nime
maininud, oleks kõik naerma puhkenud. Ühel päeval oli aga mustnokk kullatööstuse tsehhi sisse
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lennanud. Töötajad püüdsid teda küll kätte saada, aga asjatult. Mustnokk istus hoopis vedela kullaga
täidetud poti äärele. Aga oh! Linnuke kaotas tasakaalu ja kukkus. Õnneks läks ainult nokk vedela kulla
sisse. Sellest ajast alates ongi kuldnokkadel kuldsed nokad
Pärt Ruubel
3. klass
2020/2021
Kuidas tekkis tuul?
Ammu-ammu aega tagasi oli pikki nädalaid olnud väga kuum ilm. Üks talupoeg otsustas, et talle juba
aitab ja tema läheb Jumala juurde ning nõuab jahutust. Nii ta tegigi. Pärast pikki kuid reisimist jõudis ta
lõpuks kohale ja esitas oma soovi. Seepeale vastas Jumal, et ju ikka saab, aga ta tahab siiski ka tasu. Nii
müüski talupoeg oma hinge ära ja kukkus samas surnult maha. Jumal pidas oma sõna ja ütles: „Saagu siis
loodud see … TUUL!“
Sellest hetkest puhubki maailmas tuul, vahel kõvem, vahel nõrgem.
Pärt Ruubel
3. klass
2020/2021
Miks on lepatriinul mustad täpid?
Ükskord ammu, kui just oli valmis jõutud esimese koolimaja ehitamisega, vedeles lepatriinu niisama ja
unistas igasugustest asjadest. Triinu pere arutas samal ajal järgmise päeva plaane. Väikesel Triinul polnud
aga tahtmist nende juttu kuulata. Hommikul ei teadnud ta, mida tegema peab. Lepatriinul tuli lõpuks siiski
hea idee: viib õige täide oma suurima unistuse. Kui ta koolimajja jõudis, algas seal just tööõpetus.
Lepatriinu arvas, et selle tunni võiks küll ära vaadata. Triinu lendas ühe tüdruku laua kohale ja jälgis tundi
hoolikalt. Tüdruk lõikas samal ajal oma pildi jaoks musti täpikesi. Õpetaja aga oli heas tujus ja muudkui
naljatas. Ühe eriti naljaka loo peale kukkus Triinuke otse tüdruku täppidesse.
Sellest ajast peale ongi lepatriinudel täpid seljas.
Jasmin Toomesoo
3. klass
2020/2021
Hüvasti, laiskus!
Istud toas ja vahid lakke,
ootad emalt krõpsupakke.
Laiskus tegeleb sul sees,
madrats on sul ilus beež.
Pühi laiskus endalt maha,
ära teda külla taha.
Ütle ruttu julgesti,
talle pole ruumi siin.
Hüppa, laps, sa üles alla,
lase enda tunded valla.
Kõnni, keeruta sa nüüd,
nii et kostuks sinu hüüd.
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Jasmin Toomesoo
3. klass
2020/2021
Koolihoovis
Meie kooli hoovis pole palju puid, aga need mis on, kasvavad uhkelt ja vaatavad, kuidas aastad
mööduvad. Kooli kõrval sirutab ennast hämmastav tamm, kes vahetevahel nalja pärast möödujatele
tõrusid pähe pillub. Teised puud vaatavad teda kadedusega ning võivad ainult loota, et nemadki sama
hiiglaslikuks kasvavad. Õunapuud seisavad ringis ning sosistavad üksteisele kuulujutte, mida nad on
õpilastelt kuulnud.
Puud on uhked laste üle, eriti meeldib neile, kui poisiklutid õunapuude otsas nagu ahvid turnivad.
…………
9. klass
2020/2021
Kuningate kool
Kuningate koolis me,
käinud juba pika tee.
Ka me pered siin on käinud,
vanad seinad palju näinud.
Kuulus oli poiste gümna,
mil siiani on võimas aura.
Päts ja Keres, ning ka Jaakson –
kuulsused on õppind siin.
Koolivesti selga tõmban,
sest tähtsaid päevi palju meil.
Au ja sooja südamega kannan
mõtteis oma kooliteed.
Kertu Kabin, Angela Kuld
8. klass
2020/2021
Mis värvi on armastus?
Me kõik oleme kuulnud Eestis vägagi tuntud laulu ,,Mis värvi on armastus?“. Juba selle laulu
väljatulekust peale on õhus olnud küsimus, et mis värvi see armastus siis õigupoolest on. Kuid vastuseni
pole justkui jõutud. Inimesed tõlgendavad seda väga erinevalt. Mina küsiks, et kas armastusel on üldse
mingi värv?
Mina isiklikult arvan, et armastus on täpselt seda värvi, mida iga inimene arvab, et see on. Üldises pildis
võiks öelda, et armastus on kirju või isegi vikerkaarevärviline. On olemas mitmesugust armastust. On
perevaheline, aga ka kahe hingesugulase vaheline. Armastus ei tunne piire. Ta ei küsi nahavärvi, sugu,
religiooni ega vanust. Igal inimisiksusel on õigus oma vabale valikule. Keegi ei saa meile öelda, et meie
valikud on valed. Eriti julm on peale suruda üldlevinud arvamusi. Armastus on lubatud igas vormis ja
ükskõik kellega. Meile kõigile on ette nähtud leida see üks ja õige ning koos temaga teada saada, mis
värvi on just meie isiklik armastus. See on alati natuke erinev kui teistel. Inimesed ju armastavad erinevalt
ning väljendavad seda omamoodi – teisisõnu unikaalselt.
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Mina ütlen, et armastus on mitmevärviline. Nii nagu on ainulaadsed inimesed, kes seda üllast tunnet
tunnevad. Kahe inimese ühinemisel tekib just nende enda, täiesti oma armastuse värv. Keegi teine ei
suuda kunagi sama värvi saavutada.
Kertu Kabin
8. klass
2019/2021
Siit ruumist sai kõik alguse
Ühel päeval tulid lapsed kooli, kuid kõik oli kuidagi teisiti. Õpetajad olid tõsised ja väga närvilised.
Lapsed mõtlesid, et küllap on neil lihtsalt halb päev, kuid nad siiski kahtlesid, sest kõigil õpetajatel ei saa
ju korraga olla kehv tuju. Kui tunnid lõppesid, läksid kõik koju, välja arvatud Berta, Jaanus ja Marleen.
Nad tahtsid veel natuke koolis olla ja arutada klassiõhtu kava, kuid järsku nägid nad, kuidas kaks õpetajat
muutusid tulnukateks. Lapsed arvasid, et nad nägid valesti, kuid kõik kolm ei saanud ju eksida. Berta,
Jaanus ja Marleen tormasid hirmunult koju, kuid õppida nad sel õhtul küll ei suutnud.
Kõik kolm ärkasid alles hommikul ja said aru, et neil on kõik õppimata ning kehvad hinded ootamas. Kui
nad ajalooõpetajale ütlesid, et neil on kodutöö tegemata, siis äkki midagi nagu plahvatas. Ajalooõpetaja
oli aga kummalisel kombel väga lõbusas tujus. Kõik lapsed olid väga jahmunud ja vaatasid kahtlustaval
pilgul Bertat, Jaanust ja Marleeni.
Ülejäänud koolipäev oli muidu rahulik, aga Marleen, Berta ja Jaanus otsustasid hakata detektiivideks,
sest tulnukate probleem oli ju lahendamata. Nad panid enda detektiiviseltsi nimeks Plahvatus.
Lapsed hakkasid uurima, miks õpetajad tulnukateks on muutunud ja siis nad avastasid, et üks poiss oli
keemiatunnis valed ained kokku seganud. Nad uurisid internetist, et mis siis juhtuda võib, kui just need
ained kokku satuvad ja avastasid, et inimesed, kes õpetavad teisi, võivad selle tagajärjel muutuda
tulnukateks. Lapsed surfasid internetis edasi ja avastasid ka vastumürgi: kaks uut erilist ainet, mis
kokkusegamisel muudavad õpetajad tagasi inimesteks. Nad proovisid seda panna kehalise kasvatuse
õpetaja spordijoogi sisse ja see toimiski. Kehalise kasvatuse õpetaja muutus tagasi inimeseks. Nüüd oli
vaja välja mõelda, kuidas seda teistele õpetajatele anda. Nad panid seda lahust õpetajate kohvitassidesse.
Varsti olid kõik pedagoogid sellised, nagu ühed tõelised õpetajad olema peavad.
Marleen, Berta ja Jaanus olid õnnelikud, et nad päästsid kooli ja õpetajad.
Claudia Allik
7. klass
2019/2020
Teed teed?
Teed teed?
Teen teed.
Mis teed?
Suurt pikka maanteed.
Miks seda teed?
Rajan siledat koduteed.
Mis kodus teed?
Keedan teed.
Mis teed?
Meega piparmünditeed.
Mis hiljem teed?
Ei tea, mis ise teed?
Sean sinu poole teed.
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Rommi Semenov, Tambet Songa
8. klass
2020/2021
Videokõne
Sina oled kaugel ja mina olen ka,
kuid ma räägin koos sinuga
läbi pisikese tubli kaamera.
Koos temaga saame me rääkida.
Võime võtta uusi sõpru juurde,
arutada, kuidas sõita Kuule.
Mängida võib Jänku-Jussi kaarte,
imetleda uhkeid ilmavaateid.
Õpime rääkima päris uusi keeli,
tundma ka täitsa erinevaid meeli.
Sinuga mul rääkida on tore,
mis ei ole üldsegi nii kole.
Nora Nummert
4. klass
2020/2021
Kui koroona läbi saab
Vaktsiin on leitud õige pea.
Tohtri arvates see hea.
Kahte meetrit pole vaja,
kogu hoov me kilkeist kajab.
Õues nüüd on hästi soe,
kevadtunne põue poeb
Nora Nummert
4. klass
2020/2021
Haikud
Kodus külmem aeg
Mõnus soe on haihtumas
Taime vili küps
Õhus külm helbeke
ühineb sõpradega
talveunele
Taimeõite lõhn
Õues on ärkamine
Talvekülm kaob nüüd
Tarvi Tasane
9. klass
2020/2021
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Lehed langevad
Vihmapiisad naeravad
Sügis on kohal
Berit Rünkjanen
8. klass
2020/2021
Vihmased päevad
Vesi tilgub akna peal
Linnud karjuvad
Karl Kallastu
9. klass
2020/2021
Lumi suland on
Lilled kõik on õitsengus
Liblikad väljas
Eke Ruut Koolmeister
9. klass
2020/2021
Päike säramas
Madu kännul peesitab
Sosinad metsas
Roobert Harjus
9. klass
2020/2021
Punakollased
vahtrapuulehed ongi
langenud maha
Markus Miiter
9. klass
2020/2021
Klassiga teatris
Ühe koolipäeva hommikul sõitsime klassiga Tallinnasse vaatama etendust „Lohe needus“.
Etendus toimus draamateatris. Õpetaja ütles, et siin töötavad Eesti kõige paremad näitlejad. Kui olime
riided ja kotid garderoobi pannud, läksime korruse võrra kõrgemale. Seal olidki pildid draamateatris
töötavatest kuulsatest näitlejatest. Üks, kelle ma kohe ära tundsin, oli Pääru Oja. Tal on nii huvitav nimi.
Saali sisenedes märkasin kohe väga ilusat lage, mille maalimiseks läks vist päris kaua aega. Kui etendus
algas, käisid mul korra judinad läbi ja siis see hakkas peale… Lugu algas sellega, et kaks last mängisid
peitust ja leidsid mingi võluraamatu, millega sattusid hoopis erilisse kohta, kus õde ja vend pidid ühe
nunnu lohe ära tapma. Etenduse esimeses pooles nad seda siiski teha ei jõudnud.
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Algas esimene ja ka ainus vaheaeg, mil saime kommi osta. Kui kõlasid kellad, jooksime uuesti üles ning
näidend jätkus.
Etendus lõppes hästi ja kohe hea tunne oli bussi minna. Mulle väga meeldis see teater ja loomulikult ka
etendus. Ootan väga järgmist väljasõitu.
Loretta Raime
4. klass
2020/2021
Sõprus on kallis varandus
Iga inimene soovib, et tal oleks keegi, kes teda toetab, tunneb kaasa rasketel hetkedel ning kellega võib
teha ka asju, mida ta muidu häbeneb.
Tänapäeval on inimeste sõpradeks saanud ka nutitelefonid või muud internetti vajavad esemed. Enam ei
osata olla õues ning nautida värskes õhus koosolemist.
Sõprus teeb inimese õnnelikuks. Need inimesed, kellel ei ole ühtegi sõpra ehk toetavat inimest, on
kibestunud ja kurvad. Mida enam me sellele mõtleme, seda rohkem saame aru, kui väärtuslik võib olla
sõprus. Mina hindan väga sõpru. Neid on mul koolis, klassis, trennis ja ka Tallinnas ning Tartus. Sõbraks
võib olla ka su oma pere.
Sõbrad on väärtus, mis võib elu jooksul muutuda. Kui kunagi ütlesid algkoolis oma parimale sõbrale, et
oleme igavesti parimad sõbrad, siis ei pruugi see nii jääda. Võib-olla te kunagi ei suhtlegi enam.
Sõprus on väärtus, mida tuleks hoida, sest inimene peaks tundma, et keegi teda alati toetab.
Lorethe Lulla
4. klass
2020/2021
Kevade tulek
Oi, kas kevade on tulnud,
hiilind meie ukse taha?
Ma ei ole varem kuulnud,
et ta keelduks tulemast.
Juba kostab koputusi,
märkan lumikellukesi,
tunnen värsket õhku õues,
teine rütm mul põksub põues.
Täname sind selle eest,
et päästnud oled talve eest.
Tänu jaoks on kaetud laud,
sinul kuulub kogu au.
Loretta Raime
4. klass
2020/2021
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Sambaviis
Ta ei mäleta, kuidas see rütm temani jõudis, kuid see kummitas tal kõrvus ja ta ei saanud seda peast.
Pidevalt korduv, kuid samas vaikne ning voolav heli tekitas vajaduse lihtsalt jõe äärde maha istuda ja
tähti imetleda. Tunde hiljem kõmpis ta enda üksildasesse korterisse, kus teda ootas vaid hallivöödiline
kass. Ta vajus kiirelt sügavasse unne. Või siis mitte?
Hommik teretas igapäevase rutiiniga, ka helin oli peast kadunud. Ta läks elutuppa ning nägi seal palju
suurepäraselt maalitud pilte. Kuidas need sinna said? Kes need tegi? Kas tõesti tema ise?
Ta sammus arvutikaamera juurde ja leidis sealt huvitava video. Salvestus näitas, kuidas ta ise täpselt kell
kolm öösel muudkui maalis ja maalis. Meloodiline sambaviis lummas taustaks.
Sten Strikholm
8. klass
2020/2021
Samba
Ühel igaval päeval
käisin igavas töökohas.
Kuid siis kähku
lifti ma hüppasin.
Kuulsin seda kõla,
kuulsin endas sära.
Liftis mängimas
oli ju samba.
Seal ma nüüd seisin
ning üles ma tõusin.
Kui aeg tuli kätte
hüvasti jätsin.
See lühike kõla
peas mul kõigub.
Võluv ja kaunis
lifti needuslik samba
Rasmus Prangli
8. klass
2020/2021
Murrumaa
Lihtmurd, kes tahtis hakata
end mate tunnis taandama,
järsku murest vakatas –
kus on mu kallis lugeja?
Hirmuga siis uuris ta,
kas äkki sõber murrujoon
on näinud jooksus lugejat,
et täituks taandamise soov.
Murrujoon end kohendas,
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vaatas üles, vaatas alla
ja siis hõiske päästis valla –
vaat, kus oled, põngerjas!
Lugejal, sel vallatul
igav hakkas joone peal.
Üks mõte teda nakatas –
nimetajaks hakata!
Luukas Peeter Lai
6. klass
2019/2020
Huvitav matemaatika
Üks, kaks, kolm ja viis,
arvutada tuleb siis.
Jooksen korrutise eest,
jagatis mind ootab ees.
Juba näen, seal istub ruut,
kinni hoiab teda kuup.
Valem vingub nii mis kole,
keral üldse kombeid pole.
Aina veereb mööda tuba,
kuid vihik pole andnud luba.
Vihik on siin kõigi boss,
kuid ka kõigi elukoht.
Saskia Toodu
6. klass
2019/2020
Maailmakoristuspäev
Ükspäev targad eestlased
istusid ja mõtlesid,
mis siis ikka, teeme ära,
pole tarvis teha kära.
Loodusesse astusid.
Leidsid palju halba kraami
metsadest ja vete seest.
Prügi oli kukkund kraavi,
suitsukonid kõige ees.
See ei meeldind kellelegi.
Töö siis hakkas kohe pihta.
Loodust nii me aitame,
puhtust üldse me ei vihka.
Arabella Anderson
7. klass
2020/2021
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Prügikast
Prügi korjan kõigest väest,
et maailm parem välja näeks.
Olen usin, olen kraps
nagu õige koolilaps.
Ära prügi maha viska,
muidu rünnata võib kiskja.
Otsi lähim prügikast,
sellest abi ongi vast.
Markus Preis
7. klass
2020/2021
Prügi
Igal pool maas on palju prügi,
nii palju, et pakend ütleb: „Ära trügi!“
Inimesed prügi viskvad maha,
sest nende arust pole see ju paha.
Siis on olemas veel jäätmed,
kõigil omad uued meetmed.
Kõik tahavad eraldi kasti,
kuid inimestel pole selleks mahti.
Paul Villmann
7. klass
2020/2021
Tunnis pole aega viita
Igal õhtul ei saa und,
meeles püsib Urve tund.
Kardan, äkki saan ma kahe,
see ei oleks üldse lahe.
Õpetajalt saan ma kiita,
kui ma oskan arve liita.
Lahutada mõistan ma,
jagada ja mõõta ka.
Arvud, need on üsna head,
targaks saab nii minu pea.
Õpsilt saan nüüd tihti kiita,
pole tunnis aega viita.
Arabella Anderson
6. klass
2019/2020
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Lennukas matemaatika
Hommikul, kui joon ma latet,
kordan oma eilset matet.
Eile pea mul oli paks,
seega hindeks mates kaks.
Täna püüan olla parem,
sest et keegi ütles varem:
„Tahad kõrgelt lennata –
ületa siis ennast sa!“
Markus Preis
6. klass
2019/2020
Ma püüan
Avasin õpiku ja nägin harilikke murde,
teadsin kohe, et pean võtma lisatunde.
Kõik arvasid sama nagu mina,
ei tea, kas see on mingi süsteemiviga.
Ma proovisin olla vaikselt kui hiir,
kui tahvlile joonistus sõber arvkiir.
Oma mõtted suunasin tähtsale arvule,
kuid pilk jäi ikkagi pidama parmule.
Teemat nii palju, et segi läks pea,
kui vaatasin neid kümnendarve reas.
Mida ma lahutan, mida ma korrutan,
õpetaja arvates kogu aeg jorutan.
Väga tahtsin aru saada lugejast,
kuid pinginaaber mõtles minust kui pugejast.
Vaatamata sellele ma pingutasin veel,
sest kohe algas ju vahetund. Jee!
Sander Murulauk
6. klass
2019/2020
Tulemas on vahva päev
Hommikul ärgates teadsin ma,
varsti on tulemas vahva päev.
Mõned päevad möödusid ja,
oodatud aeg oli käes.
Spordiriided olid seljas juba,
stardiks olin harjutanud,
Jooksmiseks nüüd anti luba,
enne seda venitanud.
Mina jooksin kõigest väest,
kõrvus kaasaelajate kaja,
teatepulk ei kukkund käest,
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mida veel siis võiduks vaja.
Hannah Peterson
4. klass
2020/2021
Pargijooks
Alanud on pargijooks,
Kes küll võidu koju tooks?
Inimesi park on täis.
Ole valmis, start just käis!
See, kes jooksu ära võidab,
karikaga koju sõidab.
4.c on kõige ees.
Küll on nemad sõiduvees!
Uma Kuusik
4. klass
2020/2021
Esikoha võitsime
Jooksime me pargijooksul,
läksime me hästi hoogu.
Tahtsime me väga võita,
et medali saaks kaela heita.
Esimese koha võitsime meie,
teise koha saite teie.
Õnnelikud olime,
et esikoha võitsime.
Nora Lilleste
4. klass
2020/2021
Võit on käes
Pargijooks on juba täna,
tore, et ka ilm on kena.
Spordime me üheskoos,
terve ringi täies hoos.
Meie klassil läheb hästi,
sest jookseme ju super hästi.
Tüdrukud meil alustavad,
poisid võidu kindlustavad.
Jooks on läbi, võit on käes,
kõigil tuju väga hea.
Martin Kuuskmann
4. klass
2020/2021
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Jookse nüüd!
Pargijooks, pargijooksu jookseme
kõik üheskoos, teatepulka anname
poisile kui tüdrukule.
Kui pulk sul maha kukub, ei alla
anna sa,
vaid jooksed ikka kärmelt ja selle
edastad.
Kui ise lõppu jõuan, siis teisi ergutan...
„pane nüüd, jookse nüüd!“
Kui panen täie kiiruga, siis ongi
võit meil käes. Hurraa, hurraa!
Kirke Pähkel
4. klass
2020/2021
Pargijooks
Pargijooks on tore jooks.
Rõõmu minu hinge tooks.
Kui saaks joosta teistega,
mõõtu võtta, võistelda.
Aga ikka tuleb näha,
kuhu joosta, mida teha.
Pargis poste püsti palju,
ühelt saingi paugu valju.
Mirt Matilda, Sofi Kirss
4. klass
2020/2021
Rõõmus laps
Rõõmsa lapse kaugelt tunned ära,
sest et tal on silmis sära.
Helge pilk ja naerul suu,
kauneid juukseid sasib tuul.
Loomult on ta virk ja kraps,
õpib hästi, tubli laps.
Koolis on tal hinded head,
need on lapse luuleread!
Tereese Ilves
3. klass
2020/2021
Rõõmus laps
Olen hästi rõõmus laps,
sest et mul on tore paps.
Töölt kui tuleb, taome palli,
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õhtul voodis teeme kalli.
Rõõmustan, et mul on pea,
õppida on kerge, hea.
Koolis on mul sõpru palju,
nendega me teeme nalju.
Karl-Eerik Kohv
3. klass
2020/2021
Suur kirjurähn
Kirjurähn on väga suur,
ja tal nokk on nagu puur,
sepikotta läheb ta
käbikotte küllaga.
Toksib, toksib, maiustab.
iseennast laiendab.
Elab männimetsas ta,
kuusemets tal sobib ka.
Pärt Ruubel
2. klass
2020/2021
Suur kirjurähn
Kuulen metsas-tok-tok-tok,
see vist rähnipere rokk.
Kõmistavad metsa sees,
nokk on pikalt puu sees.
Sulestik neil värviline,
saba pikk ja säbruline.
Metsas ikka toksivad,
,,sepikoda“ rajavad.
Kaila Mätas
2. klass
2020/2021
Minu rott
Rott mul kodus hiilib ringi,
jookseb mööda ema kingi.
Ta on mulle sõber hea,
aga vahel, mine tea?
Gerda Helin Raime
2. klass
2020/2021
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Koer Tcak
Minu vanaemal koer,
kes alati on mulle toeks,
mängib, hullab minuga,
võõrastele haugatab.
Meinhard Pinsel
2. klass
2020/2021
Hunt
Meil on metsas kari hunte,
ringi luusib mitmeid punte.
Väga suur on nende taip,
aia taga lamba laip.
Kervin Mõttus
2. klass
2020/2021
Minu kassike
Mul on kodus kassike,
kes on väga karvane.
Talle meeldib mürada
ja minu jalgu siluda.
Fred Loosaar
2. klass
2020/2021
Sügis
Sügis jõudnud meie aeda,
värviliseks maalinud, näed sa,
meie õues õunu, pirne,
ploome ja ka teisi häid.
Lehed kirjuks muutuvad,
vaikselt maha kukuvad.
Tessa Lota Vilberg
3. klass
2020/2921
Ootamatu vihm
Kullapunased lehed lendlevad puudel.
Nad kiiguvad mahedas sügisetuules.
Sinitaevas on säravalt selge,
pole seal ainsatki kivihalli pilve.
Taamal paistmas on väikeste majade kee,
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viib nendeni kitsuke käänukas tee.
Justkui pastelsete värvide vaevas,
hämaraks muutumas õhtune taevas.
Merelt jõulisi hüüdeid on kostmas,
kalurid kaugusest koju seal sõudmas.
Järsku sadama hakkab tihedat vihma,
andes paadile, meestele armutult rihma.
Martiina Vaht
9. klass
2019/2020
Lemmiksügis
Vares nokaga lööb
augu õuna.
Hani, luik ja ööbik
lendamas on lõuna.
Mina aga seljas
kannan kotti,
et saaks koolis
õppida me tundma
iid ja samuti ka jotti.
Leene Väliste
3. klass
2020/2021
Viimane õun kukkus maha
Sügisel viimane õun kukkus alla,
vihma jälle õues kallab.
Õhus lendavad kõik lehed,
toas teen matemaatika tehet.
Kool nüüd hakkas,
kuid viirus mind ei nakka.
Õues on külm ja lehti langeb,
ma korjasin lehed kõik pange.
Andre Markus Peeters
3. klass
2020/2021
Sügis
Homme lähen jälle kooli,
kottidega lehti toodi.
Linnud lendavad meilt ära,
õuest kostab kisa, kära.
Ilm on juba külm ja karge,
nüüd ma ootan jälle talve.
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Mina lähen rõõmsalt õue,
kommi pistan oma põue.
Iiris Kask
3. klass
2020/2021
Nägin okasmetsa võimsat
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin okasmetsa võimsat.
Nägin mustika- ja pohlapõõsaid.
Nägin punaseid mürgiseeni.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin jõgesid ja järvi.
Nägin saari ja meresid.
Nägin vetikaid ja liivaseid randu.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin usse ja konni.
Nägin karu ja lunni.
Nägin rebaseid ja hunte.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin tumedaid laasi.
Nägin laugeid mägesid.
Nägin lainelisi voori.
EILE NÄGIN MA EESTIMAAD!
Uku Kütt
8. klass
2020/2021
Nägin kuusikuid, tammikuid
Eile nägin ma Eestimaad:
nägin kuusikuid, tammikuid,
nägin teravaid saage ja suuri masinaid,
puid kõrgelt kukkumas,
nägin õnnetuid loomi kodust loobumas.
Eile nägin ma Eestimaad.
Eile nägin ma Eestimaad.
Nägin räimi konservikarbis lebamas,
nägin kurgipurke riiulil, kartulikotte nurgas,
verivorste ahjus ja hapukapsast potis.
Eile nägin ma Eestimaad.
Eile nägin ma Eestimaad:
nägin rõõmsaid lapsi palli viskamas,
väsinud õpilasi koolist väljumas
ja vanemaid tööd rabamas.
Eile nägin ma Eestimaad.
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Katriin Kuusk, Berit Rünkjanen
8. klass
2020/2021
Eile nägin ma pilvist taevast
Eile nägin ma Eestimaad:
pilvist taevast ja märga maad
lapsi kooli poole tormamas
koolitundi hilinemas.
Eile nägin ma Eestimaad:
inimesi lõbusaid ja kurbi
trotsimas sügisesi tormituuli
turiste imetlemas muuli.
Eile nägin ma Eestimaad:
külmas värisevaid puid
linde põgenemas enne talvekuid
metsloomi sooja urgu pugemas.
Eile nägin ma Eestimaad:
ristmikul kummi põletamas Saabi
vanakesi selle peale vingumas
Eile nägin ma Eestimaad
Annabel Vahi, Emma Väljaäär
8. klass
2020/2021
Nägin oravat pähkleid nosimas
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin pilvedest tulvil taevast.
Nägin piiskasid taevast alla kukkumas.
Nägin päikest puude taha loojumas.
Eile nägin ma Eestimaad.
Nägin marjadest tulvil metsa.
Nägin männioksi tuules kõikumas.
Nägin seeni samblast välja piilumas.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin puude vahel põtra jooksmas.
Nägin oravat pähkleid nosimas.
Nägin siili talvevarusid vedamas.
Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin valget kajakat rannal.
Nägin kohisevaid merelaineid.
Nägin tuules lendavat liiva.
Eile nägin ma Eestimaad!
Kertu Akk, Kerike Krantsman
8. klass
2020/2021
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Esmaspäev on tore päev
Esmaspäev on tore päev,
siis ma jälle kooli läen.
Teisipäev mul meeldib ka,
siis saan lõõtsa tõmmata.
Kolmapäeval poistekoor,
siis saan sisse õige hoo.
Neljapäeval jälle ma,
lõõtsa pikaks venitan.
Reedel koolist otse trenni,
spordialaks mul on tennis.
Laupäev koolist vaba päev,
see mul marjaks õige hää!
Pühapäeval tahan ma,
hästi kaua magada.
Randel Prangli
2. klass
2020/2021
Nädalapäevad
Esmaspäeval algab kool,
õppida meil tore koos.
Teisipäeval lähen ma
tantsutrenni rõõmuga.
Poistekoor mind ootab taas,
kolmapäeval laulan ma.
Neljapäeval inglise keel,
seda ootan veel ja veel.
Reedeks väsinud mu meel,
aga Anu nõuab veel.
Meinhard Pinsel
2. klass
2020/2021
Nädalapäevad
Esmaspäeval kooli tõttan,
süda kohe rõõmust rõkkab,
armas klass ja koolipere
kõigile ma hüüan: „Tere!“
Teisipäeval kunstiringis
joonistan ja voolin ingli.
Kolmapäev on tore päev,
siis kõiki vibutrennis näen,
seal on tore treener Leili,
kes mind juhendab ka veidi.
Neljapäeval loodusmajas
olen nagu teises ajas.
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Planetaarium, kerakino,
need on ära võlund minu.
Reede kaob kui tina tuhka,
õnneks nädal ei läind luhta.
Laupäev kogu pere koos,
unustame endid jutuhoos.
Pühapäev on puhkepäev,
siis kõiki oma sõpru näen.
Elizabeth Tamson
2. klass
2020/2021
Vana kool
Minu kool on väga vana,
vanust tal on üle saja,
aias palju õunapuid
ootamas seal laste suid.
Koolis aula uhke, suur,
laste laulust rõkkab ruum.
President meil külas käinud,
meie maja seest ka näinud
Simon Mirme
2. klass
2020/2021
Keeruline kooliaasta
Praegune kooliaasta on olnud väga raske, aga mingil määral siiski ka huvitav. Hetkeolukorra pärast peame
me kõik õppima tragilt ja suhtuma õppetöösse tõsisemalt kui kunagi varem. Aeg on teistsugune ja me
peame õppima selles ajas elama ja hakkama saama. Me peame palju harjumuspärast enda jaoks uuesti
lahti mõtestama.
Kuigi õpilastele on kindlasti kõige tähtsam koolitöö, peame me praegu õppima ka inimeseks olemist. Me
peame saama selgeks, kuidas olla kaastundlik, kuidas olla niivõrd julge, et kõrvalolevast inimesest mitte
mööda vaadata. Kõike seda tuleb meil vähemalt uuesti meelde tuletada, mõnel aga võib-olla hoopis nullist
peale õppima asuda. Keegi meist ju ei tea, kui kaua see nüüdseks väljakujunenud olukord püsima jääb.
Kui ka olukord ükskord muutub normaalseks, on sellist suhtumist ikka vaja.
See aasta on olnud kindlasti kõigi jaoks raske, kuid eriti keeruline on praegune kriisiperiood õpetajate
jaoks. Ma arvan, et enamik neist pole pidanud kunagi õpetamise kõrvalt ka ise nii palju õppima,
harjutama, uurima. Pole ju kerge õpetada lapsi, kui näed neid vaid läbi ekraani. Kuidas siis ikkagi hoida
õpilaste tähelepanu ja rõõmsat sädet nende silmis?
Siin hakkab vist maksma õpetajate isiklik eeskuju, nende võime olukorraga leppida. Õpetamise kõrval
peavad õpetajad andma oma õpilastele ka positiivset energiat, et saabunud raskused ületada. Kõik see
seob õpilase ja õpetaja teineteisega kokku ja suurendab vastastikust usaldust.
Ma loodan ja soovin, et igaühel meist oleks jaksu ja jõudu harjuda ära praeguse keerulise olukorraga.
Muidugi ei tähenda see, et peaksime ja võiksime harjuda igasuguste ebanormaalsete olukordadega, et
sellest kõigest saaks uus normaalsus, vaid meil tuleks antud olukorraga lihtsalt leppida ja teisi enda ümber
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mõistes ja aidates see aeg üle elada. Ehk on see, millega me praegu kokku puutume, isegi teatud määral
kasulik, sest öeldakse ju, et mis ei tapa, teeb tugevamaks.
Roobert Harjus
9. klass
2020/2021
Christmas
Covered in snow are all the roads
Holidays are finally here
Reindeer are pulling Santa’s sleigh
Icicles hang from the edges of the roofs
Santa is bringing gifts for all the kids
Toys fill his bag
Mistletoe is hanging in the doorway
A tree sits decorated in the corner
Sleigh bells can already be heard in the distance
Annabel Vähi
8. klass
2010/2021
Christmas
Christmas is a wonderful time of the year
Hurting people isn’t allowed
Riding a sledge down the hill
Is Christmas really that fun?
Santa is coming
Trees are brought inside the house
My school is closed, isn’t that fun?
As people are worrying, I’m playing video games
See, it is fun, fun, funnnn!
Rommi Semenov
8. klass
2020/2021
Teen kõigile pai
II klass meil läbi sai,
nüüd teen kõigile ma pai.
Hoolt ja vaeva palju näind,
uutes kohtades me käind,
uurind teadust raamatuist,
ilmaasju arvutist.
Spordisaalis treenind keha,
mida treener palus teha.
Päkapikuretkel käinud,
nende kirju ise näinud,
tantsind, laulnud uhkes villas,
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kõndind kõrgel ripusillal.
Mängind sõbraga me kulli,
löönud koolis vahel lulli,
sõrmed harjutanud pilli,
vahel läinud näpud villi.
Äkki lõppes kõik see ära,
sulgus koolimaja värav,
kool, see kodukooli viidi,
õppisime iseviisi.
Õpetajaks sai meil ema,
õpetusi saime temalt,
sõpru nägime vaid zoomis,
igaüks seal omas ruumis.
Nõnda lõppeski me kool,
kodul oli palju hoolt.
Suvel kosutage keha,
see on teie enda teha.
Avastage Eestimaad,
tundke rõõmu sõbrast heast!
Lõbusat suvevaheaega!
II klassi õpetaja Anu Päit
2019/2020
Rõõm ja kurbus
Oli üks rõõmus ja lumine talvepäev. Rõõm uitas mööda linna, et leida keegi kurb. Ta tahtis selle inimese
uuesti rõõmsaks teha. Ta ei leidnud aga ühtegi kurba inimest. Mingis mõttes oli see Rõõmule kurb uudis,
sest ta oleks tahtnud kedagi abistada, kuid muidugi oli see Rõõmule ka hea uudis, kuna tore oleks kuulda,
et keegi ei ole kurb. Rõõm hakkas koju tagasi minema…, kuid siis kuulis ta kellegi pikka ja kurba ohet.
„No, mis see nüüd oli? Alles otsisin terve linna läbi ja ei leidnud ühtegi kurba inimest,“ ütles Rõõm ja
kuulis jälle seda pikka ja ahastavat ohet. Ta otsustas minna asja uurima. Ta ei saanud ju kedagi kurvaks
jätta.
Rõõm kõndis ohkele aina lähemale, kuni leidis selle kurva inimese üles. Rõõm vähemalt arvas, et see oli
inimene. Tegelikult oli see peaaegu samasugune nagu Rõõm, ainult kurvem ja sinisem.
Rõõm küsis: „Kes sa oled?“
„Kurbus,“ ütles olend vaevukuuldavalt.
„Mina olen Rõõm. Meeldiv tutvuda, Kurbus.“
„Jajah. Tere-tere.“
„Miks sa kurb oled?“ küsis Rõõm.
„Kas see pole nimest aru saada?“
„No hea küll. Oh, tule. Ma pean sulle midagi näitama,“ kutsus Rõõm.
Kurbus ei olnud alguses nõus, aga Rõõm ei andnud alla. Ta viis Kurbuse enda juurde koju, kus ta näitas
talle päikeseloojangut. See oli nii lummav, et Kurbus muutus rõõmsaks ja nii ei olnudki enam maailmas
kurbust.
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Mirt Matilda Sofi Kirss
4. klass
2020/2021
Unenägu (ajendatud Dixiti kaartidest)
Elas kord poiss, kellele meeldisid muinasjutud. Nagu igal õhtul, loeti ka täna talle muinasjuttu. See rääkis
kosmosest, kosmosekaladest ja Jaapani võlurist.
Kui lugu läbi sai, tahtis poiss magama jääda, kuid teda häiris valgus, mis taevast tuli. Ta läks akna juurde.
Sealt nägi ta võtmeaugukujulist helendavat kuju. Mida rohkem ta seda vaatas, seda imelikum tunne tal
tekkis. Kui ta ümber pööras, ei olnud ta enam oma toas, vaid kosmoses ja liikus võtmeaugule aina
lähemale.
Läbi augu paistis kuningriik. Ta jalutas kuningriigis ringi. See oli väga ilus ja lahe. Kõik kohalikud aga
vaatasid teda imeliku näoga. Ilmselt sellepärast, et neil olid uhked riided, aga poiss oli vaid pidžaama
väel.
Ta kõndis kuningriigist läbi ja jõudis džunglisse. Seal oli lõvi, kes istus troonil. Kui lõvi ära läks, proovis
poiss troonil istuda, aga ta muutus nüüd ise ka lõviks.
Poiss ei saanudki teada, kas tegelikult oli see kõik uni või mitte, kuna nüüd ta enam koju ei saanud.
Luise Ruusmaa
4. klass
2020/2021
Koostajad: Kadri Anari, Kaja Aadomaa, Kristiina Hunt, Reet Jürima, Tiiu Kiveste, Katrin Kurvits, Signe
Leht, Urmas Lekk, Inga Merisaar, Siiri Paasma, Urve Paulmann, Kadri Polski, Karin Rahuvarm, Anu
Päit, Marju Rajasalu, Annika Riisalu, Eda Sempelson, Kristi Treial, Ruth Vaga, Lia Viller.
Almanahhi kaas: Jüri Vlassov
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Lisa 2. Almanahhialane küsitlusleht
Lugupeetud koolikaaslased! Koostan meie kooli almanahhi ning sooviksin, et aitad mind. Palun vasta
minu küsimustele almanahhide kohta!
Valikvastuste seast vali vaid üks õige!
Lugupidamisega
Miira Vara
1. Mis on almanahh?
o
mingi valdkonna (näiteks kirjanduse) koguteos
o
kooli ajalugu käsitlev koguteos
o
ühe autori parimate tööde kogumik
2. Millal ilmus Eestis esimene koolialmanahh?
o
1900
o
1924
o
1975
3. Kas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on välja antud almanahhe?
o
Jah
o
Ei
4. Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, siis mitu almanahhi oleme me avaldanud?
o
Kaks
o
Neli
o
Viis
5. Kui tihti peaks parimatest töödest koosnevaid koolialmanahhe välja andma? Põhjenda vastust.
o
Iga aasta
o
Üle aasta
o
Iga viie aasta tagant
………………………………………………………………………………………………………….
6. Kuidas peaksid parimad tööd almanahhi jõudma?
o
Õpetaja valib parimad
o
Õpilane esitab ise
o
Kaasõpilased otsustavad
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SISSEJUHATUS
Antud uurimistöö teemaks on „Noorte rahatarkus“. Töö annab ülevaate noorte rahaga seotud
teadmistest. Töö teemaks valiti noorte rahatarkus, sest oskus teha valikuid oma isiklikes
rahaasjades on oluline. Teemat suunas valima autori isiklik huvi teada rohkem rahalistest
otsustest ning võimalustest raha säästmiseks ja kogumiseks.
Eesti PISA uuringud toovad välja, et 95% Eesti noortest omavad väga häid finantsalaseid
põhiteadmisi, kuid reaalses elus puudub oskus neid rakendada. Noorte rahatarkus ei sõltu pere
sotsiaalmajanduslikust taustast ega ka koolis õpetatavatest ainetest. Olulisi erinevusi ei ole ka
poiste ning tüdrukute või maa- ja linnapiirkonnas elavate noorte võrdluses. Eelkõige saavad
Eesti noored informatsiooni rahaasjadest oma vanematelt ja lähedastelt ning internetist, kuid
raha teemadest räägitakse peredes vähe. Näiteks 40% noortest ei ole kunagi arutanud pere
eelarve ega majandusuudiste üle. Rahaasjade korraldamisel on Eesti noored võrdlemisi
iseseisvad, lisaraha teenitakse tööga. (Eesti noorte rahatarkus on PISA uuringu tulemustes
esikohal 2020)
Töö eesmärgiks on välja selgitada, mida tähendab rahatarkus ning millised on noorte
teadmised rahaga seotud tegevustest. Probleemina nähakse seda, et noortel on teadmised
rahatarkusest, kuid vähem praktilisi oskuseid rahaga seotud otsuste tegemiseks.
Töö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis selgitatakse lahti rahatarkuse mõiste
ning räägitakse selle olemusest. Oluliste teemadena on sisse toodud säästmise võimalused,
raha hoiustamine ning laenamine. Samuti käsitletakse pensionisüsteemi, mis on aktuaalne
seoses 2021. aastal kehtima hakanud pensionireformi muudatustega.
Teises osas viiakse läbi kaks uuringut, millest üks on veebipõhine küsitlus Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi (PSHG) õpilaste ja vilistlaste seas, kelle vanus jääb vahemikku 15–
24 aastat. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada PSHG noorte teadmised rahatarkusest.
Teise uuringuna viiakse läbi kirjalik intervjuu rahatarkuse teemaliste töötubade korraldaja
Merlis Pajustikuga, et teada saada noorte rahatarkuse teadmiste taset ning seda, millised
oskused vajaksid arendamist.
Rahatarkuse olemuse selgitamiseks analüüsitakse erinevat kirjandust. Kõik allikad on
eestikeelsed ning antud teema kohta on palju erinevat informatsiooni nii raamatutes kui ka
internetimaterjalides. Töö tugineb kolmele raamatule, erinevatele rahateemalistele blogidele
ning varasematele uuringutele, mis käsitlevad noorte rahaga seotud käitumist.
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1. NOORTE RAHATARKUSE OLEMUS
Rahatarkus ehk finantskirjaoskus on oskus ja teadmine teha tarku valikuid oma isiklikes või
pere rahaasjades, et tagada majanduslik heaolu. Rahatarkuseks on näiteks algteadmised
laenamisest ning säästev ja vastutustundlik suhtumine rahasse. Rahatark inimene planeerib
rahalisi väljaminekuid igapäevaselt, aga ka pikemas perspektiivis (näiteks kuu, aasta või 10
aastat), mille tulemusel suudetakse säästa. Lisaks on rahatargal inimesel olemas ka reserv, et
toime tulla ootamatute väljaminekutega. (Mis on rahatarkus? 2020)
Noored peaksid ennast rahaga seonduvate teemadega ja investeerimisega kurssi viima, sest
tänapäeva maailmas toimub kõik raha ümber. Tuleb omada ise kontrolli raha üle, või omab
seda raha sinu üle. Teadmised raha ja investeerimise kohta aitavad elada elu, kus raha on
võimaluseks, mitte piiranguteks. (Roosaare 2018: 73)
SEB panga noorteuuring näitab, et peamiselt kulub 18–25aastase noore raha toidule ja
majapidamisele, kuid 23–25aastastel kulub suurem osa teenitud rahast laenudele ning
ülejäänud raha kulub riietele, meelelahutusele ja haridusele. Uuringust tuleb ka välja, et
mehed ja naised kulutavad raha erinevalt. Naised investeerivad eelkõige esimese kodu
ostmisesse, kuid ka riietele ja aksessuaaridele, meestel aga kulub rohkem raha
meelelahutusele. Kuigi meedias väidetakse sageli, et paljud noored ei õpi ega tööta, siis selle
uuringu põhjal võib öelda, et üle 60% 18–25aastastest noortest töötavad suuremal või vähemal
määral. (Rahageenius 2020b)
Selles peatükis seletatakse lahti, mis on säästmine ning tuuakse välja erinevaid võimalusi
säästmiseks. Samuti tehakse lühiülevaade erinevatest levinud hoiuste ja laenu liikidest.
Selgitatakse lühidalt pensionisüsteemi olemusest ja tähtsusest ning ka 2021. aastal kehtima
hakanud pensionireformi muudatusi.

1.1. Säästmine
Esimene samm rahaasjadega tegelemisel on hakata säästma. Säästmine tähendab raha
kogumist nii ootamatuteks kui ka tulevikku plaanitud väljaminekuteks, mis on jooksvatest
elamiskuludest suuremad. Väga levinud on suhtumine, et pole võimalik säästa, kuna
sissetulek on liiga väike. Igakuise säästmise teeb lihtsamaks, kui enda või pere eelarve on läbi
mõeldud ja seeläbi välja arvestatud, kui palju peaks saama säästmiseks kõrvale panna.
Säästmist saab alustada ka väikeste summadega – näiteks kümnest eurost kuus ning juba
aastaga on sellest kasvanud üsna arvestatav summa. Kui need esimesed summad kõrvale
panna ning teha sellest harjumus, kasvavad need säästud kunagi ka tuhandete eurodeni. Raha
säästetakse, et kindlustada tulevikku. Tööl käivatel noortel on soodsamad võimalused
säästmiseks, sest neil puuduvad teatud kohustused – näiteks liisingud, laenud. (Saare 2018:
14)
Säästmist ja kulude vähendamist ei saa keegi teise eest ära teha, selle eest vastutab iga inimene
ise. Kui nende teemadega ei tegeleta, siis kasvavad alati ka kulud sissetuleku suurenedes.
Säästa ja kulusid vähendada ei saa küll lõputult, kuid need tegevused on inimese enda kontrolli
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all. Teoreetiliselt saab kontrollida ka sissetulekut, kuid see ei sõltu ainult tahtmisest.
Sissetuleku suurendamisele, näiteks palga juurde küsimisele, annab palju juurde
väärtuslikkuse omamine (spetsiifilised oskused, mitmekülgne haridus või varasem
töökogemus), ent see on pikaajaline protsess. (Roosaare 2018: 69)
Säästmise alustamiseks tuleb vaadata üle, kuhu raha iga kuu kulub ning selleks lihtne
võimalus on teha eelarve ehk kulude ja tulude tabel. Sinna tuleks panna kirja püsikulud nagu
näiteks üür, laenud, muud arved, olmekulud, näiteks meelelahutus ja söök. Kõige ideaalsem
oleks sinna lisada ka püsikorraldusmaksega fikseeritud summa, mis esialgu läheb ka kulude
poolele kirja. Tänu eelarvele saadakse aru kui suured on väljaminekud ebaolulistele asjadele,
nagu näiteks hommikukohvi ostmine kohvikust, valmis söögi ostmine poest või söögikohast,
kui tegelikult omatakse võimalust seda ise teha. (Rahageenius 2020b). Roosaare (2018: 61)
põhimõtteks on vähemalt kord kuus põgusalt rahaasjade ülevaatamine. Lisaks võiks ka teha
väikese analüüsi, kus väljendub rahalisele vabadusele lähemale liikumine või hoopis sellest
kaugemale minemine. Valikuid kuidas seda teha on palju – käsitsi tulude ja kulude
kirjapanemine, erinevad arvutiprogrammid, nutitelefonidele mõeldud äpid. Universaalseim
abiline on lihtne tabelarvutusprogramm (näiteks Excel). Ka paljud pangad pakuvad
konkreetse kontoga seotud kulutuste ja sissetulekute jaotamist eelarve kuluridadele.
Teiseks rahaasjade korraldamise põhimõtteks on see, et raha säästmiseks peaks olema loodud
eraldi konto, sest muidu on lihtne säästetud raha kulutada ning kontojääk võib tekitada tunde,
et raha on palju ja kulutusi võib suurendada. Võimalus on avada säästukonto lisaks
põhikontole ja teha sinna püsikorraldus, et teatud kuupäeval pärast palga või mingi tulu
laekumist läheks sinna kindel summa. Teine võimalus on kanda enda teisele kontole kindel
summa iganädalaste kulutuste katmiseks ja püüda sellest rohkem kulutusi mitte teha.
(Roosaare 2018: 62)
Luminori blogis (Rahageenius 2020a) välja toodud olulise reegli järgi tuleks panna iga kuu
alguses 10% oma palgast kogumiskontole, kuid kindlasti ei tohi seda jätta kuu lõppu, sest siis
ei pruugi olla enam midagi, mida säästa. Isegi kui pole kohe alguses seda kümmet protsenti
võimalik kogumiskontole panna, siis ideaalis tuleks ikkagi natuke väiksem endale sobilik
summa sinna panna. Samuti võiks ka poes käia ette planeeritud ostude või nimekirjaga, sest
siis ei osteta neid asju mida tal tegelikult vaja ei ole. (Rahageenius 2020a)
Säästmine on lihtsam kui eesmärk on paika pandud, näiteks soov minna reisile või osta kodu
tarbeks midagi uut (Krusenvald 2020). Esmalt tuleb säästetav summa kõrvale panna. Kui raha
on vähem, siis inimene leiab erinevaid viise, kuidas vähemaga samu või paremaid tulemusi
saavutada. Kui tõsta raha kohe kõrvale ollakse sunnitud otsima nutikamaid lahendusi ja
tegutsema loomingulisemalt, et saada igapäevaselt vähesema rahaga hakkama. (Kreek 2020)
Eduka säästmise jaoks peab analüüsima oma väljaminekuid ning leidma viise, kuidas raha
kokku hoida. Kui inimene kuu aega raha liikumist jälgib, saab selgeks, kui palju ühes kuus
mingi kululiigi peale raha kulutatakse. Selle tulemusel saab järgmistel kuudel soovi korral
seada igale kululiigile limiidi. Kuna paljud suuremad kulud on ette teada – sünnipäev,
eluaseme kindlustusmakse jne – saab needki vastava kuu eelarvesse sisse arvestada ning
vajadusel alustada raha kogumist. Kui vajatakse kulutusi kärpida, aitab siingi eelarve, sest
lahku saab lüüa vältimatud kulutused (n-ö püsikulud, mis tuleb alati ära teha nagu
eluasemelaenu- või üürimakse, kommunaal- ja toidukulud) ja välditavad kulutused
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(mugavuskulud nagu meelelahutus, reisimine või riided-jalatsid-kosmeetika, ilma milleta
saab ka paar kuud vajadusel hakkama). (Tulude-kulude kirjapanek 2019)
Enamasti seostatakse rikkust sissetulekuga, kuid tegelikult võib rikkaks saada ka keskmise
sissetulekuga inimene, kuid on arusaadav, et suurema sissetulekuga on rikkust kergem
saavutada. Tuleb meeles pidada, et kulutuste summa ei tohi kasvada suuremaks kui sissetulek,
sest muidu jäädakse hoopis vaesemaks. Üheks viisiks, kuidas rohkem raha teenida on
lisatööde tegemine lisaks põhitööle. Lisasissetuleku eesmärk võiks olla selle tulu säästmine
kasvõi mõne suurema ostu tarbeks või investeerimine. (Roosaare 2018: 76)
Roosaare (2018: 71) sõnutsi peaksid abituriendid alguses valima eriala, mis toob sisse, mitte
lähtuma ainult unistustest. Alguses oleks kasulikum teha seda, mis võimaldab võimalikult
suurt sissetulekut, sest sellest rajatakse tulevik. Unistusi saab täitma hakata siis, kui inimene
on rahaliselt veidi vabam.
Lühidalt saab öelda, et säästmiseks ei pea omama suurt sissetulekut, sest säästa saab ka
väikeste summadega. Oluline on omada ülevaadet enda tuludest ja kuludest ning mõelda
rahaga seotud tegevused läbi.

1.2. Hoiustamine
Hoiustamine ehk hoiuste avamine pangas on kõige lihtsam viis säästude lühemaajaliseks
paigutamiseks, mida ka noored (alates 18. eluaastast) saavad kasutada. Selleks on loodud
mitmeid erinevaid võimalusi. Hoiustamisega ei kaasne märkimisväärseid tehingukulusid ning
see on parim võimalus inimesele, kes tahab end veel harida investeerimise valdkonnas või
võimalikult vähe riskida. Hoiustamine on küll võimalus raha säästmiseks, kuid tegelikult ei
võimalda see raha kasvatamist, kuna intressid on väga madalad. (Zirnask 2016: 89)
Järgnevalt kirjeldatakse erinevaid hoiustamise viise. Tähtajaline hoius ehk deposiit on hoius,
kuhu klient annab kokkulepitud ajaks oma raha panka hoiule ning teenib sellega kindla
suurusega intressi. Enamasti pannakse raha tähtajalisele hoiusele pikemaks ajaks ehk
vähemalt kuudeks või aastateks, sest üldjuhul on panga poolt makstav intressimäär seotud
hoiuse tähtaja pikkusega. Lepingu sõlmimisel on ka kirjas, kas ja millal saab raha välja võtta.
On hoiuseid, kust on võimalik raha enne lõpptähtaega välja võtta, kuid tavaliselt kaotatakse
siis intress, kuid mõnede hoiuste puhul pole raha väljavõtmine enne tähtaega võimalik.
(Zirnask 2016: 90; Roosaare 2018: 150)
Kogumis-, kasvu- või säästuhoius (erinevate pankade nimetus samale hoiusele) on hoius,
kuhu klient teeb perioodilisi või vaba raha tekkimisel endale sobivas summas sissemakseid.
Kogumishoiuselt ei saa üldjuhul raha enne tähtaja lõppu välja võtta, kuid kui on tähtajatu
hoius, siis on võimalik sealt raha välja võtta lühikese etteteatamistähtajaga. Sellised hoiused
koguvad kliendi jaoks intressitulu. (Zirnask 2016: 90)
Kasutushoius on hoius, mis on enamasti määramata tähtajaga, kust kliendil on igal hetkel
võimalus osa või kogu oma raha väikese etteteatamisega välja võtta. Selle juures säilib
hoiustajale kogunenud intress, kuid samas on intressid madalamad kui tähtajalise hoiuse
puhul. (Zirnask 2016: 90)
Eelnevatele hoiustele lisaks saab veel välja tuua ühe hoiusetüübina investeerimishoiuse.
Investeerimishoiuse puhul pank investeerib hoiustatud summa edasi ning klient võib teenida
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sellega suuremat intressi, kuid see on kõrgema riskiga. Kui intressi ei teenita, saab tagasi
hoiustatud summa, kui hoiuse summa enne tähtaega välja võtta, kaotatakse kogu teenitud
intress ning makstakse ka leppetrahvi. (Zirnask 2016: 91)
Paljud rahateemasid käsitlevad autorid ütlevad, et noorel on kõige soodsamad võimalused
hakata säästma ja alustada investeerimist, sest elu jooksul lisanduvad erinevad kulud ja
vastutused. Suurim eelis noorena säästmise ja investeerimisega alustades on pikaajaline
investeerimisperiood, mis tähendab seda, et aega on aastakümneid ning alustada saab väikeste
summadega. Säästmisega hiljem alustades, peavad summad olema suuremad, et jõuda sama
tulemuseni. (Eljand 2016)
Vanust tuuakse rahaliste tegevuste juures olulise tegurina. Paljud autorid rõhutavad, et mida
nooremana rahaga seotud tegevusi planeerida ning säästmisega alustada, seda pikemalt on
aega seda teha. Säästmiseks soovitatakse raha panna eraldi hoiusele, sest siis pole seda nii
lihtne ära kulutada.

1.3. Laenud
Laenud on olulised, et suurendada oma praegust ostujõudu, kuid see toimib tulevaste
sissetulekute arvelt. Käesolevas töös käsitletakse eraisikutele antavaid laene nagu
eluasemelaen, riiklik õppelaen ja tarbijakrediit. (Zirnask 2016: 158) 18aastaseks saades
omandab noor inimene täiskasvanu staatuse ning õiguse otsustada iseseisvalt oma elukäigu
üle. Täiskasvanuna omatakse isiklikku pangaarvet ning seal asuvat raha saab kasutada ja
käsutada vaid noor ise. Üldjuhul peab laenu taotleja olema täisealine ehk vähemalt 18aastane
ning omama regulaarset tõestatud sissetulekuga palka, üüritulu või näiteks ettevõtlusest
saadava tulu kujul, mis on kogunenud arvele vähemalt viimased kuus kuud. Enamasti on
laenuandjad kehtestanud ka minimaalse sissetuleku summa, ent õppelaenudel see nõue
puudub. (Ramler 2017; Sissejuhatus 2020)
Järgnevalt räägitakse lahti, mida erinevad laenud tähendavad ning milliseid tingimusi selle
võtjale seavad. Eluasemelaenu ehk kodulaenu võetakse elukoha ostmiseks, ehitamiseks või
olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Eluasemelaen on hüpoteegiga tagatud krediit.
Lisaks on oluline, et laenuvõtjal oleks olemas omafinantseeringuks vajalik summa, et teha
esmane sissemakse. Omafinantseering moodustab laenu tagatiseks jäävast summast vastava
protsendi. (Zirnask 2016: 163) Kuna omafinantseeringu osa võib moodustada ostetava
kinnisvara hinnast päris suure summa, ei ole selle kogumine säästmise abil enamasti noortele
jõukohane. Seetõttu on omafinantseeringu vähendamiseks võimalik kasutada riigi abi, kes
annab sihtasutuse KredEx kaudu vajadusel noorele perele või noorele spetsialistile täiendava
pangalaenu käenduse. (Eluasemelaenu käendus 2020)
Tarbijakrediidi ehk tarbimislaenude alla lähevad krediitkaardid, väikelaenud, arvelduslaenud.
Tarbimislaene võetakse erinevatel eesmärkidel nagu näiteks elukoha renoveerimine,
reisimine, kallimate asjade ost nagu mööbel, auto, tehnika, hariduse finantseerimine jne.
Laenu summad võivad ulatuda paarisajast eurost kuni kümnete tuhandete eurodeni.
Tarbimislaenudel üldjuhul ei ole tagatist, nende väljastamisel on pangale oluline, et kliendil
oleks stabiilne sissetulek ja piisav maksevõime laenu tasumiseks. (Zirnask 2016: 176)
Tarbimislaenude alla liigituvad ka kiirlaenud, mida iseloomustavad väikesed laenusummad ja
lühikesed tagasimakse tähtajad. Üldjuhul on kiirlaenu taotlemine kiire ja lihtne, enamasti on
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ainsaks tagatiseks inimese sissetulek, mida võib kiirlaenu pakkuja kontrollida pangakonto
väljavõtte esitamisega, kuid tihti seda ei nõuta. Kiirlaenu intressid on kõrged, ulatudes kuni
mõnesaja protsendini aastas. (Kiirlaen 2020)
Zirnask (2016: 174–175) ütleb, et riiklik õppelaen on laen, mida võetakse, et tasuda hariduse
omandamisega kaasnevaid kulusid näiteks õppemaksu tasumine, eluaseme kulude katmine,
arvuti ja teiste õppevahendite ostmine. Õppelaen on tarbimislaenu tunnustega laen, mis on
mõeldud õpilastele ning taotlemisel on oluline olla mõne ülikooli, rakenduskõrgkooli või
kutseõppeasutuse registris ja leida kaks käendajat. Õppelaenu tagasimaksmist tuleb alustada
hiljemalt 12 kuud pärast kooli lõpetamist. Kogu summa koos intressidega peab olema makstud
kahekordse õppeasutuses ettenähtud nominaalaja jooksul. Näiteks, kui nominaalaeg on kolm
aastat, siis peab laenu tagastama kuue aasta jooksul. Õpingute katkestamise puhul on kõik
sama, välja arvatud nominaalaeg, mis on kahekordse asemel pooleteistkordne õppeasutuses
õpitud aeg. Õppelaenu maksimaalmäär 2020/21. õppeaastal on 2500 eurot ning õppelaenu
intress on seaduse järgi seotud 12 kuu Euriboriga, kuid ei saa tõusta kõrgemaks kui 5%.
(Õppelaen 2020; Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 2019)
Rahatarkuse oluline osa on aru saada, millised rahaga seotud otsused on mõistlikud ning
millised on suuremate riskidega seotud. Üheks rahaga seotud põhimõtteks on Roosaare (2018:
63–65) välja toonud krediitkaardi kasutamist ainult intressivabal perioodil. Krediitkaart ei ole
lisasissetulekuallikas, vaid see on rahaline kohustus ehk laen, mis tuleb pangale tagasi maksta.
Kui kogu summa on kasutuses ja seda tagasi ei maksta, siis kaasneb sellega igakuine
intressikulu, mis võetakse inimese pangakontolt maha. See sõltub kasutuses olevast summast
ja see võib olla kümneid eurosid kuus. Lisaks on tähtis aru saada, et mobiiltelefoni, teleri või
auto ostmine ei ole investeering ning see ei tee kunagi rikkaks. Ükski auto, mootorratas või
muu liikumisvahend ei tohiks kokku maksta rohkem kui 50% inimese kogu aasta
sissetulekust.
Enne laenude võtmist tuleb korralikult läbi mõelda, kas on vaja neid laene tegelikult võtta.
Roosaare (2018: 136) sõnul laenu võtmine lihtsalt uue ja suurema teleka ostmiseks, võib viia
majanduslike probleemideni. Kui tegelikult pole raha, et midagi soetada, siis ei tohiks selleks
ka laenu võtta. Samuti ei tasu ka laenude võtmine ära, et ainult näida rikkamana kui tegelikult
ollakse. Kui võtta laenu, et osta disainerriideid, minna puhkusele või liisida kallist autot
võivad sellised otsused niisamuti põhjustada majanduslike probleeme. Kasutades krediitkaarti
oleks mõistlik maksta kogu kasutatud summa iga kuu tagasi ja üldiselt peavad kõik võetud
laenumaksed olema tagasi makstud õigel ajal. Kindlasti tuleb hoiduda kiirlaenudest.

1.4. Pensionisüsteem
Pension on vanaduspõlve materiaalne kindlustamine, mis tagab inimesele igakuise sissetuleku
ka pärast seda kui enam tööl ei käida. Eesti pensionisüsteem toetub kolmele sambale: I
sammas ehk riiklik pension, II sammas ehk kogumispension ja III sammas ehk täiendav
kogumispension. (Zirnask 2016: 136)
I sambast ehk riiklikust pensionist makstakse pensioniikka jõudnud inimesele, kes on
töötanud oma elu jooksul vähemalt 15 aastat. I samba eesmärk on tagada minimaalne
toimetulekuks vajalik sissetulek pensionipõlves. See toimib riiklikul tasandil, kus riik kogub
pensioni maksmiseks vajaliku raha sotsiaalmaksuna. (Sambad ja nende erinevus 2020)
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II sammas oli kuni 2020. aasta lõpuni kohustuslik kõigile, kes on sündinud pärast 1983. aasta
1. jaanuari. 2020. aastal teavitati inimesi pensionireformist, mis teeb võimalikuks II sambast
raha välja võtmise. Sellega kaasnes õigus igal inimesel otsustada II sambasse pensioniraha
kogumist, mis hakkas kehtima alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Teisisõnu, pole II sammas
enam kellelegi kohustuslik. Kui otsustatakse teha II sammas, saab samba omaja valida rohkem
kui 20 investeerimisstrateegiaga pensionifondi vahel. Kui inimene, kes on sündinud pärast
1983. aasta 1. jaanuari ei tee ise pensionifondi valikut, siis loositakse talle pensionifond.
Loosiga saadud fondi puhul on õigus seda hiljem ise vahetada või II sambast välja astuda,
kuid selle kohta tuleb esitada avaldus. (II sammas 2021)
II pensionisammast omav töötav inimene maksab ise 2% palgast pensionifondi ja riik lisab
sellele 4% omalt poolt juurde, kuid see vähendab riigipoolseid makseid esimesse sambasse
sama protsendi võrra. II pensionisammast haldab finantsasutus ning sealt investeeritakse
üldjuhul aktsiatesse või väärtpaberitesse. Üldjoontes töötab see samamoodi nagu
investeerimisfond. Enne 2021. aasta pensionireformi sai inimene raha kasutada alles siis, kui
jäi pensionile. Nüüd saab inimene kogu raha ka varem välja võtta, kuid siis tuleb maksta riigile
20% tulumaksu ning ei saa enne kümmet aastat uuesti II sambaga liituda. Lisaks on võimalus
kanda kogu kogutud raha investeerimiskontole ning hakata oma kogunenud pensionivara ise
investeerima. Sellisel juhul tulumaksu maksma ei pea. Mõlemal juhul tuleb esitada avaldus
kindlal perioodil vähemalt kuus kuud ette ning see raha kantakse välja kindlal ajal ja ainult
kolm korda aastas. (II sammas 2021; Aaspõllu 2020)
III sammas on iga ühele vabatahtlik rahakogumise viis. Selle puhul saab inimene määrata ja
muuta oma sissemaksete suurust. III sammas on ka väga hea võimalus inimesele, kes soovib
säästa ja pikaajaliselt investeerida, kuid tal puudub kas oskus või tahtmine oma
väärtpaberiportfelliga igapäevaselt ise tegeleda. Pankade huvi pensionifondide haldamisel on
teenida nendelt teenustasusid. Kui paigutada III sambasse kalendriaasta jooksul kuni 15%,
kuid maksimaalselt 6000 eurot oma brutosissetulekust, siis maksab riik investeeritud summa
pealt tulumaksu tagasi. (III sammas ehk täiendav kogumispension 2019)
Kokkuvõtteks saab öelda, et rahatarkus ehk finantskirjaoskus on üks keeruline mõiste, mis
hõlmab mitmeid teemasid. Üks rahatarkuse teema on säästmine, mida saab alustada näiteks
eelarve tegemisega, et omada ülevaadet oma kuludest ja tuludest. Raha mitte ära kulutamiseks
oleks mõistlik see paigutada hoiusesse, millega ühtlasi võib teenida väikest intressi. Sageli ei
piisa ainult säästudest ning on vaja võtta mingit tüüpi laenu, näiteks eluasemelaenu, riiklikku
õppelaenu või tarbijakrediiti. Teadlikkus laenudest aitab vältida majanduslikke probleeme,
nagu makseraskused laenude tagastamisel. Tähtsad pikaajalised otsused tuleb juba noorena
teha, mõeldes oma pensionile. Seoses pensionireformiga toimusid Eesti pensionisüsteemis
mitmed olulised muutused, näiteks II kogumissamba muutumine vabatahtlikuks, mis
hakkasid kehtima 2021. aastast.
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2. NOORTE RAHATARKUSE UURINGUTE ANALÜÜSID
Uurimistöö käigus viidi läbi kaks uuringut, et saada ülevaade noorte rahatarkusest. Üheks
uuringuks oli küsitlus, mis viidi läbi veebipõhises keskkonnas Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi (PSHG) 15–24aastaste gümnasistide ja vilistlaste seas. Küsitlus
koosnes 17 küsimusest (vt lisa 1). Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas noored
hindavad enda teadmisi rahaga seotud teemadest, kas ja milliseid meetodeid säästmiseks
kasutavad ning kuidas rahaasju planeeritakse. Lisaks tehti kirja teel intervjuu (15.01.2021)
Vastseliina Noortekeskuse juhataja Merlis Pajustikuga. Intervjuu eesmärgiks oli noori
rahateemadel harivalt eksperdilt teada saada, millisel tasemel on Eesti noorte teadmised
rahaasjadest ning milliseid teadmisi oleks vaja veel noortele õpetada. (vt lisa 2)

2.1. Noortele suunatud küsitluse analüüs
Uurimistöö käigus viidi läbi veebipõhine küsitlusele vastas 103 inimest. Vastajad jagati
kolmeks vanusegrupiks: 15–17 aastat, 18–20 aastat ning 21–24 aastat ehk vastavalt alaealised
noored, hiljuti täiskasvanuteks saanud noored ning gümnaasiumi lõpetanud noored
täiskasvanud. Vastajatest olid 84 naissoost ning 19 meessoost. Kõige rohkem oli vastajaid 18–
20aastaste hulgas (51 inimest). 15–17aastaseid noori oli 38 ning kõige vähem oli vastajaid
21–24aastaste seas, keda oli 14 inimest.
Uurimistöö käigus taheti teada saada, kuidas noored hindavad oma teadmisi rahatarkuse
teema kohta. Vastamine toimus viiepallisüsteemis, kus üks tähendas „väga halb“ ja viis „väga
hea“. 15–17aastaste seas hindasid 44,7% vastanutest oma teadmisi keskmiseks ning 39,5%
hindasid oma teadmised heaks. Keegi ei hinnanud oma teadmisi väga halvaks, kuid 2,6%
vastajatest hindasid oma teadmisi väga heaks. Kokkuvõttes on selle vanusegrupi hinnang oma
teadmiste kohta viiepalliskaalal veidi üle keskmise (3,3). 18–20aastaste vastustes esinesid
kõik hinnangud. Võrdselt väga heaks ja väga halvaks hindasid oma teadmisi 3,9% noortest.
13,8% vastajatest hindas oma rahateadmisi halvaks ning 33,3% keskmiseks. Heaks hindasid
oma teadmisi peaaegu pooled ehk 45,1% vastajatest. Selle vanusegrupi hinnang oma
teadmiste kohta viiepalliskaalal on samuti veidi üle keskmise (3,2). 21–24aastaste hulgas
hindasid võrdselt halvaks või väga heaks oma rahateadmisi 7,1% vastanutest. 28,6% noortest
täiskasvanutest hindasid oma teadmisi keskmiselt ning üle poolte ehk 57,2% heaks. 21–
24aastaste noorte keskmine hinnang oli kõige kõrgem ehk 3,6 palli. Kõigi vanusegruppide
keskmine hinnang jääb 3,4 palli ligidale, mis näitab, et vastajate arvamusel on neil pigem
vähesed teadmised rahatarkuse teemal.
Küsitluse käigus taheti välja selgitada, kust pärinevad noorte rahatarkuse teadmised.
Sõltumata vanusest on 60% vastajatest peamiselt saanud oma teadmised rahaga seotud
tegevuste kohta oma perelt. Väikeseid erinevusi esineb vanuserühmades teiste infokanalite
vahel. Vanuserühmas 15–17 aastat saadakse lisaks perele infot internetist ning ajakirjandusest
ja vähesel määral koolist. Vanuserühmas 18–20 aastat on perele järgnevalt peamiseks
infokanaliks internet ja ajakirjandus ning kolmandal kohal kool. Noored täiskasvanud ehk
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vanuserühma 21–24 vastajad tõid oluliste infokanalitena välja sõbrad ja seejärel interneti ning
ajakirjanduse.
Vastajatel paluti valida sissetuleku allikaid ning valida võis mitu allikat (vt joonis 1). Kõige
rohkem saavad 15–17aastased (kokku 38 vastajat) igakuist taskuraha vanematelt (32 vastajat).
25 noort käivad hooajaliselt tööl ning seitse noort käivad aastaringselt tööl. Selle vanusegrupi
puhul on näha, et paljud saavad igakuist taskuraha, kuid samal ajal käivad ka hooajaliselt või
aastaringselt tööl. Ka 18–20aastaste (kokku 51 vastajat) seas on esikohal igakuise taskuraha
saamine vanematelt, mida saavad 40 vastajat. Peaaegu sama paljud ehk 36 vastajat käivad ka
hooajaliselt tööl ning 16 noort käivad aastaringselt tööl. Kuigi antud vanusegrupp on juba
täiskasvanud, saavad siiski paljud vanematelt igakuist taskuraha, aga käiakse ka hooajaliselt
või aastaringselt tööl ehk omatakse iseseisvat sissetulekut. Muu all toodi kõige rohkem välja
riikliku toetuse saamist, milleks on kaitseväe sõduritoetus ning toitjakaotuspension, kuid toodi
välja ka stipendiumit. 21–24aastaste (kokku oli 14 vastajat) puhul on kõige rohkem neid, kes
käivad aastaringselt tööl (10 vastajat). On ka neid, kes saavad igakuist taskuraha vanematelt
ning noori, kes käivad hooajaliselt tööl. Muu all toodi välja toitjakaotuspensioni saamine,
üüritulu ning stipendium.
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Joonis 1. Sissetulekute jaotus vanuserühmade alusel
Küsitluse käigus taheti välja selgitada, kas noored planeerivad isiklikku eelarvet. Võrreldes
vanusegruppe omavahel, selgub, et tulude ja kulude arvestuse pidamine kasvab vanuse
tõustes. 15–17aastastest noortest peavad arvestust nii tulude kui ka kulude üle 28,9%, 18–
20aastastest 51,0% ning 21–24aastatest 64,3%, mis on natuke üle kahe korra rohkem kui 15–
17aastaste puhul. Vahe tuleb ilmselt sellest, et 15–17aastased on veel alaealised ning elatakse
enamasti vanemate juures ega omata rahalisi kohustusi, kuid 21–24aastased noored
täiskasvanud elavad suure tõenäosusega iseseisvalt ning peavad pidama arvestust, et
sissetulekuga hakkama saada. Kõikidest vastanutest peavad kõige rohkem oma kulutuste üle
arvestust 18–20aastased. 15–17aastastest 5,3% ning 21–24aastastest 7,1% peavad arvestust
ainult oma kulutustest (vt joonis 2).
Noortelt uuriti, kui pikalt planeeritakse oma rahalisi asju ette. Tulemused näitasid, et kõige
levinum rahaasjade ette planeerimise aeg on üks kuu. Kuigi 15–17aastastest üle poolte,
täpsemalt 52,6% ei ole mõelnud ette planeerimisele, on siiski ka neil teisel kohal kuuajane
etteplaneerimine. Ligikaudu pooled 18–20aastastest planeerivad samuti kuu aega ette
(47,1%). Selle põhjuseks võib olla koolis käimine ning mõtlemine kooli asjade ja lõpetamise
peale, mitte pikemas perspektiivis raha planeerimise peale. 15–17aastaste ja 18–20aastaste
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seast kokku 11,2% planeerivad nädal aega ette. Kokku 6,7% noortest planeerivad oma rahalisi
asju ette pikemalt ehk aasta aega ette. Suurem osa 21–24aastastest planeerivad keskmiselt kuu
aega ette, mis võib tuleneda nende igakuistest maksukohustustest (92,9%) ning 7,1% ei ole
mõelnud selle peale (vt joonis 3).
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Joonis 2. Isikliku eelarve planeerimine
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Joonis 3. Rahaliste asjade planeerimise periood
Seejärel paluti vastajatel põhjendada rahaliste asjade ette planeerimise perioodi. 15–
17aastased ei näe põhjust pikalt midagi ette planeerida (52,6%), kuid pikemalt planeerivad
nad ette kogumist suuremateks kulutusteks (21,1%). Vanusegrupi 18–20aastased noored
planeerivad oma rahaasju lähtuvalt sissetulekust (33%), kuid 32% vastanutest kogub lisaks ka
suuremate kulutuste tarbeks. 21–24aastastest planeerib rahaasju peamiselt sissetulekust
lähtuvalt (51,1%) ning 28,6% koguvad raha suuremate kulutuste tarbeks (vt joonis 4).
Uurimise käigus selgus, mille peale kulub kuus keskmiselt kõige rohkem raha. Varasemalt
küsiti, kas noored planeerivad oma eelarvet ning ligikaudu pooled vastasid, et ei pea arvestust.
Sellest küsimusest tuleb välja, et nendest 20%, kes ei tea, mille peale neil kuus kõige rohkem
raha kulub, teised aga oskasid vastata sellele küsimusele. Kõikides vanusegruppides üle 60%
vastajatest kulutab kõige rohkem raha söögile. Oluliselt vähem tehakse kulutusi riietele ja
meelelahutusele. Muude kulutuste all toodi välja transpordi või kütusekulutusi. 21–
24aastastest vastajate kulutustest teisel kohal on kulud eluasemele (21,4% vastajatest). Selle
vanuserühma vastajatest ei toonud mitte keegi välja kulutusi meelelahutusele (vt joonis 5).
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Joonis 4. Rahaliste asjade ette planeerimise põhjendused
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Joonis 5. Kulutused kuus
Seejärel uuriti, milliseid viise kasutavad noored, et vähendada oma kulutusi. Kõikides
vanusegruppides on esikohal soodushindade jälgimine, kuid 15–17aastaste puhul on see kõige
suurema osakaaluga. Kõikides gruppides umbes 26% vastajatest eelistavad väljas söömisele
ise tehtud toitu. Kolmandal kohal on riiete ostmine taaskasutuspoodidest. Mainitud kolm viisi
on kõige populaarsemad kõikide vanusegruppide seas. Mainiti ka ostu vajalikkuse läbi
kaalumist, eesmärkide meenutamist, miks hakati raha koguma, raha säästmise juhendite
järgimist. Kokku oli vaid 4,9%, kes vastasid, et nad ei jälgi oma kulutusi, millest saab
järeldada, et enamus üritavad mingi varem mainitud viisiga raha säästa.
Küsitluse käigus selgus, kas ja miks vastajad üritavad säästa. Vastanutest enamus säästavad
ning säästetakse kindla eesmärgi nimel või igaks juhuks. Säästmine kindla eesmärgi nimel
kasvab iga vanusegrupiga ning 21–24aastastest säästavad täpselt pooled kindla eesmärgi
nimel. Suur säästmine kindla eesmärgi nimel 21–24aastaste hulgas võib olla soositud, näiteks
eesmärgist osta autot või eluaset. Säästmine igaks juhuks on kõrge 15–17aastaste ja 18–
20aastaste seas, mõlemas vanusegrupis 61% lähedale. 21–24aastaste seas on see rohkem kui
poole väiksem (35,7%). Suur erinevus võib tuleneda iseseisvast elust, mida suure
tõenäosusega 21–24aastased elavad ning nende kohustustest ja tulevikuplaanidest (vt joonis
6).
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Joonis 6. Raha säästmine
Küsitluse käigus taheti välja selgitada, kui palju teavad noored erinevatest laenudest. Neil
paluti valida loetelust (kodulaen, tarbimislaen, kiirlaen, ei oska vastata) kõige kõrgema
intressiga laen. Kiirlaen on laenudest kõige kõrgema intressiga ning see on võtja jaoks kõige
kulukam. 5,3% vanuses 15–17 ning 2% vanuses 18–20 arvasid, et kõige suurema intressiga
on kodulaen. 15–17aastastest 13,2% ning 18–20aastastest 3,9% ei osanud vastata, mis näitab,
et sellest ei teata piisavalt. Noortest vanuses 15–17 teadsid 81,6%, 18–21aastastest 94,1%
ning 21–24aastastest kõik vastanud, et kiirlaen on kõige kõrgema intressiga. Sellest saab
järeldada, et vanuse kasvades kasvab ka teadlikkus.
Noortelt uuriti, kas nad on teadlikud õppelaenu võtmise võimalusest pärast gümnaasiumi.
Leiti, et alaealisest umbes 55% on teadlikud õppelaenu olemasolust ning nendest 31,6%
kavatsevad seda ka praeguse seisuga kasutada. 18–20aastastest pole teadlikud 17,6% ning
ülekaalus on õppelaenu mittekasutamine või kavatsus seda tulevikus mitte kasutada. 21–
24aastastest kasutavad või kavatsevad kasutada 14,3% õppelaenu. 21–24aastased peaksid
olema lõpetanud gümnaasiumi ning soovi korral läinud ka edasi õppima. Vastustest selgus, et
nendest 7,1% ei ole teadlikud õppelaenu võimalustest, mis näitab, et ka gümnaasiumi
lõpetanud noortele ei ole piisavalt tutvustatud edasiste õppekulude katmiseks erinevaid
võimalusi.
Vastajatel paluti valida, kas nad on võtnud mingit tüüpi laenu või mitte. Vastustest selgus, et
kõigis vanusegruppides on väike hulk inimesi, kes on võtnud laenu. 15–17aastastest on 5,3%
võtnud laenu, 18–20aastastest 5,9% ning 21–24aastastest 14,3%.
Noortel, kes vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, paluti selgitada, mis tüüpi laenu nad on
võtnud. Saadi teada, et 15–17aastased on võtnud laenu lähedastelt ehk kas perelt või sõpradelt
ning märgiti ka seda, et võetakse alati ilma intressita. 18–20aastased on võtnud samuti laenu
lähedastelt, aga ka kiirlaenu. 21–24aastased on võtnud pikaajalisi laene, milleks on
tarbimislaen ning õppelaen.
Noortel paluti valida kõik sambad, mis neile tööle minnes on kohustuslikud. Selle küsimuse
eesmärk oli välja selgitada, kui paljud teavad kohustuslikest pensionisammastest. 15–
17aastastest pooled ei osanud sellele küsimusele vastata, mis näitab, et sellest ei räägita
piisavalt. 15,8% vastanutest teadsid, et I sammas on kohustuslik. 28,9% vastanutest arvas, et
kohustuslikud on nii I kui ka II sammas, kuid see võib tuleneda nende teadmatusest 2021.
aasta pensionireformist. 18–20aastaste puhul pakuti kõige rohkem I sammast kui
kohustuslikku pensionisammast tööle asudes (33,3%). 29,4% pakkusid I ja II sammast
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kohustuslikuna, mis võib tuleneda sellest, et osadel võib II sammas olemas olla (nendel
vastajatel, kes käivad tööl) ja kuni 2020. aasta lõpuni oli see kohustuslik. 21–24aastaste seas
valiti üle 50% nii I kui ka II sammas kohustuslikuks. See võib tulla sellest, et neil on mõlemad
sambad olemas, sest kui nemad said täisealisteks oli neil II sammas kohustuslik. 21,4%
teadsid, et ainult I sammas on kohustuslik. Kõikide vanuserühmade seas oli ka vastajaid, kes
ei osanud vastata, millest leitakse, et pensionisüsteemist ei räägita noortele piisavalt.
Noorte käest uuriti, milliste rahaliste teemade nõustamist nad vajaksid kõige rohkem.
Kõikidest vanusegruppidest vajatakse kõige rohkem nõustamist laenu võtmise teemadel. Ka
28,6% nendest, kas varasemalt vastasid, et on võtnud mingit tüüpi laenu, vajaksid sellel teemal
nõustamist. Veel toodi kõikides vanusegruppides välja raha hoiustamisest nõustamise
vajalikkust. 21–24aastaste seas on märgitud ka nõustamist investeerimise teemadel (vt joonis
7).
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Joonis 7. Nõustamist vajavad teemad
Uuringu käigus kogutud andmete analüüsist saab järeldada, noored saavad oma peamised
rahateemalised teadmised perelt. Selgus ka, et vanuse kasvades suurenevad raha teemadega
seotud teadmised ja kasvavad eelarve planeerimise oskused. 15–17aastaste puhul enamus ei
näinud põhjust pidada eelarvet ega planeerida oma rahaasju ette. Samal ajal 21–24aastastest
suurem osa jälgib oma eelarvet ning planeerib oma rahaasju ette. Lisaks selgus, et enamus
noortest teavad, et kiirlaen on kõrge intressiga, kuid paljud pole kursis Eesti
pensionisüsteemiga. Samuti võib tõdeda, et noored täiskasvanud (21–24aastased) mõistavad
rohkem raha säästmise vajalikkust ning laenudega seotud teemade keerulisust.
Analüüsitud tulemustest saab järeldada, et noored omavad algteadmisi rahatarkuse kohta, kuid
seda tuleks arendada. 18–20aastased, kes on hiljuti saanud täiskasvanuteks, ei oma veel
piisavaid oskusi, et toimida rahatargalt. Võib öelda, et pooled küsitlusele vastanud noortest
omavad ülevaadet oma kuludest ja tuludest ning planeerivad neid vähemalt kuu aega ette. 18–
20aastased teavad kuidas säästa, aga suuremate ostude tegemiseks säästavad vaid pooled
noored. Mõned 18–20aastased on võtnud kiirlaenu ning laenanud lähedastelt ja sõpradelt.

2.2. Intervjuu Merlis Pajustikuga
Uurimistöö teise osana viidi läbi kirja teel intervjuu Merlis Pajustikuga, kes viib läbi
rahateemalisi töötubasid noortele. Intervjuu eesmärgiks on teada saada, millisel tasemel on
Eesti noorte teadmised rahaasjadest ning milliseid teadmisi oleks vaja veel noortele õpetada.
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Alustuseks paluti intervjueeritaval ennast tutvustada. Merlis Pajustik on töötanud Vastseliina
Noortekeskuse juhatajana ligi kümme aastat, kuid viimasel viiel aastal on ta tegelenud
kõrvaltööna ka noorteinfo jagamisega, mille üks valdkondadest on rahatarkus. Lisaks kuulub
Pajustik erinevatesse organisatsioonidesse, näiteks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
juhatusse. Ta on kuulunud ka JCI-sse ehk Ettevõtlike Noortekotta ning olnud ühel aastal ka
JCI Tartu president. Enne seda müüs ta neli aastat raamatuid USA-s.
Intervjuust selgus, et Merlis Pajustiku korraldatavates noorteinfo töötubades õpetatakse
noortele rahatarkuse baasteadmisi üle Eesti. Noortele tutvustatakse töötoa käigus rahatarkuse
mõistet ning õpetatakse, kuidas koostada eelarvet. Pajustiku arvates on eelarve koostamine
ning kulude kontrolli all hoidmine kõige alus. Samuti on oluline ettevõtlikkus ning ettevõtlik
olemine. Alati ei pea ise ettevõtlusega tegelema, kuid oluline on noortele anda võimalus
mõista ja aru saada ettevõtluse toimimisest. Pajustik toob väga olulisena välja ettevõtlusalaste
oskuste õpetamist noortele.
Intervjueeritav ei tegele noorte täiskasvanutega ning ei oma nende kohta analüüsitavat infot,
kuna viib töötube läbi pigem põhikooli õppijatest gümnaasiumi lõpetajateni. Pajustik tõdes,
et noortel on üldised rahatarkuse teadmised olemas, kuid kui minna süvitsi, siis puudub neil
sisuline arusaam rahatarkuse teemadest.
Pajustik toob välja, et eelkõige saadakse rahatarkuse teemal teadmised kodust. Ta mainis ka
minifirmasid ja õpilasfirma loomisele suunatud programme, mis on heaks kohaks, kust saada
rahatarkuse teadmisi. Lisaks arvas ta, et noortel, kellel on suurem huvi, nemad otsivad ise
internetist materjale rahatarkuse kohta. Huvitavate info saamise allikatena tõi ta välja erinevad
arvuti- ja lauamängud.
Intervjuu käigus selgus, et noored koguvad enamasti nende asjade jaoks, mida ise soovivad
osta. Sageli aga poes käies kulutatakse kogu olemasolev raha ära. Merlis Pajustik märkis, et
noorte peamine sissetulek on taskuraha ning selle kõige lihtsam kogumise viis oleks panna
see kohta, mida igapäevaselt kasutada ei saa. Ta soovitaks panna raha indeksfondi, kus
halduskulud puuduvad või on väikesed, sest raha kaotab väärtust ning tänu sellele on võimalik
ka sissetulekut suurendada. Pajustik peab mõistlikuks oma raha hoidmist dividendiaktsiatena,
kuid konstateerib, et see vajab täpsemaid teadmisi ning noor sellega iseseisvalt toime ei tule.
Intervjuu käigus taheti teada saada, milliseid võimalusi kasutavad noored, et teenida
lisasissetulekut. Pajustik arvas, et noored teevad tööampse või käivad väikese koormusega
tööl, et lisaraha teenida. Ta ütles, et raha teenimiseks peab midagi oskama ning selleks tuleb
õppida ja mingisuguseid oskuseid omandada, mille eest ollakse nõus maksma.
Vastusena, millised rahalised otsused tema arvates vajaksid kõige enam nõustamist, tõi ta
kõige olulisemana välja eelarve koostamise kohta õppimise, millele järgneb oskus õppida
vältima emotsionaalseid oste. Kuna sissetulek sõltub oskustest ning tuleb igaüks peaks ennast
pidevalt arendama ja õppima neid oskuseid, mille eest ollakse nõus maksma.
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KOKKUVÕTE
Töös käsitleti noorte rahatarkuse temaatikat. Probleemina nähti seda, et noortel on teadmised
rahatarkusest, kuid vähem praktilisi oskuseid rahaga seotud otsuste tegemiseks. Käesoleva
töö eesmärgiks oli uurida rahatarkusega seotud peamisi teemasid ning millised on noorte
teadmised rahaga seotud tegevustest. Töö eesmärk sai täidetud. Eesmärgi täitmiseks uuriti
esmalt erinevat kirjandust ning selgitati välja olulisemad rahatarkuse põhitõed. Selgus, et
rahatarkus hõlmab mitmeid teemasid, näiteks säästmine või lisaraha teenimine, hoiustamine,
laenamine ning ka tulevikuks säästmine ehk pensionisüsteem. Töö uurimusliku osa läbi
viimiseks kasutati kahte uurimismeetodit, milleks oli kirjalik veebiküsitlus Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi (PSHG) õpilaste ja vilistlastega ning intervjuu noorte rahatarkuse
eksperdi Merlis Pajustikuga.
Uurimistöö käigus viidi läbi küsitlus PSHG gümnasistide ja vilistlaste seas vanuses 15–
24aastat. Küsitlusest selgus, et noored saavad oma peamised teadmised rahatarkuse kohta
kodust. Vastajad tõid välja, et peamine sissetulekuallikas on taskuraha, kuid paljud noored
teenivad endale ise lisaraha hooajaliselt või aastaringselt tööl käies. Nooremad vastajad pigem
ei pea oma kulude üle arvestust. Vanemaks saades omatakse paremat ülevaadet oma kuludest
ja tuludest ning kulutusi planeeritakse vähemalt üks kuu ette. Kõige vähem teavad noored
laenudest ja pensionisüsteemiga seonduvast. Saadi teada, et PSHG õpilased ja vilistlased
vanuses 15–24 aastat hindavad oma rahatarkust keskmiseks, nad teavad erinevaid võimalusi
säästmiseks, kuid vähem teavad erinevatest laenudest. Vanuse kasvades suurenevad oskused
rahaga ringi käimiseks, seal hulgas paraneb ülevaade oma tuludest ja kuludest ning
planeeritakse rohkem oma kulutusi ette.
Intervjueeritav rõhutas, et noortele tuleks varakult õpetada enda isikliku eelarve tegemist ning
emotsiooniostude vältimist. Ta pidas ka väga oluliseks noorte ettevõtlikkuse arendamist ning
esmaste ettevõtlusalaste teadmiste omandamise võimalust koolis.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et noortel on huvi rahaga seotud teemade vastu ning neil on olemas
olulisemad teadmised rahatarkusest. Samas saab välja tuua, et noored ei rakenda piisavalt oma
teadmisi igapäevaste rahaliste otsuste tegemisel. Näitena saab välja tuua emotsiooni ostude
tegemise ning vähese kulude planeerimise. Positiivsena saab esile tõsta noorte
säästmiskäitumist, sest mõeldakse erinevatele alternatiividele, kuidas vähem raha kulutada.
Antud teemat saaks edasi arendada, uurides neid noori, kellel on läbitud ettevõtlusõpe või kes
on osalenud õpilasfirma arendamises, kuna intervjuus toodi väga olulisena välja
ettevõtlusalaste oskuste õpetamist.
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Lisa 1. Noortele suunatud küsitlus
Sinu vanus *
o
15–17
o
18–20
o
21–24
Sinu sugu *
o
Mees
o
Naine
1. Kuidas hindad oma teadmisi rahatarkuse teemal? *
Väga halb 1 2 3 4 5 Väga hea
2. Hinda, kust ja mil määral Sa oled saanud oma teadmised rahatarkuse kohta? * (Üks valik igale reale)
Peamiselt

Osaliselt

Koolist
Perelt
Sõpradelt
Internetist, ajakirjandusest
3. Millised on Sinu sissetuleku allikad? * (Mitu valikut)
o
Saan igakuist taskuraha vanematelt
o
Käin aastaringselt tööl
o
Käin hooajaliselt tööl
o
Muu:
4. Kuidas Sa planeerid enda isiklikku eelarvet? *
o
Pean arvestust oma tulude ja kulude üle
o
Pean arvestust ainult oma kulutuste üle
o
Ei pea arvestust
5. Kui pikalt Sa oma rahaasju ette planeerid? *
o
Nädal
o
Kuu
o
Aasta
o
Ei ole mõelnud selle peale
o
Muu:
6. Miks Sa planeerid just sellise perioodi ette? *
o
Planeerin lähtuvalt sissetulekust
o
Kogun suuremateks kulutusteks
o
Ootamatute kulutuste tarbeks
o
Ei näe põhjust pikalt ette planeerida
7. Mille peale Sul kulub keskmiselt kõige rohkem raha kuus? *
o
Riided
o
Söök
o
Meelelahutus
o
Ma ei tea, pole arvestust pidanud
o
Muu:
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8. Milliseid viise kasutad kulutuste vähendamiseks? * (Mitu valikut)
o
Eelistan väljas söömise asemel ise tehtud sööki
o
Ostan riideid taaskasutuspoodidest
o
Jälgin soodushindasid
o
Pean arvestust oma kulude ja tulude üle
o
Ma ei jälgi oma kulutusi
o
Muu:
9. Kas Sa üritad säästa? *
o
Jah, püüan igaks juhuks säästa
o
Jah, säästan kindla eesmärgi nimel
o
Ei, pole midagi säästa
o
Ei, pole sellele mõelnud
o
Muu:
10. Mis Sa arvad, millise laenuga kaasneb kõige kõrgem intress? *
o
Kodulaen
o
Tarbimislaen
o
Kiirlaen
o
Ei oska vastata
11. Kas oled teadlik, et gümnaasiumijärgsete õpingute rahastamiseks saab kasutada riiklikku õppelaenu?*
o
Jah, olen teadlik ja kasutan/kavatsen kasutada
o
Jah, olen teadlik, kuid ei kasuta/ei kavatse kasutada
o
Ei ole teadlik
o
Muu:
12. Kas Sa oled võtnud mingit tüüpi laenu? *
o
Jah
o
Ei
13. Kui Sa oled võtnud laenu, siis mis tüüpi?
Teie vastus:
14. Kui Sa lähed tööle, siis millised pensionisambad on Sinule kohustuslikud? * (Mitu valikut)
o
I sammas
o
II sammas
o
III sammas
o
Ei oska vastata
15. Milliste rahaliste otsuste tegemisel vajaksid kõige enam nõustamist? *
o
Kulutuste vähendamine
o
Säästmine
o
Laenu võtmine
o
Raha hoiustamine
o
Muu:

Lisa 2. Intervjuu Merlis Pajustikuga
1. Palun tutvustage ennast (valdkond, kus Te töötate ja kui kaua olete töötanud)
Praegu töötan Vastseliina Noortekeskuses juhatajana. Olen seda tööd teinud juba 9,5 aastat. Viimasel 5
aastal olen rohkem tegelenud noorteinfoga ning rahatarkuse teema on samuti üks noorteinfo teemadest.
Lisaks kuulun erinevatesse organisatsioonidesse. Näiteks olen Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
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juhatuse liige. Olen kuulunud ka JCI-sse ehk Ettevõtlike Noortekotta ja olen olnud ühel aastal ka JCI
Tartu president. Enne seda olen käinud 4 aastat USA-s raamatuid müümas.
2. Mis on mõjutanud Teid noortele rahatarkust tutvustama? Kus ja kui kaua olete sellega tegelenud?
Ettevõtlus ja rahatarkus algab tegelikult noorte omaalgatusest. Noortel on ägedad mõtted, mida nad
tahavad ellu viia, kuid selleks on vaja erinevaid teadmisi ja oskuseid. Ideede ellu viimine koosneb oma
idee lahti mõtestamisest ning kirja panekust. Pärast seda koosneb see väga palju projektijuhtimisest:
tegevuste kirja panemine, partnerite kaasamine, eelarvestamine, tegevuste ellu viimine ja analüüs. Eelarve
ja raha teema on üks osa kogu tegevuse ellu viimisest. Tuleb leida ressursse, et oma tegevused ellu viia.
Mõnikord ei tähenda see seda, et peab reaalselt raha saama, vaid piisab ka otse vahendite saamisest, mida
kasutatakse tegevuste ellu viimiseks. Üsna tavaline on see, et kui noored viivad mõned oma ideed ellu,
siis on nad piisavalt palju teadmisi saanud, et päriselt ettevõtlusega pihta hakata. Tänu sellele olen ma
toetanud mõnda noort alustama oma ettevõttega. Noorsootöötajana proovin aidata noorel selgusele jõuda,
mis on tema huvid ja kirg. Pärast seda aitan noorel ellu viia enda huvivaldkonnas tegevusi ning arendada
tema oskusi. Mõnikord lõppeb see sellega, et noortel on huvi edasi tegeleda ettevõtlusega ja mõnikord
mitte.
Noortekeskusesse tööle minnes osalesin kohe ka õpilasfirmade juhendaja koolitusel. See on praegu hea
võimalus noortel õppida ettevõtlusõpet. Noortekeskuses viime ellu aeg-ajalt ka ettevõtlus ja rahatarkuse
tegevusi. Üks viimane tegevus ettevõtlusnädalal oli „Tasuline noortekeskus“. Tegu oli simulatsiooniga,
kus noored said iga päev baasraha noortekeskuse teenuste tarbimiseks. Kui see sai otsa, siis oli neil
võimalik osaleda tegevustes või täita ülesandeid, et lisaraha juurde teenida. Osadeks rahateenimise
tegevusteks olidki rahatarkusega seotud töötubades osalemine või „töötamine“. Terve nädala jooksul said
noored tänu sellele erinevaid rahatarkuse teadmisi.
Ise olen olnud ettevõtlushuviline juba gümnaasiumist peale. Arvan, et see on ka üks peamine põhjus, miks
läksin USA-sse raamatuid müüma. Teen ise mõnele mittetulundusühingule raamatupidamist ja olen
teinud mõned infotehnoloogia projekte ning tegelen veidi ka koolitamisega. Viimase aja suurem huvi
ongi investeerimine ja aktsiatega kauplemine.
3. Millistel teemadel Te täpsemalt nõustate noori?
Noorteinfo töötubades õpetame noortele rahatarkuse baasteadmisi. Noor tutvub töötoa käigus rahatarkuse
mõistetega. Läbi juhtumite koostatakse eelarvet ning noor õpib, et oma sissetulek tuleks jagada ära
erinevateks osadeks. Osa tuleks säästa, osa investeerida, osa kulutada ning osa annetada. Rohkem ühes
töötoas ei jõuagi noori õpetada. Töötuba luues sai konsulteeritud Rahandusministeeriumi rahatarkuse
koordinaatori Liisi Kirchiga. Tema sõnul on ettevõtlust tutvustavaid tegevusi ja programme päris palju,
kuid programme, kus õpetatakse eelarvet koostama ja kulusid kontrolli all hoidma väga vähe, kuid just
need ongi kõige olulisemad oskused, millest peaks pihta hakkama. Meie proovimegi nende töötubade abil
seda tühimikku täita.
Lisaks oma töös tutvustame noortele erinevaid ettevõtlusega seotud tegevusi. Kutsume ettevõtjaid
rääkima ning toetame noortel kirest oma ettevõtluse arendamist. Kõik algab ettevõtlikkuse õppimisega
läbi projektitegevuste ja oma ideede arendamisest. Noortekeskuses on olemas erinevad lauamängud, mis
aitavad mingeid teemasid lahti rääkida. Alustades „Super farmer“ mängust ja lõpetades „Cashflow“ või
Estonian Business School „Ärihai“ mängust.
4. Millised on noorte (vanuses 15–24 aastat) üldisemad teadmised ja arusaamad rahast?
19–24aastaste üldisi teadmisi raha kohta ei oska ma väga kommenteerida, sest pigem tegeleme
noorematega alates 8–9aastastest kuni 18–19aastasteni. Noored teavad, et raha teenitakse töötamise või
ettevõtlusest. PISA tulemusi vaadates võiks väita, et Eesti noortel on rahatarkusega hästi. „Eesti
tulemused näitavad, et meie noortel on tugevad finantsalased põhiteadmised – uuringu baastaseme on
saavutanud 95% Eesti noortest.“ https://www.innove.ee/uudis/eesti-noorte-rahatarkus-on-pisa-uuringutulemustes-esikohal/
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Noortekeskuses noortega suheldes tuleb välja, et noortel on üldised teadmised olemas. Kui noortel on
vaja teada natuke rohkem, siis oskavad nad hästi internetist otsida. Siiski olen aru saanud, et kui minna
teemadega süvitsi, siis noortel puudub täpsem arusaam rahatarkuse teemadest.
5. Kust pärinevad noorte rahatarkuse teadmised?
Kõige parema vastuse annab Sulle kindlasti PISA tulemuste lehel olev kokkuvõte (eelmise küsimuse link)
ja seal on kokkuvõttefail: https://www.hm.ee/sites/default/files/07.05.2020_pisa_finantskirjaoskus_k
okkuvote.pdf
Võin kinnitada, et eelkõige saavad noored oma rahatarkuse teadmised kodust. Järgmine hea koht on
kindlasti minifirma ja õpilasfirma programm. Suurema huviga noored otsivad ise materjali internetist.
Mingeid teadmisi annavad ka mobiili-, konsooli- või arvutimängud. Noortekeskuses on noortel võimalik
saada teadmisi läbi lauamängude ja projektitegevuste ning läbi ettevõtlusteemaliste ürituste.
6. Millele noored kõige rohkem raha kulutavad?
Kõige parema vastuse annab sellele küsimusele mõni uuring, mida on tehtud. Noored kulutavad eelkõige
raha söögi, riiete ja jalanõude ning hobidega seotud tegevustele. Kindlasti kulub osa raha väljasõitude,
mingite kohtade külastamise (kino, bowling, peod jne) peale.
https://geenius.ee/blogi/maisikaardi-sonumid/uuringust-selgus-millele-eesti-noored-enim-rahakulutavad/
7. Kas ja kuidas noored säästavad?
Erinevatest uuringutest on välja tulnud, et noored on tublid rahakogujad https://www.seb.ee/uudis
ed/2019-07-25/seb-uuring-eesti-noored-tublid-rahakogujad-kuid-kesised-raha-hoidjad
ehk
noored
koguvad asjade jaoks, mida nad väga tahavad. Samas on noortekeskuses näha, et see raha kipub üsna
kergesti ka käest ära minema. Lihtne on poodi minna ja see ära kulutada. Eriti seda, kui minnakse poodi
koos teiste noortega. Noorte peamine sissetulek on ikkagi taskuraha. Lapsevanemal on kõige lihtsam
suurematele noortele kanda raha nende pangakontole. Kõige lihtsam viis kogumiseks on ikkagi see, et sa
paned selle raha kohta, kus sa seda igapäevaselt kasutada ei saa. Hea mõte on eraldi konto teha ja osa raha
sinna kanda ning seda mitte üldse puutuda. Raha kaotab väärtust ning suurem summa on mõistlik mõnda
indeksifondi paigutada, kus halduskulud puuduvad või on väga väiksed. Tänu sellele on võimalik oma
sissetulekut isegi suurendada. Kindlasti on mõistlik hoida oma raha ka dividendiaktsiatena, kus peaaegu
kindel on see, et ettevõtte väärtus ei vähene, kuid on võimalik aastas korra dividendidena raha juurde
teenida. Näiteks Tallinna Kaubamaja aktsiad. Aktsiatesse ja fondidesse panek nõuab aga juba täpsemaid
teadmisi ning arvan, et tavaline noor sellega siiski iseseisvalt hakkama ei saa.
8. Milliseid võimalusi kasutavad noored lisasissetuleku teenimiseks?
Noorte kõige paremad võimalused lisasissetulekuks on ikkagi kuhugi väikse koormusega tööle minna.
Veelgi parem on õppida uusi oskusi juurde, mis on kõrgesti tasustatud. Olen näinud nii mitmeid noori,
kes on fotograafia, kujundamise või IT oskustega endale lisaraha teeninud. Muidugi on võimalik alustada
mingi väikese ettevõtlusega läbi minifirma või õpilasfirma ja sealt edasi liikuda. Lisaraha teenimine algab
ikkagi läbi mingi oskuse omandamise, mille eest ollakse nõus maksma. Noored tahavad tavaliselt raha
teenida ja ei mõelda väga oskuste omandamise peale. Kindlasti tasuks noortel mõnda tööampsude
keskkonda uurida nagu: https://goworkabit.com/ajutised-toopakkumised
Maapiirkonnas on alati mõni suurtalunik, kellel võib tööd pakkuda olla.
9. Milliste rahaliste otsuste tegemisel vajaksid noored kõige enam nõustamist?
Ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi eelarve koostamise kohta õppida. Pärast seda on omandada oskusi,
kuidas emotsionaalsete ostude tegemist vältida. Oluline on noortel aru saada, et sissetulek sõltub
oskustest. Tuleb õppida oskuseid, mille eest ollakse nõus rohkem maksma.
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2005
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8.
9.
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19.
20.
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Ahmetov, Eldar. Lennu füüsikaline kirjeldus. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Antsmaa, Merli. Suurtootmine AS Maratis. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Hunt, Helen. Hirmu faktorit sisaldav noortefolkloor aastal 2005. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Jõerand, Helen. Pärnu linna pargid. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Kaljusaar, Relyke. Adleristlik juhtumi analüüs. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Kapp, Margit. Kognitiivne muusikapsühholoogia. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Kink, Eiko. Tehisintellekt. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kukk, Jaanika ja Holland, Jaana. Massimeedia Pärnus 1985. aastal. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
Kulpin, Andrei. Soomustiivaliste liigikoosseisu eripärad kultuuraladel. Pärnu Vene Gümnaasium,
9. kl
Kütt, Triin. Ernst Theodor Amadeus Hoffmanni novelli „Uneliivamees” ja Leo Delines’i balleti
„Coppelia” võrdlus. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Laasu, Maarja. Slängi tähtsus tänapäeva noorte kõnepruugis. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Lilleste, Martti. Kunstnik Johannes Võerahansu elu ja looming. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Marts, Triin. Pärnu Kunstikool 1980–2005. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Maslovskaja, Niina. Rõivas ja mood XX sajandil. Pärnu Vene Gümnaasium, 8. kl
Meius, Merilin. Krišnaism ja selle olemus Eestis. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Mjakonkihh, Ellen. Muulastest õpilased Eesti koolides. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Mkrttshjan, Anzhelika ja Kurkul, Julia. Laserravi meetodid Eesti kliinikutes. Pärnu Vene
Gümnaasium, 12. kl
Ojakäär, Artur. Suhkurdiabeet. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Olev, Kirsika. Johann Köleri elu ja looming. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Peterson, Holger. Nafta asendajad autotranspordis. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10.
kl
Prants, Kreet. Estonian students use of English in everyday communication. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Räägel, Alvar. Ülevaade Pärnu linna rannaala linnustikust. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Soomets, Elin ja Soomets, Elmo. Meie pere lugu. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Soosaar, Olavi ja Kollamaa, Tanel. Koolivägivallast ja selle avaldumisest Rääma koolis. Pärnu
Rääma Põhikool, 9. kl
Tõnts, Merle. Maailmarändurist keraamik Anne Türn. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl

2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alunurm, Reelika. Let me tell you about Britpop. Juhendaja Õie Mägi. Pärnu Ühisgümnaasium,
11. kl
Haas, Liina ja Tammearu, Tene. Doominomäng gaaside õppimiseks. Juhendaja Evelin Saks.
Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Hallik, Riina. Laps – vägivalla ohver. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 10. kl
Ipsberg, Liis. Müütilised olendid ilukirjanduses. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium,
11. kl
Jaakson, Aet. Puupakust kandleni. Juhendaja Ivi Kullam. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Juhanson, Karl-Ott ja Kruusla, Vegard. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste
lugemiseelistused. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Juhansoo, Kairi ja Täll, Christin. Lisaained meie toidulaual. Juhendaja Anne Urge. Pärnu
Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Koosapoeg, Kaarel. Elektromagnetkiirendite kasutamine satelliitide orbiidile saatmiseks.
Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. kl
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

2007
Aamer, Mihkel. Eesti keele vokaalisüntesaator. Juhendaja Elmu Mägi. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 12. kl
2. Grištšenko, Julia ja Tkatšenko, Viktoria. Muusikariistade helivõnkumise uurimine. Juhendaja
Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl
3. Kalinin, Dmitri ja Levštšanova, Valentina. Radoon-gaasi kogumise uurimused gümnaasiumi
ruumides. Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl
4. Kikajoon, Kristiina ja Jakobsoo, Siim. Toitumine Pärnumaa noorte hulgas. Juhendaja Sirje
Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
5. Kägu, Sander ja Viks, Karl. Massimeedia Pärnus 2006. aastal. Juhendaja Leo Viller. Pärnu
Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
6. Lekk, Ingrid. DNA analüüs polümeraasi ahelreaktsiooni meetodil. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu
Humanitaargümnaasium, 12. kl
7. Luht, Annemarii. Akordioni minevik ja tänapäev Eestis. Juhendaja Jelena Kuvšinova. Pärnu Vene
Gümnaasium, 12. kl
8. Luts, Ott. Pärnu Rannapargi linnustik aastatel 2003–2006. Juhendaja Aita Luts. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
9. Pelovas, Alo ja Kurik, Kaspar. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste osavõtt huviharidusest.
Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
10. Petersell, Olgerd. Pärnu Ühisgümnaasium ja inglise keele õpetus. Juhendaja Kaie Merila. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
1.
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11. Peterson, Birgit. Pärnu I Keskkooli ajaloost. Juhendaja Õnnela Kukk. Pärnu Ühisgümnaasium, 11.
kl
12. Püsiäinen, Anita. Mesindussaadused ja nende mõju närvisüsteemile. Juhendaja Riina Leet. Pärnu
Humanitaargümnaasium, 12. kl
13. Teearu, Katre. Koolikiusamine. Juhendaja Pille Kadak. Kilingi-Nõmme Gümnaasium, 10. kl
14. Tjuleneva, Anna. Tööpakkumised gümnaasiumi lõpetajatele Pärnus ja Pärnumaal. Juhendaja Olga
Vereštšagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 10. kl
15. Vaik, Ruth ja Krimm, Erika. Vetikad, õppevahend. Juhendaja Anne Urge. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
16. Veri, Laura. Õpilaste identiteedi kujunemine rate.ee-s. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe
Gümnaasium, 11. kl

2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
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
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2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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
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.

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
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kauniste, Merilin. Eestlased Kanadas. Juhendaja Elle Kera. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
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.
5.
6.
7.

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
Mägi, Gätlyn. Pronksiöö sündmuste kajastamine ajakirjanduses. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Paberits, Getter. Eesti pensionisüsteem ja teise samba pensionifondide võrdlus. Juhendaja Heidi
Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Raud, Mikk. Euroopa ja islami kokkupõrge. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
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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

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

2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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9. Ruus, Rain. Sõdurid välismissioonil. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium, 8. kl
10. Tammekivi, Hendrik. Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse näitel Pärnus.
Juhendaja Väino Tuisk. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
11. Tammsaar, Liisa. Taustamuusika mõju õppimisele. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
12. Tiido, Kristi. Eesti ohustatud hobusetõud. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
13. Tinast, Elisabeth ja Arust, Anne-Mai. Lugemine Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 5.–9. klasside
seas. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
14. Toimetaja, Triin. Argumenteerimine ja argumenteerimisoskuse erinevused kooliõpilaste seas.
Juhendaja Siim Ruul. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
15. Vanamõisa, Jörgen. Spordiajakirjanduse kujundlik väljenduslaad. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl

2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Annus, Andrea. Indrek Koffi elu ja looming. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Beljajev, Kaarel. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste liikumisharjumused Juhendaja Inga
Merisaar. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Iisak, Jornas-Toomas. Eesti laulupidude tähendus. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kuura, Kati. Krüptoraha staatus bitcoini näitel Eestis, Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias.
Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kuusik, Debora ja Kuusik, Ita. Pärnu lastekodu läbi aegade. Juhendaja Sarmite Tammekivi.
Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Pähkel, Laura. Eesti laste- ja noortekirjandusest 2011–2013. aasta põhjal. Juhendaja Lia Viller.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Raadik, Hanna Mai. Noorte teadmised rahvameditsiini külmetushaiguste ravimeetoditest kahe
Pärnu linnakooli ja kahe maakooli näitel. Juhendaja Ene Kübarsepp. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. klass
Raadik, Helen Maria. Valimisiga ja noorte suhtumine valimisea langetamisesse kolme Pärnu
gümnaasiumi õpilaste näitel. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12.
kl
Raudsepp, Aadron. Pärnu lahe puhtus ja selle uurimine. Juhendaja Anne Urge. Pärnu Kuninga
Tänava Põhikool, 8. kl
Rea, Anneliis. Keerulisemad grammatikakategooriad keeleõppes eesti ja kreeka keele näitel.
Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Roostma, Helen. 19. sajandi inglise romantismi luuletajate noorem põlvkond. Juhendaja Elma
Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Saarse, Heleen. Kuulsad matemaatikud ja nende käsitlemine põhikooli matemaatikaõpikutes.
Juhendaja Urve Paulmann. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Sarapuu, Annika. Pärnu Muuseumi numismaatikakogu katalogiseerimine. Juhendaja Epp Pavelts.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Soodla, Helo Liis. Tõlke ekvivalentsus Jerome Klapka Jeromeʼi „Kolm meest paadis“ näitel.
Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Talimaa, Kristel. Malle Leisi elu, looming ja kaasaegsete arvamus tema loomingust. Juhendaja
Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl
Tammsaar, Liisa. Klassikalise muusika mõju loogikaülesannete lahendamisele. Juhendaja Aire
Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Vaikmaa, Renna. Pärnu Rääma Põhikooli vasakukäeliste laste esinemissagedus ja toimetulek
koolis ning õpetajate oskused vasakukäeliste õpetamisel. Juhendaja Arina Galkin. Pärnu Rääma
Põhikool, 8. kl
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2016
Allik, Karin. Kontserdi korraldamise nõuded Eestis. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
2. Eisenschmidt, Ave. Pärnu linn Elisabeth Aspe teostes „Ennosaare Ain“ ja „Anna Dorothea“.
Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
3. Grib, Katariina. Joonistamine kui minu eneseväljendus: põhinedes Eduard Viiralti loomingule;
joonistamisharjumuste uurimine. Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
4. Koitla, Kristi. Digipööre Pärnu koolides kahe kooli näitel. Juhendaja Mart Kimmel. Pärnu Rääma
Põhikool, 8. kl
5. Kullam, Ingrid. 1967.–1968. ja 1997.–1998. aastal sündinud Pärnu Ühisgümnaasiumi (endise
Pärnu I Keskkooli) õpilaste eesnimed. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
6. Mardik, Karmen. Küberkiusamine 9. klassides kolme Pärnu linna kooli näitel. Juhendajad Kaili
Miil, Marianna Metsla. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
7. Padul, Birgit. Arvo Pärdi omanäolise stiili kujunemine, omapära ning mõjutused Eesti
kunstmuusikas. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
8. Post, Grete. Vihakõne. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
9. Põldsam, Gerdi. Askorbiinhape ja selle määramine jodomeetrilise tiitrimise meetodil. Juhendaja
Evelin Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
10. Rea, Anneliis. Inimolemuse käsitlemine ajaloos ja selle geneetilised alused. Juhendajad Ingrid
Lekk ja Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
11. Vatsfeldt, Madli. Pagulasteema Eestis ning noorte suhtumine sellesse Pärnu Ühisgümnaasiumi
õpilaste näitel. Juhendaja Marge Tuul. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
12. Vestel, Kerstin. Unehäired gümnaasiumiealistel noortel. Juhendaja Kaili Miil. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
1.

2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Allik, Karin. Poliitiline teater Eestis NO99 näitel. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Annus, Lisanna. Tallinna Linnateatri fenomen. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Birnbaum, Karl. Eesti muusika eksport. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
Boubadaz, Farid. Haldusreform. Juhendaja Maia Erm. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Einola, Annabel. Regilaulu populaarsuse ning osatähtsuse muutumine ajas. Juhendaja Aire
Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Jõemägi, Eva-Lotta ja Klein, Birgit. Nägemistaju 17–18 aastastel Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilastel. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Jürisoo, Lisanna. Pneumapure filtriga padja sobivus tolmulestade ja mikroobide vähendamiseks
patjades. Juhendajad Lyane Lind, Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Kais, Kaisa Kriki. J. R. R. Tolkien ja „Sõrmuste isanda“ triloogia. Juhendaja Kaili Miil. Pärnu
Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Padul, Birgit. Tintinnabuli-stiil Arvo Pärdi teoste näitel. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Pill, Helen. Väliseestlased Rootsis. Juhendaja Maia Erm. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Pilve, Karl-Johan. Õhutakistuse mõju sulgpallide lennule. Juhendaja Elmu Mägi. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
Post, Kevin; Annusver, Mihkel ja Merila, Hendriico. Pärnu jõe kvalitatiivne analüüs
suurselgrootute alusel. Juhendaja Allan Lorents. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnasium, 12. kl
Pulk, Teresa. Rootsi, USA ja Kanada noorte väliseestlaste suhe eesti kultuuriga. Juhendaja Epp
Pavelts. Pärnu Sütevaka Huminaargümnaasium, 11. kl
Põldsam, Gerdi. Nitraadid ja nende määramine puu- ja köögiviljades. Juhendaja Evelin
Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
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15. Sandakova, Ilona. Kehalise aktiivsuse mõju südame tööle ja hingamisele. Juhendaja Sirje Miglai.
Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
16. Sarapuu, Annabel ja Laas, Carolin. Inimese närvisüsteem ja elektroentsefalograafia uuring
G2BK õpilaste seas. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
17. Tamm, Tuuli. Noored ja nutiseadmed. Juhendaja Lemme Sulaoja. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
18. Tammiste, Merili. Ekstravertsuse taseme mõju õppetöömeetodi eelistustele. Juhendaja Valter
Maatee. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
19. Tasane, Kristiina. Ärevushäired. Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
20. Teemägi, Laura. Väärtpaberitega kauplemise strateegiad. Juhendaja Madis Talmar. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
21. Tiitsaar, Roomet Toomas. Raadio tähtsuse muutumine ja võimalik püsimajäämine. Juhendaja Aire
Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
22. Vainu, Ave. Puhtu metsa haudelinnustiku võrdlus aastatel 1965 ja 2016. Juhendaja Andres
Laanemets. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
23. Vent, Elo. Tarbimisharjumused ja nende mõjutamine tootjate poolt. Juhendaja Katre Puidet. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl.

2018
Allik, Killu. Tõlkevõrdlus Naomi Noviku teose „Välja juuritud“ põhjal. Juhendaja Reet Ojasoo.
Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl
2. Einola, Annabel. Eesti esimese laste varjupaiga Oliveri ning praeguse Shalomi Lastemaja laste
varjupaiga ajalugu, võrdlus ja tähtsus. Juhendaja Žanna Põldsam. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
3. Jurjev, Helevi ja Pajula, Liisa. Pikavere jõulumeloodia. Juhendaja Gerli Laur. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
4. Kriis, Karl-Enrik; Kuslap, Eliisabet ja Suiste, Tom. Digitaalne õppevara. Juhendaja Katre
Raudmäe. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. ja 12. kl
5. Murru, Mark Matteus. Passiivsed investeerimisvõimalused ja noorte huvi investeerimise vastu.
Juhendaja Elbe Metsatalu. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
6. Tamm, Ilona. Golfipallide võrdlus. Juhendajad Elmu Mägi, Gert Velsberg. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
7. Tammiste, Merili. Noorte osalemine ESTCube-1 projektis. Juhendaja Aarne Paul, Katre Raudmäe.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
8. Tulmin, Karl. Vaktsineerimise poolt- ja vastuargumendid Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste
hulgas. Juhendaja Eve Popp. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
9. Uibo, Annika. Eesti dokumentaalteater. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
10. Viik, Liisamari. Kunstivõltsingud. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium,
11. kl
1.

2019
1.
2.
3.

4.

Beljaev, Kaarel. Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste liikumisharjumused, võrdlus põhikooli
õpilaste liikumisharjumustega. Juhendaja Tiiu Leibur. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Kallas, Laura. Identiteedi kujundamine sotsiaalmeedias Audru Kooli 7.– 9. klassi näitel. Juhendaja
Pille Raudla-Loode. Audru Kool, 8. kl
Kalmer, Hans Markus. Taastuvenergiaallikad ja põlevkivist loobumise võimalikkus Eesti
energiasektoris.
Juhendajad
Erkki
Tempel,
Madis
Talmar.
Pärnu
Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kivimägi, Ain. Sportlik vabavõitlus ja sellesse suhtumine ühiskonnas harrastajate ja
mitteharrastajate näitel. Juhendaja Kandela Õun. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
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5.
6.
7.
8.

9.

Lasn, Maribel. Teatrikriitika lavastuse „Tramm nimega iha“ näitel. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Olesk, Helena. Kreemid ja nende valmistamine. Juhendaja Evelin Laanemets. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Tamm, Anita. Ajaleht Postimees veebruaris 1918, 1928 ja 1938. Juhendaja Kalle Viik. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Täht, Maarja. Galaktikate morfoloogiline klassifikatsioon sõltuvalt galaktika heledusest ja
värvusest. Juhendajad Erkki Tempel, Elmo Tempel. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12.
kl
Viik, Liisamari. Kostüümikunst teatris Eesti draamateatri 1992. ja 2017. aasta „Ivanovi“ näitel.
Juhendajad Liina Unt, Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl

2020
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aas, Elery. Eesti sisuloojate ingliskeelsete väljendite kasutamine videoblogides. Juhendaja Pille
Raudla-Loode. Audru Kool, 8. kl
Alumets, Andres. Elektrimootoriga droonidega pakiveoteenus maailmas ja selle efektiivsemaks
muutmise võimalus Pärnu linna näitel. Juhendajad Martin Jõesaar, Elmu Mägi. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
Hansen, Henri Mattias. Tuntumad vitamiinid, teadlikkus vitamiinide kasutamise kohta ja nende
tarbimine Audru Kooli 7.–9. klasside õpilaste hulgas. Juhendaja Maris Agasild. Audru Kool, 8. kl
Kits, Mirjam. Autorsus Eestis läbi pärimusmuusika spektri. Juhendajad Katre Raudmäe, Taive
Särg. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Laanisto, Markus. Leviteerimine fotograafias. Juhendaja Kristel Kallau. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
Leis, Jan Silver. Süsihappegaas. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Leit-Teetlaus, Nele. Eesti noortele suunatud karjääriteenused. Juhendaja Katre Raudmäe. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Martinson, Marko. Manchester Unitedi ajalugu ja mängijate liikumised aastatel 2009–2020.
Juhendaja Pille Raudla-Loode. Audru Kool, 8. kl
Pärg, Ron Robert. pH tase karastusjookides. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
Rammulüüs, Merlin. Pärnumaa bussitransport. Juhendaja Elbe Metsatalu. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Ristmägi, Rave-Ly. SA Pärnu Haigla töötajate aktiivsus veredoonoritena. Juhendaja Eve Popp.
Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Sildoja, Rigo. Pärnu uue linnasüdame ajalugu, hetkeolukord ja visioonid. Juhendaja Madli Lavin.
Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Tamm, Kristin. Reklaamipsühholoogia. Juhendajad Heidi Taal, Piret Mikkelsaar. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Unt, Helin Maria. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste vaba aja kasutus. Juhendajad Lia
Viller, Kersti Keskküla. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Vuuk, Adeele. Vesi ja selle koostis. Juhendaja Ly Suursild. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl

2021
1.
2.
3.

Denisova, Kristiina. Minapilt ja enesehinnang noorte seas Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste
näitel. Juhendaja Reelika Lume. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Einaste, Mirjam. K. Stanislavski süsteem ja M. Tšehhovi näitlejatehnika. Juhendaja Heidi Taal.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Hanni, Kristiine ja Annus, Anna-Liis. Levinumad vaimse tervise häired ja nende esinemine Pärnu
Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas. Juhendaja Reelika Lume. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Jantson, Katarin. Kadunud põlvkond ja selle kujutamine kirjanduses. Juhendaja Kalle Viik. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Johanson, Mariann Hanna. Vibuspordi populaarsus Eestis ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi
õpilaste informeeritus sellest spordialast. Juhendajad Kandela Õun, Leili Kukk. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
Kallaste, Karl. Tori hobused – Hetmanist tänapäevani. Juhendajad Irina Oad, Krista Sepp. Pärnu
Ühisgümnaasium, 12. kl
Kits, Miriam. Konkureerimise ja võistlemise mõju noortele. Juhendaja Katre Raudmäe. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Koikson, Karolina. Rahvameditsiin. Juhendaja Kairi Osula. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Koikson, Rasmus ja Laur, Villem. Noorte tööl käimine gümnaasiumi kõrvalt 2017–18 ja 2020–
21 õppeaastate võrdluses Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste näitel. Juhendaja Reelika Lume.
Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Kokla, Marlen. Sotsiaalne intelligentsus ja vihakõne identifitseerimine. Juhendaja Peedu Sula.
Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl
Kübar, Paula. Naiste teekond läbi ajateenistuse tegevväelaseks. Juhendaja Aimur Peenra. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Luik, Elisabeth. COVID-19 mõju üldisele tööturule ja noorte tööleidmisele Pärnu näitel.
Juhendajad Kandela Õun, Helery Tasane. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Maripuu, Alisandra. Vaimse tervise hügieen Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kaheksanda klassi
õpilaste näitel. Juhendaja Krislyn Maisalu. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Põldaru, Hans-Hendrik. Spordivigastused. Juhendaja Anu Päit. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool,
8. kl
Rebane, Margareeta. Butafooria tulevik ja keskkonnasõbralikkus. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Riismaa, Annabel. Elisabeth II. Juhendaja Reene Tammearu. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8.
kl
Rünkjanen, Berit. Pärnu vaatamisväärsused. Juhendaja Katrin Kurvits. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
Soomäe, Lisett. Anton Tšehhovi teose „Kolm õde“ ja Ingomar Vihmari lavastuse „Olga, Irina ja
mina“ paralleelid. Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Strati, Ahti ja Epro, Henri. Noorte toitumise ja füüsilise aktiivsuse harjumused Pärnu Koidula
Gümnaasiumi G1 ja G2 klasside õpilaste näitel. Juhendaja Reelika Lume. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
Tiits, Krethel. Lapse hakkamasaamine võõrkeelses keskkonnas Pärnu lasteaed Raja näitel.
Juhendaja Kandela Õun. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Udso, Helena. Tähtede vaatlemine Tõravere observatooriumis ilmaandmete põhjal. Juhendajad
Erki Tempel, Elmo Tempel. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Vara, Miira. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli almanahh. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga
Tänava Põhikool, 8. kl
Viin, Pille-Riin. Noorte rahatarkus. Juhendaja Anna Lüter. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
Värat, Marta-Lotta. Pink Floydi ajalugu ja kolme albumi analüüs. Juhendaja Kersti Pääro. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
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