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SISSEJUHATUS
Pärnu Linnavalitsus koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga viisid läbi Pärnu kooliõpilaste
eluviisi uuringu 2015/2016 õppeaastal. Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas
noored Pärnus elavad, millised on nende harjumused ja hoiakud, riskikäitumine ning suhted
pere, sõprade ja klassikaaslastega, et selle alusel paremini planeerida noortele suunatud
riskikäitumise ennetamise ja vaba aja planeerimise projekte ning pikemaajalisi tegevusi.
Uuringu küsimustik koosnes 66 küsimusest. Kasutati nii valikvastustega küsimusi kui väidete
põhiseid küsimusi. Ankeedi koostamisel lähtuti võrreldavuse huvides osaliselt ka Tervise
Arengu Instituudi Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust1 (edaspidi TAI uuring), mis
viidi läbi 2013/2014 õppeaastal. Ankeedis ei peidetud ära neid küsimusi, mida eelnevatele
küsimuste vastustest lähtudes vastata poleks saanud (nt kui vastaja märkis, et ei suitseta, siis
ei saa ta öelda kui vanalt esimese sigareti suitsetas), sest eelnevate küsitluste kogemus on
näidanud, et paberankeedil märgiti neid vastuseid siiski ja sealt võib aimata, et vastajad on
püüdnud tõesest vastusest hoiduda.
Uuringu sihtrühmaks olid 2015/2016 õppeaastal Pärnu linna 5.–12. klasside õpilased ning
Pärnu Kutsehariduskeskuse ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased vanuses kuni 18
aastat. Sihtrühma suurus haridusstatistika portaali (www.haridussilm.ee) andmetel oli
üldhariduskoolides 3442 õpilast ning Kutsehariduskeskuses ja Täiskasvanute Gümnaasiumis
seisuga september 2015 831 õpilast vanuses kuni 18 aastat. Küsitlus toimus veebipõhises
küsitluskeskkonnas LimeSurvey. Koolid viisid küsitluse läbi arvutiklassides, kus loodi
juurdepääs küsimustikule. Vajadusel abistas küsitluse läbiviimist üliõpilane või kolledži
töötaja, kes vastas ka küsimustiku täitmisel tekkinud küsimustele.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 01.03.–30.04.2016. Küsitluse läbiviimise, küsitlusandmete
kodeerimise, töötlemise ja analüüsi korraldas TÜ Pärnu kolledž. Küsimustikule vastas 2476
õpilast. Vastanute protsent on 58 (kogu sihtrühmast), mis on piisav tulemuste üldistamiseks.
Kuigi tegemist on kordusuuringuga, siis käesoleva uuringu tulemusi varasemate uuringute
tulemustega aastatest 2011, 2006 ja 2000 üks-üheselt võrrelda ei saa, sest ankeet on
varasemate aastate uuringu ankeedist mahukam ja osad küsimused on püstitatud TAI üleeestilise uuringu loogikast lähtuvalt. Seega tuuakse võrdlused varasemate aastate uuringutega
vaid osaliselt, kuid tuuakse osaliselt sisse ka TAI uuringu tulemuste võrdlusi. TAI uuringus
on uuritav vanuserühm 11-, 13- ja 15-aastased, seega saame kõrvutada 5., 7. ja 9. klassi
õpilaste näitajaid. Huvilistel on võimalik leida kolme eelmise uuringu raportid Pärnu
Linnavalitsuse kodulehelt märksõna „Probleemid Pärnu koolides“ alt.
Andmete töötlemisel kasutati statistikaprogrammi SPSS 23.0. Tulemused esitatakse enamasti
tulpdiagrammidel, mis võimaldab võrrelda erinevate klasside poiste ja tüdrukute vastuste
jaotusi. Tulpadel olevad arvud on konkreetsele vastusevariandile vastanute arvud kui juures
pole protsendi märki ning tulpade värvid kajastavad protsentuaalset jaotust. Tekstis tuuakse
ära ka vastanute protsentuaalseid jagunemisi.
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Uuringus osalenud õpilastest oli 45% poisse ja 55% tüdrukuid
Enamik päevi nädalas elab linnas 74% ja maapiirkonnas 26% vastanud õpilastest.
64% õpilastest elab koos mõlema vanemaga.
Majanduslikku kindlustatust oma peres hindab heaks või väga heaks 74% õpilastest.
Majandusliku kindlustatuse ja eluga rahulolu vahel on seos – 19% vastanutest hindas
oma rahulolu eluga hindega 8 10st ja nimetas oma pere majanduslikku kindlustatust
heaks.
Väga head suhted emaga on 63% õpilastest ning isaga 50% vastanutest.
45% õpilastest hindavad oma vanemate vahelisi suhteid üldiselt headeks, kuid mida
vanem klass, seda kriitilisemad ollakse.
42% vastanutest on 3–5 tõelist sõpra. 34% õpilastest saavad enda sõpradega rääkida
oma probleemidest ning tüdrukud teevad seda rohkem kui poisid. Mitte ühtegi tõelist
sõpra ei ole 5% õpilastest.
Igapäevases suhtluses kasutatakse pigem sõnumiedastusvõimalust (58%). Nädala
lõikes eelistatakse siiski rohkem silmast silma kohtumisi (51%).
Koolikiusamine on sagedasem nooremates klassides, eriti 6. klassis. 6% õpilastest on
kogenud kiusamist 2–3 korda kuus.
33% vastanutest on olnud ise koolikiusamise ohvriks. Nendest 46% on poisid ja 54%
tüdrukud.
Kiusatutest 46% on kogenud halvustamist, narrimist, õrritamist, eemalejätmist ühistest
tegevustest; 17% on kogenud füüsilist valu, 17% on ähvardatud füüsilise vägivallaga,
13% on saanud halvustavaid tekstisõnumeid ja 8% kohta on tehtud pahatahtlikke
postitusi mõnes internetikeskkonnas.
Kiusajad on enamasti oma klassi õpilased.
Kiusamise puhul tulevad õpilased ise toime (57%) ja/või räägivad sõpradega (39%).
21% vastanutest on olnud ise kiusaja rollis ning poisid on sagedamini kiusajad (65%).
Kui õpilased näevad kiusamist, siis sekkuma on valmis 29% vastanutest, kuid 15% ei
tee midagi.
Kõige aktiivsemad kehaliselt – iga päev vähemalt üks tund – on 8. klassi poisid (27%).
Kõige mitteaktiivsemad – füüsiline aktiivsus alla ühe tunni päevas – on 12. klassi
poisid (16%).
Mida kõrgem on pere majanduslik kindlustatus õpilaste arvates, seda aktiivsemad nad
kehaliselt on.
11. ja 12. klassi tüdrukutest 20% suitsetab iga päev
5% 9. klassi poistest ja 9% 9. klassi tüdrukutest suitsetab iga päev.
Gümnaasiumiastmes tarvitab kolmandik õpilastest aeg-ajalt vesipiipu, tüdrukute seas
on see ka populaarne. Abiturientidest noormeestest tarvitab 6% iga päev huuletubakat.
Aeg-ajalt või regulaarselt e-sigareti tarvitajaid on erinevates klassides kuni 15%.
Alkoholi on viimasel 30-l päeval tarbinud 28% poistest ja 35% tüdrukutest.
Gümnasistide seas on alkoholi tarvitamine väga levinud. Viimasel 30-l päeval on seda
tarbinud 58% 10. klassi, 70% 11. klassi ja 86% 12. klassi õpilastest.
Gümnasistidest ei ole kanepit proovinud 64% vastanutest. Kanepi proovitakse
esmakordselt põhiliselt 16-aastaselt või vanemalt.
Digitaalseid vahendeid kasutatakse koolipäevadel vabal ajal mängimiseks pigem
nooremates klassides. Gümnaasiumiastmes 51% tüdrukutest ei mängi üldse. Alates
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põhikooli viimastest klassidest kasutatakse elektroonilisi vahendeid aktiivselt ka
kodutööde jaoks info otsimiseks.
Põhikooli õpilaste negatiivsus kooliskäimise osas kasvab iga klassiga. 7.–9. klassis ei
meeldi 41% õpilastest koolis käia. Gümnasistidel meeldib üldjuhul koolis käia, kuid
39% 11. klassi noormeestele see kas eriti või üldse ei meeldi.
Õppetööd hindavad kõige pingelisemaks põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside
tüdrukud, vastavalt 71% ja 67% sama klassi tüdrukutest.
Kõige rohkem meeldib klassikaaslastel koos olla 5. klassis, kuid iga järgneva klassiga
see arvamine väheneb ning tüdrukud valivad rohkem vastuseid „pigem nõus“.
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ÜLDANDMED
Ankeedile vastanutest olid 44,7% poisid ja 55,3% tüdrukud.
Tabel 1. Küsitluses osalenud koolid ja osakaalud
Õpilaste arv Küsitletute Osakaal
Koolid
5.–12. klassis*
arv
valimis
Pärnu Koidula Gümnaasium
497
240
9,7%
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
281
192
7,8%
Pärnu Mai Kool
475
413
16,7%
Pärnu Raeküla Põhikool
208
157
6,3%
Pärnu Rääma Põhikool
208
123
5,0%
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
402
298
12,0%
Pärnu Tammsaare Kool
234
181
7,3%
Pärnu Vabakool
60
58
2,3%
Pärnu Vanalinna Põhikool
277
196
7,9%
Pärnu Ühisgümnaasium
455
177
7,1%
Pärnu Ülejõe Põhikool
345
287
11,6%
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
696
148
6,0%
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
135
6
0,2%
Kokku
4273
2476
100%
*allikas: www.haridussilm.ee

Osakaal 5.–12.
klassi õpilastest
48,3%
68,3%
86,9%
75,5%
59,1%
74,1%
77,4%
96,7%
70,8%
38,9%
83,2%
21,3%
4,4%
57,9%

Järgnevas tabelis 2 on välja toodud valimi esindatus klasside lõikes. Pärnu linna õpilaste arv
hõlmab ainult üldhariduskoole. Välja on jäetud Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilaste arvud,
sest nende klassisüsteem ei ole sarnane üldhariduskoolidega. Lisaks on välja jäetud ka Pärnu
Täiskasvanute Gümnaasium, sest nende õpilaste arv muutub õppeaasta jooksul pidevalt ning
õpilaste küsitlemine koolis oli vähese tulemuslikkusega, kuna koolis ei ole kohal käimise
nõuet. Edaspidises analüüsis on nende koolide andmeid siiski kasutatud, sest õpilased said
oma klassi ankeeti märkida ja Kutsehariduskeskuse õpilased märkisid vastavalt oma
õppeaastate arvule oma klassi.
Tabel 2. Õpilaste kuuluvus klasside lõikes
Klass
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Küsitletute arv
355
352
349
361
356
366
221 116
sh Kutsehariduskeskus ja
77
55
22
Täiskasvanute Gümnaasium
Osakaal valimist
14,3% 14,2% 14,1% 14,6% 14,4% 14,8% 8,9% 4,7%
Pärnu linna õpilaste arv*
459
432
462
470
468
391
393 367
Osakaal 5.–12. klassi
77% 81% 76% 77% 76% 74%* 42%* 26%*
õpilastest
* ilma Pärnu Kutsehariduskeskuse ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasteta.

Kokku
2476
154
100%
3442
67%*
Allikas:

www.haridussilm.ee
Abiturientide vähene esindatus on põhjendatav sellega, et küsitluse aeg nihkus erinevatel
põhjustel sellesse aega, kus neil olid käimas ettevalmistused lõpueksamiteks ja koolid ei
soovinud neid enam küsitlusega häirida. Lisaks võib lisada tähelepaneku, et Pärnu koole
küsitletakse päris sageli erinevate uurijate poolt ja koolidele mõjub see väsitavalt.
Vastajate seas oli kõige enam eestlasi 92%. Venelasi oli 6% ja muude rahvuste esindajaid 2%.
Enamik päevi nädalas elab linnas 74% ja maapiirkonnas 26% vastanud õpilastest (joonis 1).
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Põhikooli õpilastest klasside kaupa on keskmiselt 22% maapiirkonnas elavad õpilased.

Joonis 1. Õpilaste elukoht enamik päevi nädalas
Kõige rohkem maapiirkonnas elavaid õppureid on 10-ndas ja 11-ndas klassis, vastavalt 39%
ja 38%. 12-ndas klassis on maapiirkonnas elavaid õppureid vaid 22%.
Üldiselt võib siiski öelda, et valimi põhjal saab teha järeldusi Pärnu 5.–12. klassi õpilaste
eluviiside kohta, kuigi hinnanguliselt 3% vastajaid olid märkinud vastuseid, mis ei olnud
kooskõlas kontrollküsimuste vastustega. Nn „lollitajate“ vastavad vastused on kas parandatud
(kui see on olnud võimalik) või siis kustutatud ehk loetud neid vastamata vastusteks.
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1. PERE JA SUHTED SÕPRADEGA
1.1

Pere suurus

Pereelu on õpilaste jaoks tähtsaim toetussüsteem. Suhted kodus on oluline aspekt koolis
hakkama saamisel. Tänasel päeval on pere mõiste laialivalguvam. On peresid, kus on ainult
üks vanem, mõnel aga isegi kaks kodu ja peret või elab peres veel kasuvanem, kasuõed ja vennad. Kõik need suhted mõjutavad laste igapäevakäitumist nii kodus kui koolis.
Üle poolte õpilastest (64%) elab koos mõlema vanemaga. Ainult emaga elab koos 30%
vastanutest, ainult isaga 3%. Peresid, kus peale oma vanema elab ka võõrasema on 2% ja
võõraisa 13% vastanutest. Veel elab pere juures vanaema 13% ja vanaisa 6% vastanutest.
Lisaks nimetati 24% õpilaste poolt, et neil elab veel keegi muu, kelledeks enamasti nimetati
õdesid-vendi aga ka elukaaslast (1%). Hoolduspere juures või lastekodus elab 0,4% õpilastest.
Suuremal osal vastajal on peres peale enda veel õdesid ja vendi (80%). Peresid, kus vastaja on
pere ainus laps on 20%. Ühe vennaga peresid on 20%, ühe õega peresid 12%.

1.2

Majanduslik kindlustatus ja eluga rahulolu

Majanduslikku kindlustatust oma peres hindab heaks 53% õpilastest, väga heaks 21%,
toimetulevaks 24% ja 2% õpilastest hindab kehvapoolseks või puuduses elamisena. Poisid
hindavad üldiselt oma perede majanduslikku kindlustatust tagasihoidlikumaks kui tüdrukud.
Kõige positiivsemalt hindavad majanduslikku kindlustatust nooremate klasside tüdrukud,
kõige kriitilisemalt aga 11. ja 12. klasside poisid (joonis 1.1).

Joonis 1.1. Perede majanduslik kindlustatus
Oma eluga on väga rahul 17% õpilastest, hinnates oma elu 10 punkti vääriliseks, kõige
halvemaks hindas oma elu 0,4% õpilastest, andes sellele 0 punkti. Klasside võrdlemisel
ilmneb, et kõige positiivsemad on nooremate klasside tüdrukud, kõige kriitilisemalt hindasid
rahulolu oma eluga 11. ja 12. klassi poisid. Klasside lõikes olid tüdrukud positiivsemad kui
poisid (joonis 1.2). Seega võib öelda, et nooremad õpilased on eluga rohkem rahul, mis
aastate jooksul ja vanuse tõustes hakkab langema.
8

Joonis 1.2. Rahulolu oma eluga
Majandusliku kindlustatuse ja eluga rahulolu vahel on seos, mida kõrgemalt hindasid õpilased
oma pere majanduslikku kindlustatust, seda kõrgemalt hinnati ka oma eluga rahulolu. Kõige
enam hindas 19% õpilastest oma rahulolu eluga hindega 8 ja nimetas oma pere majanduslikku
kindlustatust heaks.

1.3

Suhted perega ja sõpradega

Oma suhteid emaga hindas 63% õpilastest väga headeks (joonis 1.3), väga halvaks või
halvaks 1% õpilastest. Isaga pidas suhteid väga heaks pool (50%) vastanutest, halvaks või
väga halvaks 1% vastajatest. Suhteid sõpradega pidas väga heaks 58% õpilastest, pooled
vastajatest (50%) pidasid suhteid klassikaaslastega headeks, suhteid klassijuhatajaga hindas
45% õpilastest headeks. Suhted koolis teiste õpilaste, klassijuhataja või teiste õpilastega on
halvad või väga halvad 7% õpilaste arvates.
Pea pooled õpilased (45%) hindavad oma vanemate vahelisi suhteid üldiselt headeks ning
kolmandik (34%) soojadeks ja südamlikeks (joonis 1.4). Jahedateks või konfliktseteks hindas
oma vanemate suhteid 6% ja kõikuvateks ehk kuidas kunagi 15% õpilastest. Üldiselt on
tüdrukud poistest positiivsemalt meelestatud, kuid kõige enam hindab oma vanemate vahelisi
suhteid jahedateks ja konfliktseteks 12. klassi tüdrukud (19% 12. klassi tüdrukutest) ning
poistest 11. klassi poisid (18% 11. klassi poistest). Ka siin ilmneb, et mida vanem klass, seda
kriitilisemalt hinnatakse vanemate omavahelisi suhteid.
Pea pooltel vastanutel (42%) on 3–5 tõelist sõpra, 1–2 tõelist sõpra on 38% õpilastest, 6–10
tõelist sõpra väidab endal olevat 11% õpilastest. 11–15 tõelist sõpra omab 2% ja rohkem kui
15 tõelist sõpra väidab endal olevat 2% õpilastest. Mitte ühtegi tõelist sõpra ei ole 5%
õpilastest ja nende suhteid neid ümbritsevate isikutega lähemalt uurides ilmnes, et neil on
teistest sagedamini „kuidas kunagi“ suhteid, mis laseb arvata, et need õpilased on teistest
madalama suhtlemisvajaduse või -oskusega. Kolmandik õpilastest (34%) nõustub täielikult, et
saab enda sõpradega rääkida oma probleemidest, 2% õpilastest ei pea seda võimalikuks
(joonis 1.5). Tüdrukud räägivad oma probleemidest sõpradega rohkem kui poisid.
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Joonis 1.3. Suhted teistega

Joonis 1.4. Vanemate vahelised suhted
Tänapäeval on digitaliseerumine paratamatu nähtus ning tehnoloogiate kasutamine igapäeva
elus on võtmas järjest suuremat osakaalu jättes üha enam otsesuhtlust tagaplaanile. Iga päev
räägib oma sõpradega telefoni või interneti programmide abil 34% õpilastest, 58% vahetab
sõnumeid ning silmast silma kohtub 25% õpilastest. Igal nädalal räägib telefoni jms teel 37%,
sõnumeid vahetab 25% ja silmast kohtub 51% õpilastest (joonis 1.6).
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Joonis 1.5. Probleemidest rääkimine sõpradega

Joonis 1.6. Suhtlemine sõpradega
23% õpilastest väitis end olevat iga päev Skype või telefoni teel ühenduses vähemalt 1–5
korda, sõnumivahetuses/edastuse teel sama tihedalt (27%) ning sama tihedalt kohtub oma
sõpradega silmast silma 19% õpilastest. Teistel juhtudel kas tehakse seda harvem või siis
rohkem. Seega ollakse sõpradega igapäevaselt kontaktis kasutades erinevaid sõnumite
saatmist võimaldavaid vahendeid. Silmast silma kohtutakse harvem.
Kui uurida seda, kuidas on omavahel seotud digitaalsetes vahenditega mängimise aeg ja
kehaline aktiivsus sõpradega suhtlemise sagedusega (joonis 1.7), siis võib öelda, et need
õpilased, kes pole kehaliselt väga aktiivsed, kohtuvad sõpradega ka harvem, kuid kui
digitaalsete vahenditega mängitakse vähem kui 4 tundi siis see sõpradega kohtumise osas
erilist rolli ei mängi. Kui arvutis ollakse kauem kui 4h, siis on erinevusi märgata.
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Joonis 1.7. Silmast-silma kohtumine sõpradega
Viimasel joonisel on näha, et 7 tundi mängib digitaalsete vahenditega mänge 33 õpilast.
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2. KIUSAMINE
Õpilastest 33% ei oska öelda, kas tema koolis esineb koolikiusamist. 31% õpilastest leiab, et
tema koolis kiusatakse harva, 18% õpilastest väidab, et arvatavasti ei esine koolikiusamist
ning 11% õpilastest väidab, et nende koolis esineb koolikiusamist tihti. 7% väidab, et nende
koolis ei esine kindlasti koolikiusamist. Koolikiusamist tajuvad need õpilased rohkem, kes
sellega on ise lähemalt kokku puutunud. Enim esineb koolikiusamist õpilaste arvamusele
tuginedes 6. ja 7. klassis ning tüdrukud tajuvad seda isegi rohkem kui poisid (joonis 2.1).
Koolikiusamise tajumisel eristub oluliselt põhikooli osa ehk põhikooli õpilased tajuvad
koolikiusamist rohkem kui gümnaasiumi õpilased.

Joonis 2.1. Koolikiusamise esinemine
Vastanutest väidab 37%, et ei ole koolikiusamist ise kogenud, 33% on langenud ise
koolikiusamise ohvriks. 30% õpilastest ei osanud öelda, kas neid on koolis kiusatud. Nendest,
keda on koolis kiusatud, on 46% poisid ja 54% on tüdrukud.
Kui 5.–6. klassis kogevad poisid kiusamist rohkem, on see 7. klassis samaväärne, siis edaspidi
tajuvad tüdrukud suuremat kiusamist kui poisid (joonis 2.2). Enim kogevad kiusamist 9.
klassi tüdrukud ja 12. klassi poisid, kõige vähem 5. klassi tüdrukud ja 10. klassi poisid.
Kas õpilased on kogenud viimase kahe kuu jooksul kiusamist, vastas 41% õpilastest, et teda ei
ole koolis kunagi kiusatud ning 37% õpilastest väitis, et teda ei ole viimasel kahel kuul
kiusatud. Seevastu 11% õpilastest väitis, et teda on selle aja sees üks kord kiusatud ning 6%
õpilastest on kogenud enda sõnutsi 2–3 korda kuus kiusamist. Kord nädalas kogeb kiusamist
3% ja mitu korda nädalas 2% õpilastest. Kõige enam kogevad kiusamist – mitu korda nädalas
– 5. klassi poisid (6% 5. klassi poistest) ja kõige vähem 10. klassi tüdrukud (55% neist väidab,
et neid pole viimase kahe kuu jooksul kordagi kiusatud).
Koolikiusamist toimub väga erinevatel viisidel. Õpilastel paluti hinnata kui sageli neid on
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kiusatud. Joonisel 2.3 on kokku võetud need vastused, kus õpilased väitsid end olevat
kiusatud alates ühest korrast kuni mitme korrani nädalas.

Joonis 2.2. Kiusamise kogemus
Välja on jäetud vastused, kus väideti, et neid pole üldse kiusatud või pole seda tehtud kahel
viimasel kuul, andmaks täpsemat ülevaadet õpilaste koolikiusamise kogemusest. Halvustavaid
märkusi, õrritusi ning kõrvale jätmist ühistest tegevustest üks kord ja enam on kogenud 46%
vägivalla ohvriks langenud õpilastest (joonis 2.3). 17% õpilastest on kogenud kiusamisega
kaasnenud füüsilist valu, 17% õpilasi on nende arvates ähvardatud füüsilise vägivallaga, 13%
on saanud halvustavaid tekstisõnumeid ning 8% kohta on tehtud pahatahtlikke seinapostitusi
või loodud veebileht, milles õpilase üle naerdakse.

Joonis 2.3. Kiusamise viisid ja sagedus. Enne kiusamise viisi nimetust tulpadel on toodud
vastavat kiusamisviisi maininud õpilaste arv kokku
Kõige rohkem väitsid õpilased, et neid on enam kiusatud oma klassi õpilaste poolt (47%
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kiusamist kogenud õpilastest), järgnes kiusamine õpetajate poolt (23%), mõnevõrra vähem
kogetakse kiusamist vanemate klasside õpilaste poolt (18%) ja veelgi vähem nooremate
klasside õpilaste poolt (7%) (joonis 2.4). 5% nimetas siin teisteks kiusajateks võõraid (1%),
sõpru (1%) endisi koolikaaslasi (0,4%) ja tuttavate sõpru (0,4%). Siingi on arvestatud
kiusamist alates ühest korrast kuni 2–3 korda nädalas, jättes välja vastused, milles õpilased
väitsid end üldse mitte kiusatuna ja mitte viimasel kahel kuul.

Joonis 2.4. Koolikiusamise peamised põhjustajad ning kiusamise tihedus
Üldisemalt saab välja tuua, et koolikiusamine on kõige rohkem seotud klassikaaslastega
läbisaamisega. 13% koolivägivalla ohvriks langenuist väitis oma suhteid klassikaaslastega
olevat kuidas kunagi.
Õpilased arvavad, et kiusamise puhul tulevad ise toime 57%, 39% räägiks alati või enamasti
sõpradega (joonis 2.5). Politsei poole pöörduks kiusamise korral alati või enamasti 3%
õpilastest. Enamasti või alati ei teeks midagi 19% vastanutest. Lisaks pöördutakse sugulaste
või vanavanemate poole (1,5% õpilastest) ning vanema venna või õe poole (0,8%).

Joonis 2.5. Käitumine koolikiusamise puhul
Õpilastest on ise kiusaja rollis olnud 21% vastanutest, mis jaguneb poiste osakaaluks 65% ja
tüdrukute osakaaluks 35% ning kõige kiuslikumad on enda sõnutsi 12. klassi poisid.
Kui õpilased on tunnistajaks toimuvale vägivaldsele käitumisele, siis 31% väidab end alati või
enamasti pöörduvat sõprade poole, 29% sekkub alati või enamasti ise, alati või enamasti ei tee
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midagi 15% vastanutest (joonis 2.6). Kellegi muu (klassikaaslaste, õpetajate, klassijuhataja)
poole pöördub alati või enamasti 3% vastanutest.

Joonis 2.6. Õpilaste käitumine kui näevad, et koolis kedagi kiusatakse
Koolikiusamist kogevad rohkem tüdrukud ning kiusajad on rohkem poisid. Põhiliseks
kiusamise viisiks on halvustamine, narrimine, õrritamine, eemalejätmine ühistegevustest.
Üldjuhul tulevad õpilased kiusamisega ise toime ning on valmis vajadusel ka ise sekkuma.
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3. KEHALINE AKTIIVSUS
TAI uuringus soovitatakse õpilastel olla kehaliselt aktiivne iga päev vähemalt üks tund.
Selliseid õpilasi oli käesolevas uuringus 16% ning kõige aktiivsemad on enda sõnutsi 8. klassi
poisid (27%) (joonis 3.1). Kõige enam õpilasi (19%) vastas, et nad on kehaliselt aktiivsed
vähemalt ühe tunni neljal päeval nädalas. Üldse ei ole kehaliselt aktiivne 4% vastanutest.,
kõige vähem on aktiivsed 12. klassi poisid, kelledest 16% ei ole viimasel nädalal olnud mitte
ühelgi päeval vähemalt tund aega kehaliselt aktiivne.

Joonis 3.1. Õpilaste kehaline aktiivsus nädalas
Otsene seos on pere majanduslikul jõukusel ja kehalisel aktiivsusel. Nendest õpilastest, kes
hindavad oma pere majanduslikult kindlustatust kõrgeks, on kehaliselt aktiivsemad kõigil
nädalapäevadel, 6% kõigist vastanutest. Mida kehvemaks oma majanduslikku jõukust
õpilased hindasid, seda väiksem oli ka kehaline aktiivsus, kuna puuduvad vahendid
erinevatest treeningutest osavõtmise eest tasumiseks.
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4. MÕNUAINETE TARVITAMINE
Noortele suunatud koduleht Narko.ee2 ütleb, et mõnuained on üldises mõttes ained, mis
mõjutavad inimese enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Enamasti peetakse
mõnuaineteks narkootilisi aineid, mida inimesed kasutavad joobe ja naudingu saamiseks, kuid
on illegaalsed ja tervisele ohtlikud. Lii Maripuu toob oma 2013. a TÜ Pärnu kolledžis kaitstud
lõputöös3 allikatele toetudes välja, et kõik narkootilised ained ei ole seadusega keelatud ja
tihti ei osata neid uimastiteks pidadagi. Mõnuaineteks loetakse ka tubakat ja alkoholi, mis on
kaks kõige ohtlikumat seaduslikku narkootikumi. Kuna need kuuluvad suures osas
seltskondliku elu juurde, siis peetakse neid palju ohutumaks kui heroiin ja kokaiin. Ometi
tekitavad alkohol ja tubakas kiiresti sõltuvust ja tapavad igal aastal kaks korda rohkem inimesi
kui näiteks kokaiin ja heroiin4.
Pärnu koolide õpilaste mõnuainete tarvitamisest soo ja klasside lõikes annavad ülevaate
joonised 4.1 ja 4.2.

Joonis 4.1. Mõnuainete tarvitamine poiste ja tüdrukute lõikes
Alkoholi tarbimine on noorte seas endiselt suur probleem, sest 2011. aasta Pärnu koolide
uuringu raportis oli alkoholi tarbinud samas suurusjärgus õpilasi, kuid kui seni olid poisid
agaramad alkoholi tarvitajad, siis nüüd on tüdrukud suurema näitajaga. Positiivne on see, et
viimasel 30-l päeval on alkoholi tarvitanud poole vähem õpilasi ja seega võib arvata, et
enamus neist on alkoholi vaid proovinud või tarbib väga harva. Tubakatoodete osas on
arengud positiivsed, sest võrreldes 2011. a tulemustega on paari protsendipunkti võrra
märgata langust, mis on sarnane riigi keskmisega5. Narkootiliste ainete tarvitamise osas
võrdlust varasemate tulemustega teha ei saa, sest käesolevas uuringus küsiti eraldi kanepi
tarvitamist, kuid varasematel aastatel on see ka kõige levinum narkootiline aine olnud. Kanepi
tarvitamise kohta võib öelda, et 15% õpilasi on seda elu jooksul tarvitanud, kuid viimasel 30-l
päeval tegi seda poistest poole ja tüdrukutest 2/3 vähem vastanuid.
Klasside lõikes tulemusi vaadates võib öelda, et nooremates klassides tarbitakse mõnuainetest
pigem alkoholi või suitsetatakse ja seda pigem vähesel määral, kanepi tarbimist on mainitud
alates 6. klassist. Gümnasistide seas on aga alkoholi tarvitamine väga levinud ja ka kanepit on
2

http://www.narko.ee/mis-on-narko/
Maripuu, L. 2013. Mõnuainete tarbimise harjumused Pärnu koolinoorte seas aastatel 2000–2011.
4
Ganeri, A. 2000. Uimastid. Tallinn: Egmont Estonia.
3

5

http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud?limit=10&filter_catid=0&filter_year=0&filter_pubid=0&filter_la
nguageid=0&filter=hbsc&filter_order=p.publish_year&filter_order_Dir=DESC
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kolmandik vastanutest proovinud. Viimasel 30-l päeval on kanepit siiski tarvitanud poole
vähem gümnasiste kui seda elu jooksul teinud on.

Joonis 4.2. Mõnuainete tarvitamine klasside lõikes
Järgnevalt tuuakse põhjalikum ülevaade kolme mõnuaine tarvitamisest.

4.1

Suitsetamine

Tulenevalt Eesti Tubakaseadusese §27 ja §28 on alaealistel suitsetamine ja suitsuvabade
tubakatoodete tarvitamine keelatud. Alaealistel on keelatud ka omada või omandada
tubakatooteid. Nagu eespool mainiti suitsetab küsitletud õpilastest 16%, kuid kui küsiti kui
vanalt esimene sigaret suitsetati, siis on suitsetajate arv suurem, sest võimalus sellele
küsimusele vastata oli ka neil, kes ei suitsetanud. Põhjus võib olla ka selles, et esimene sigaret
küll suitsetati, aga suitsetajaks siiski ei hakatud või on praeguseks suitsetamine maha jäetud.
Klasside lõikes on suitsetajate osakaalu kahekordset tõusu märgata alates 8. klassist, mis
kasvab gümnaasiumiastmes kolmandikuni vastanud õpilaste arvust (joonis 4.3).
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Joonis 4.3. Suitsetajate osakaal klasside lõikes
Alates 9. klassist on tüdrukud sagedamini suitsetajad kui poisid. Võrreldes TAI viimase
uuringuga on käesoleva uuringu vastavate klasside tulemused peaaegu samad, kuid 5. klassi
poisid on märkinud end kaks korda ja 9. klassi tüdrukud kolmandiku võrra sagedamini
suitsetajaks kui üle-eestilisele uuringule vastanud.
Esimene sigaret suitsetati keskmiselt 12–13-aastaselt, kuid 11-aastaselt või nooremalt tegi
seda end suitsetajaks nimetanud poistest 46% ja tüdrukutest 24% (vt tabel 4.1). Sellest tabelist
on näha, et kuigi 2% vastanutest on märkinud end suitsetajaks pole nad siiski kunagi
suitsetanud.
Tabel 4.1. Esimese sigareti suitsetamise vanus soolises võrdluses
Ei ole kunagi suitsetanud
11-aastane või noorem
12-aastane
13-aastane
14-aastane
15-aastane
16-aastane või vanem

P
2%
46%
14%
12%
10%
8%
7%

Jah, ma suitsetan
T
Koos
1%
2%
24%
33%
22%
18%
22%
18%
15%
13%
8%
8%
8%
7%

P
66%
15%
6%
6%
3%
2%
2%

Ei, ma ei suitseta
T
69%
7%
6%
6%
5%
3%
3%

Koos
68%
10%
6%
6%
4%
3%
3%

Kui vaadelda, kuidas esimese sigareti suitsetamise vanus määrab seda, kas vastaja ka praegu
suitsetab, siis seda väga kindlalt öelda ei saa, sest enamus vastajaid on oma esimese sigareti
teinud 11-aastaselt või nooremalt. Tulemused on sarnased TAI uuringuga (44% 15-aastastest
proovis esmakordselt suitsu 13-aastaselt või varem) ja ka 2011. aasta uuringuga (keskmine
suitsetamisega alustamise vanus 12,9 aastat).
Suitsetamise sageduse kohta annab ülevaate joonis 4.4, kus on märgitud suitsetamise sagedus
kõikidest õpilastest. Suitsetamise sagedust märkis 393 vastajat, mis on kuue võrra väiksem
kui end suitsetajaks pidanute arv.
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Joonis 4.4. Suitsetamise sagedus klasside ja soo lõikes
Kui 5.–7. klassi õpilaste vastuseid suitsetamise sageduse osas võib pidada veidi
ülepaisutatuks, siis alates 8. klassist tuleb suhtuda tulemustesse tõsiselt, sest kui 5–9%
põhikooli viimaste klasside õpilastest ütleb, et ta suitsetab iga päev, siis see on tõsine näitaja.
Gümnaasiumi osas on igapäevaseid suitsetajaid 10–13%, kuid 11. ja 12. klasside tüdrukute
seas teeb seda pea viiendik ja see on tõsine probleem.
Suitsetatavate sigarettide arvu kohta said vastata ainult need, kes ütlesid, et nad suitsetavad
iga päev. Enamasti suitsetatakse 3–5 sigaretti päevas, kuid keskmiselt 10 tütarlast igast
gümnaasiumiastme klassist on märkinud vastuseks ka 5–10 ja 3 vastajat 10–15 sigaretti.
Vastuste seast eemaldati 15–20 ja 20 või enam sigaretti suitsetanud vastajate vastused (kokku
17 respondenti), sest kõrvutades nende tulemusi teiste vastustega ei olnud alust arvata, et need
oleksid tõepärased.
Sigarettide hankimise viisi kohta annab ülevaate joonis 4.5. Joonisel on toodud vastavat
hankimisviisi rakendanute arv ja tulba värvilised osad näitavad protsentuaalset osakaalu.
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Joonis 4.5. Sigarettide hankimise viis poiste ja tüdrukute lõikes
Üldiselt võib öelda, et kauplusest ja kioskist, kas siis ise või teistel osta laskmine, on kõige
sagedasemad sigarettide hankimise viisid, mis oli nii ka 2011. aasta uuringus. Kolmandal
kohal on sõpradelt või tuttavatelt saamine. Kuna suitsetajad on selles küsitluses enamasti
gümnaasiumiealised ja abituriendid ning sageli ka juba täisealised, siis võib juhtuda, et nemad
on need, kes siis ostavad või annavad oma alaealistele klassikaaslastele või tuttavatele.
Põhikooliealiste vastajate seas oli ka mitmeid kordi mainitud, et nad ostavad ise. Hea on
tõdeda seda, et vähemalt kodust ja vanematelt sigarette väga sageli ei saada. Muid
hankimisviise mainis 21 vastajat ja neis oli märgitud, et on ise täisealised ja võivad osta või
siis ostavad neile joodikud või asotsiaalid.
Kui vaadata klasside lõikes sigarettide hankimise viise, siis kauplusest/kioskist ostmise ja
täiskasvanul osta laskmise joonis 4.6, kuhu on koondatud ainult gümnasistide vastuste
ülevaade, seda ka kinnitab.

22

Joonis 4.6. Sigarettide hankimise viis klasside lõikes
Järgmine oluline küsimus, mis uurijaid huvitas oli see, et miks üldse suitsetatakse ja sellest
saab ülevaate jooniselt 4.7. Kõige populaarsem vastusevariant oli nii poiste kui tüdrukute
seas, et tahtsin proovida, kuid kõige suurem „alati“ vastuste osakaal on valiku „see on lihtsalt
halb harjumus“ puhul. See vastusevariant oli ka 2011. aasta uuringu tulemustes kõige
sagedamini pakutud vastus. Kolmandal kohal on sageduse poole pealt valik „minu sõbrad
suitsetavad“. See pole aga üllatav, et teismelise eas on sõpradel suur mõju. Samas
populaarsuse saavutamist suitsetamise teel oluliseks ei peeta, eriti on see tüdrukutele
ebaoluline, kuid kodus suitsetavad pereliikmed on ka sagedasti halvaks eeskujuks.

Joonis 4.7. Suitsetamise põhjused soolises jaotuses
Klasside lõikes on gümnasistid need, kes pigem suitsetavad proovimise pärast ja 5.–7. klassi
õpilased need, kes tahavad olla populaarsed. Muude põhjustena tõi 64-st vastajast 39 esile
närvide rahustamise ja stressi maandamise vajadust, ülejäänud teevad seda seltskonnas või
lihtsalt lõbu pärast. Üks vastaja tõi välja ka järgmist: „Ei uskunud alguses, et tegu on nii
sõltuvust tekitava asjaga ning hiljem ei saanud sellest enam lahti“.
Järgneval joonisel 4.8 on toodud kohad, kus suitsetatakse. Kõige sagedamini tehakse seda
tänaval, pargis või rannas (44% suitsetavatest respondentidest) ja ka kodus (27% poisse ja
30% tüdrukuid). Koolis suitsetab 15% suitsetavatest vastajatest.
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Joonis 4.8. Suitsetamise kohad soolises jaotuses
Vaadates klasside lõikes suitsetamise kohti võib öelda, et kooli territooriumil suitsetavad
enamasti või alati pigem gümnasistid, kuid ka põhikooli lõpuklasside suitsetajad ei jää neist
kaugele maha. Selle küsimuse juures sai ka täpsustada ja kõige sagedasemad vastused olid, et
suitsunurgas või kooli kõrval. Tänaval, pargis või rannas suitsetavad sagedamini
põhikooliõpilased. Kodu eelistavad võrdse sagedusjaotusega nii abituriendid kui ka 7-ndikud,
kuid viimaste seas on arvuliselt neid vaid 3. Vastajatel oli võimalus täpsustada ka seda, kus
mujal veel suitsetatakse ja tuli välja, et sageli tehakse seda pidudel ja sõprade juures.
Seda, millistel põhjustel loobutaks suitsetamisest saab näha jooniselt 4.9. Vaieldamatult on
esimesel kohal tervise halvenemine ja soov järgida tervislikke eluviise. Nii poiste kui
tüdrukute puhul on ka tüdruk- või poiss-sõbrad kui ka lihtsalt sõprade mittesuitsetamine
olulised suitsetamisest loobumise mõjurid. Sigarettide hind on tagantpoolt kolmas, kuid ei jää
sõprade mõjule palju alla. Kõige vähem mõjutavad suitsetamisest loobumist sigarettide
hankimise keerukus ja suitsetamiskoha puudumine. See näitab, et sigaretid on kättesaadavad
ja suitsetamist ei märgata. Võrreldes 2011. aasta uuringuga on tulemused sarnased, sest tervis
on endiselt tähtis.
Kui vaadata sama küsimust klasside lõikes, siis on näha, et tervise pärast muretsevad pigem
nooremad õpilased. Põhjuseks võib olla see, et vanemad õpilased näevad, et tervis ei lähegi
kehvemaks, sest suitsetamise mõju ei ilmne kiiresti. Samas näitab see koolide tõhusat tööd
suitsetamise ennetamisel, sest näiteks 5. klassi õpilased muretsevad kõige rohkem
suitsetamise kahjuliku mõju pärast. Sigarettide hankimise keerukus ja suitsetamiskohtade
puudus on probleemiks pigem 5.–7. klassi õpilastele, gümnasistid neid väga oluliseks
suitsetamisest loobumise põhjuseks ei pea. Sõprade mõju erinevus tuleb kenasti välja jooniselt
4.10, kus on ilmekalt näha, et nooremates klassides on sõbrad väga olulised käitumise
mõjutajad ja põhikooli lõpuklassidest alates sõprade mõju muutub järjest vähem oluliseks.
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Joonis 4.9. Suitsetamisest loobumise põhjused soolises jaotuses

Joonis 4.10. Suitsetamisest loobumise põhjus „Sõbrad ei suitseta“ klasside lõikes
Seekordses uuringus sooviti õpilastelt teada ka seda, kas tarbitakse vesipiipu, huuletubakat ja
e-sigarette, sest järjest enam noori arvab, et need pole kahjulikud ja tarbivad neid. Vaadates
tulemusi klasside ja soo lõikes (joonis 4.11), siis on näha, et 5. klass ei tarbi vesipiipu peaaegu
üldse, kuid alates 6. klassist hakkab tarbimine järjest suurenema jõudes gümnaasiumiastmes
juba kolmandiku aeg-ajalt vesipiipu tarvitava õpilaseni.
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Joonis 4.11. Vesipiibu suitsetamise sagedus soo ja klasside lõikes
Huuletubaka tarvitamise osas (joonis 4.12) on tulemus positiivsem, sest vähemalt tüdrukud
seda tarbinud eriti ei ole, kuid gümnaasiumiastme poistest 18–41% on selle toote üles leidnud
ja abiturientidest tarvitab seda iga päev 6%. Üleriigilise uuringu suhtes on Pärnu linna koolid
paremal positsioonil, sest Pärnu poisid ei tarvita huuletubakat nii palju kui seda poiste kohta
varasemas raportis märgitud on.

Joonis 4.12. Huuletubaka tarvitamise sagedus soo ja klasside lõikes.
E-sigarettide tarbimise sagedus on toodud joonisel 4.13, kus jälle on märgata, et vanuse
suurenedes tarbimine tõuseb. Kui kuni 9. klassini on mittetarvitajate hulga vähenemine päris
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kiire, siis gümnaasiumiastmes see nii hoogne enam ei ole jäädes nii poiste kui tüdrukute puhul
pidama 35–44% juurde. Aeg-ajalt või regulaarselt tarvitajaid on siiski mitte üle 15%,
enamasti on paar korda proovitud või tarbimine lõpetatud.

Joonis 4.13. E-sigareti suitsetamise sagedus soo ja klasside lõikes
Üleriigilise uuringu tulemustega võrdluses on Pärnu vastavas vanuses õpilased pisut
positiivsema tulemusega.

4.2

Alkohol

Lii Maripuu kirjutab oma 2013 aastal kaitstud lõputöös6, et „alkoholi tarbimine on üldjuhul
sotsiaalne tegevus, seda juuakse pidustustel ja kurbadel sündmustel. Sellest tulenevalt
peetakse alkoholi kahjutuks ajaviiteks“. Noored näevad juba väiksest peale kuidas nende
vanemad ja teised lähedased alkoholi tarbivad nii rõõmu tähistamiseks kui mure
leevendamiseks ja see mõjutab ka nende tarbimisharjumusi. Eesti Alkoholiseaduse §46
kohaselt on alaealistel keelatud tarbida alkoholi. Järgmine, §47, keelab alaealistele ka alkoholi
omamise ja omandamise. Seega käesoleva uuringu respondendid ei tohiks seaduse järgi üldse
alkoholiga mingit kokkupuudet omada. Järgneval joonisel 4.14 on aga näha, et nii see siiski ei
ole. Alkoholi tarvitamise sagedust käsitlevatelt joonistelt on eemaldatud 22 vastust, mis
märkisid, et on tarbitud alkoholi 30 päeva või rohkem ja seitse vastust, mis 20–29 päeval
alkoholi tarbimist väitsid, sest need on selgelt üle paisutatud ja ei langenud kokku ka
kontrollküsimuste vastustega. Lisaks eemaldati 8 vastust, mis olid vastukäivad elu jooksul ja
viimasel 30-l päeval alkoholi tarvitamise suhtes. Vastavalt TAI uuringule on 11-15 aastaste
seas regulaarne alkoholi tarvitamine järk-järgult vähenenud, olles 2014. aastal 3% tüdrukute
ja 6% poiste hulgas. TAI uuringu järgi on 2002–2014 on nii poiste kui tüdrukute seas langus
pea kolmekordne. Käesoleva uuringu puhul seda välja tuua ei saa, sest eelmiste aastate
küsimustikus ei saanud regulaarset alkoholi tarvitamist kaardistada.
6

Maripuu, L. 2013. Mõnuainete tarbimise harjumused Pärnu koolinoorte seas aastatel 2000-2011.
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Joonis 4.14. Alkoholi tarvitamine viimasel 30-l päeval soo ja klasside lõikes
Üldiselt võib siiski öelda, et sagedasemad tarvitajad on gümnasistid ning põhikooliõpilased on
pigem alkoholi proovinud. Kuna küsitlemise aeg oli varakevadel, siis võib arvata, et õues
niisama sõpradega koos oldi harvem ja seega ka alkoholi tarbimine ei olnud nii sage, kui
näiteks suvisel ajal see olla võiks. Gümnasistide hulgas võib täheldada seda, et tarvitatakse
näiteks nädalavahetustel (6–9 päeva), kui toimuvad peod. Kui uuriti, kui mitmel päeval
ollakse joonud alkoholi terve elu jooksul, siis on pilt teine ja see on näha joonisel 4.15.

Joonis 4.15. Alkoholi tarvitamine elu jooksul soo ja klasside lõikes
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Mida vanemad õpilased, seda suuremaks lähevad tumedad alad ja suuremad tarvitamise tõusu
hüpped on enne ja pärast 8. klassi. Seda võib põhjendada teismeea eripäradega, kus reeglitele
vastu hakkamine on sagedasem. Gümnaasiumi lõpuks on aga väga vähe neid õpilasi, kes pole
alkoholi üldse tarvitanud ja pigem on neid poiste kui tüdrukute seas. Tulemusi ei saa võrrelda
eelmiste Pärnu kooliõpilaste uuringutega, sest küsimused on erineva püstitusega, kuid
hinnanguliselt on trend sarnane 2000. ja 2006. aasta tulemustega. 2011. aasta tulemus on
teistest veidi erinev, kuid ühest põhjust sellele on raske leida. TAI üle-eestilise uuringuga
võrreldes on alkoholi mitte kunagi tarvitanud 5. klassi tüdrukuid ja 7. klassi poisse Pärnu
õpilaste seas 10 protsendipunkti võrra vähem. 9. klassi tüdrukuid, kes alkoholi pole kunagi
proovinud on Pärnu valimis aga poole vähem, kui üle-eestilises valimis.
Järgnevalt uuriti seda, kui vanalt joodi esimest korda alkoholi rohkem kui üks lonks ja millal
oldi esimest korda purjus. Tulemused on näha tabelist 4.2 ja need näitavad, et purju ei ole
ennast joonud 67% ja rohkem kui ühe lonksu alkoholi ei ole tarvitanud 43% respondentidest.
Esimene tõsisem kokkupuude alkoholiga on siiski päris noorelt ehk siis poistel 11-aastaselt
või nooremalt ja tüdrukutel pigem 12–13-aastaselt, kuigi on ka palju neid, kes teevad seda 11aastaselt või nooremalt. Purju juuakse ennast vastajate ütluste kohaselt hiljem ehk siis 14aastaselt või hiljem. TAI uuringu järgi on Eestis esmakordse alkoholi
tarvitamise indikaator 2014. aastaks vähenenud poistel 16% võrra ja tüdrukutel 11% võrra,
kuid Pärnus sellist võrdlust tuua ei saa, sest eelnevatel aastatel nii detailset küsimust ankeedis
ei olnud.
Tabel 4.2. Alkoholi tarbimise alustamine soolises võrdluses

Mitte kunagi
11-aastaselt või varem
12-aastaselt
13-aastaselt
14-aastaselt
15-aastaselt
16-aastaselt või hiljem

Jõin alkoholi
(rohkem kui lonksu)
P
T
Koos
46%
40%
43%
16%
11%
13%
9%
8%
9%
10%
15%
13%
9%
12%
11%
6%
9%
8%
4%
5%
4%

Jõin ennast purju
P
T
Koos
70%
65%
67%
3%
1%
2%
3%
3%
3%
5%
6%
5%
7%
8%
8%
7%
9%
8%
6%
8%
7%

Klasside lõikes alkoholi tarvitamise alustamist uurides on näha tuttavat trendi, et nooremad
õpilased pole alkoholi tarbimisega veel alustanud, kuid 11-aastaselt või nooremana alustamine
püsib kõikides klassides 10–20% vahel. Abituriendid on selles osas vaid veidi erandlikud, aga
nende hulk on teistest erineva proportsiooniga ka. Üldiselt on jooniselt 4.16 näha, et
alustatakse 13–14-aastaselt ja gümnasistid ka 15-aastaselt või hiljem. Üheks võimalikuks
põhjuseks võivad uurijad pakkuda, et esimene kokkupuude alkoholiga võib olla põhikooli
lõpupeol, kus tunnetatakse esimest korda, et ollakse juba piisavalt suur.
Esimene purju joomine jääb siiski 15-aastaste ja vanemate kogeda (joonis 4.17) ja jääb loota,
et need, kes on märkinud, et on seda teinud 11-aastaselt või nooremalt, ei ole osanud oma
alkoholi tarvitamise taset siiski adekvaatselt hinnata, kuigi alaealiste komisjonides vastavaid
näiteid siiski on.
Alkoholi tarvitamine sõltub kindlasti sellest, mida juuakse ja seda uuriti respondentidelt ka.
Õlle ja siidri tarbimine on noorte seas tänu sellele vähesele alkoholisisaldusele kättesaadavam
ja ohutumana näiv. Seda näitab ka joonis 4.18, kus on tarbimist märkinute osakaal kõikidest
vastava soo või klassi grupis olnud vastajatest. Õlle tarvitajate hulk jääb kuni 8. klassini
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tüdrukutel 7–16% ja poistel 13–24% piiresse. Iga päev tarbivad õlut pigem gümnaasiumi
noormehed, tüdrukud eelistavad siiski rohkem siidrit. Siidri, kui maitselt magusamat jooki,
tarbimist on mainitud õlle tarbimisest sagedamini.

Joonis 4.16. Esimest korda alkoholi tarvitamine soo ja klasside lõikes

Joonis 4.17. Esimest korda enda purju joomine soo ja klasside lõikes
Joonisel 4.19 on toodud ära lahjade maitsestatud jookide ja veini tarbimine. Kui lahjad ja
maitsestamata joogid on tarvitamise proportsioonide osas alates 8. klassist sarnased, siis veini
tarbimise sagedus igal kuul vanematel õpilastel kasvab. Vein ei ole ka maitselt selline, mis

30

noorematele õpilastele meeldida võiks.

Joonis 4.18. Õlle ja siidri tarbimine soo ja klasside lõikes

Joonis 4.19. Lahjade maitsestamata jookide ja veini tarbimine soo ja klasside lõikes
Viimased joogid, mida uuriti olid kange alkohol ja alkoholikokteilid (vt joonis 4.20). Nende
jookide puhul on jälle märgatav piir 8. klassi õpilaste juures, kus nende tarbimine läheb
hüppeliselt suuremaks ja on mõlema puhul suhteliselt sarnase mustriga. Seda võib selgitada
kange alkoholi kättesaadavuse suurema kontrolliga ehk see pole noorematele niivõrd
kättesaadav kui lahjemad alkohoolsed joogid. Muudest alkohoolsetest jookidest, mida märkis
34 vastajat, nimetati kõige sagedamini šampust ja vahuveini.
Alkoholi hankimise esmase viisi ehk ise ostmise kohta annab ülevaate joonis 4.21, millelt on
välja jäetud põhikooli õpilased, sest nendeni sellisel viisil alkoholi eriti ei jõudnu, kuigi
mõned seda märkisid. Ostmise teel omandavad alkoholi siiski ka pigem abituriendid ja seda
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põhjusel, et nende seas on juba ostmist lubava vanusepiiri ületanud õpilasi. Varasemate
uuringutega tulemusi väga võrrelda ei saa, sest küsimused on püstitatud veidi teisiti.

Joonis 4.20. Kange ja segatud alkoholikokteilide tarbimine soo ja klasside lõikes

Joonis 4.21. Alkoholi hankimine ostmise teel gümnaasiumis soo ja klasside lõikes
Joonisel 4.22 on näha sõpradelt alkoholi saamise sagedus. Sõprade tähtsus alkoholi
hankimisel on kõige suurem 10. ja 11. klassis ja see on seletatav sellega, et siis huvi tekib
tarvitamise vastu, kuid osta veel ei saa. Samas abituriendid saavad osaliselt juba ise osta
alkoholi ja sõpru neil selleks enam vaja ei ole.
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Joonis 4.22. Alkoholi ostmine või saamine sõpradelt soo ja klasside lõikes.
Täpselt sarnane pilt avaneb ka siis kui vaadata täiskasvanutel alkoholi osta laskmise sagedusi.
Mõlemal juhul on just 10. ja 11. klassi tüdrukud need, kes lasevad täiskasvanutel endale
alkoholi osta või saavad seda sõpradelt.
Üks võimalus alkoholi kätte saada on kodu ja seda kajastab joonis 4.23. Siin on jällegi
gümnasistid, sest põhikooli õpilastel see võimalus nii levinud ei olnud. 8. ja 9. klassi
õpilastele vanemad on küll juba pakkunud alkoholi, kuid seda ilmselt proovimise pärast, et
lapsed ei läheks oma uudishimu rahuldama muude kanalite kaudu.

Joonis 4.23. Alkoholi kodust võtmine või saamine soo ja klasside lõikes
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Gümnasistidest võtavad kodust alkoholi pigem 12. klassi poisid, kuid ka 11. ja 12. klassi
tüdrukud on seda sageli teinud. Vanemad pakuvad alkoholi ka pigem abiturientidele, kuid
siiski pigem harva kui sageli ja lisaks on vastajad kommenteerinud ka, et küsivad vanematelt
maitsta, kui need tarbivad alkoholi.
Rannas, pargis või muudes avalikes kohtades väga alkoholi ei tarbita, kui siis harva.
Viimane alkoholi puudutav küsimus oli selle kohta, miks üldse tarbitakse alkoholi. Joonis
4.24. näitab kuidas erinevate klasside ja soo lõikes suhtutakse alkoholi tarbimisse peo
nautimise osas. Nagu näha, siis 5.–7. klass pidutsemiseks alkoholi ei vaja, kuid 8. klass on
seda juba maininud.

Joonis 4.24. Alkoholi joomine põhjusel, et see aitab pidu nautida soo ja klasside lõikes
Siiski on gümnasistid ja eriti 12. klassi tüdrukud need, kellel on peo nautimiseks alkoholi
kõige sagedamini vaja. Kui suitsetamise üks põhjuseid oli stressi või probleemide
leevendamine, siis alkoholi tarvitavad sellel eesmärgil pigem abituriendid. Põhikoolis on see
vähemesinev põhjus. Gümnasistid tarbivad alkoholi ka sellel põhjusel, et see annab meeldiva
tunde või aitab saavutada ülevat meeleolu. Ajatäiteks koosviibimistel ja meeldiva
seltsikonnaga sobitumiseks tarbib alkoholi pigem 11. ja 12. klassi õpilane. Ka peavad nad
alkoholi tarvitamist peo või tähistamise meeldivamaks muutmise viisiks või lihtsalt lõbu
pakkuvaks. Teistele meeldimiseks ja väljajäetuse tunde leevendamiseks alkoholi ei tarbita, kui
siis teevad seda pigem 12. klassi poisid.

4.3

Narkootilised ja uimastavad ained

Narkootiliste ainete puhul käsitleti selles uuringus TAI uuringu eeskujul põhjalikumalt
kanepit, mis on ka varasematele Pärnu kooliõpilaste uuringutele tuginedes üks levinumaid
narkootilisi aineid, mida noored tarvitavad. Käesoleva uuringu andmetele (joonis 4.25)
tuginedes saab öelda, et 5.–7. klassi õpilased kanepit eriti tarvitanud ei ole. Põhikooli
lõpuklassid on kanepit aga juba proovinud, kuid leidub ka neid, kes väidavad, et on tarvitanud
kanepit rohkem kui 20 päeval oma elu jooksul. Vastuste seast eemaldati 27, sest nende
tõepärasuses oli kontrollküsimustele tuginedes põhjust kahelda.
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Joonis 4.25. Kanepi tarvitamine elu jooksul soo ja klasside lõikes
Gümnasistidest pole kanepit isegi mitte proovinud 55–77% ja abituuriumis on tihedamini
tarvitajaid, eriti poiste seas, päris palju ehk viiendik neist on tarvitanud elu jooksul kanepit 6–
9 päeval või sagedamini. Tüdrukud on pigem proovijad või harva tarvitajad. Viimasel 30-l
päeval on tarvitajaid mitte üle 20% ja seda ka pigem proovijate näol.
Kanepi tarvitama hakkamise vanus on toodud joonisel 4.26 ja sealt on näha, et põhiliselt on
hakatud kanepit tarvitama 16-aastaselt, põhikooli lõpuklass ka 15-aastaselt.

Joonis 4.26. Kanepi tarvitamise alustamise vanus soo ja klasside lõikes
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Muude narkootiliste ainete tarvitamist mainisid vähesed gümnasistid, kes moodustasid oma
klassi poistest või tüdrukutest 3–13%. 59 vastajat kirjutas ka seda, mida nad tarvitanud on ja
nimetustest olid kõige sagedasemad ecstasy, amfetamiin, LSD ja MDMA. Narkootilisi või
uimastavaid aineid ei saada koolist ja ööklubidest, vaid sageli või alati kindlatelt inimestelt ja
neid tarvitatakse koos sõpradega
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5. VABA AEG
Küsitluses uuriti õpilaste vaba aja veetmist tehniliste abivahendite nagu arvutid,
mängukonsoolid, tahvelarvutid, nutitelefonid ja muu taolise abil koolipäevadel ja
puhkepäevadel. Eraldi uuriti mängimist ja koolitöö jaoks info otsimist. Joonisel 5.1 on näha,
et koolipäevadel kasutavad tehnilisi abivahendeid mängimiseks enamasti poisid ja vanemates
klassides see järjest väheneb. Kui 5. klassis ei mängi üldse või 0,5 h tehniliste seadmete abil
15% poistest, siis gümnaasiumis on see juba 25–30%. Tüdrukutest ei mängi üldse või 0,5 h
koolipäevadel 40%, mis tõuseb gümnaasiumiastmes 70–75%-ni. Samas leidub kõikides
klassides neid, kes mängivad ka 7 või rohkem tundi.

Joonis 5.1. Tehniliste seadmete abil koolipäevadel mängimine soo ja klassi lõikes
Joonis 5.2 näitab sama asja nädalavahetustel või koolivaheaegadel ja siin on märgata, et
nooremad sel ajal tehnilisi vahendeid mängimiseks ei kasuta, kuid vanemad teevad seda
rohkem kui tunni. Poiste ja tüdrukute vaheline erisus säilib kuni gümnaasiumini, mil sugu
enam selles osas erinevust ei näita.
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Joonis 5.2. Tehniliste seadmete abil puhkepäevadel mängimine soo ja klassi lõikes
Koolipäevadel kasutavad respondendid, eriti põhikooli viimastest klassidest alates päris palju
elektroonilisi vahendeid kodutööde jaoks info otsimiseks (joonis 5.3).

Joonis 5.3. Elektrooniliste seadmete kasutamise kestus kodutööde tegemisel koolipäevadel
Nädalavahetustel üle kolme tunni kasutajate hulgad jäävad samaks, kuid 1 tunni kasutajate
hulk asendub üldse mitte kasutajatega.
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6. KOOL
Õpilastel üldjuhul meeldib koolis käia (joonis 6.1). Väga meeldib koolis käia keskmiselt 12%
õpilastest. Klasside lõikes väga ja mõningal määral meeldib koolis käia rohkem 10. klassi
noormeestel (75%) ning 5. ja 10. klassi tüdrukutel (mõlemad 78%). Koolis eriti ei meeldi ja
üldse ei meeldi 46% 8. klassi poistest ja 42 % 9. klassi tüdrukutest. Põhikooli õpilastest
meeldib koolis käia 5. klassil. 6. klassis suureneb poiste negatiivsus kooli vastu ning 7., 8. ja
9. klassis juba 41% õpilastest ei meeldi koolis käia. Gümnasistidele üldjuhul meeldib koolis
käia, kuid mitte meeldimist oli rohkem 11. klassi noormeeste seas (39%).

Joonis 6.1. Õpilaste hinnang koolis käimisele
Koolis on õppetöö väga pingeline keskmiselt 14% poistest ja 17% tüdrukutest (joonis 6.2).
Kõige pingelisemaks hindavad õppetööd 12. klassi tüdrukud (27%). Tüdrukute jaoks on
üldjuhul õppetöö kas mõningal määral või väga pingeline. Õppetöö pingelisus suureneb iga
klassiga ning suuremad väärtused on just põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside tüdrukutel,
vastavalt 71% ja 67% sama klassi tüdrukutest. Õppetöö ei ole üldse pingeline keskmiselt 14%
poistest ja 7% tüdrukutest. Klasside lõikes on „õppetöö ei ole üldse pingeline“ vastanuid
rohkem 5. klassi poiste (22%) seas. Põhikoolis on õppetöö pingeline pigem tüdrukute jaoks
kui poiste jaoks. Kõige vähem pingelisem on õppetöö õpilaste hinnangul 5. klassis. Iga
järgneva klassiga hakkab suurenema vastuse erinevus poiste ja tüdrukute vahel ning 9. klassis
hindavad tüdrukud õppetöö pingelisust juba 28% võrra suuremaks kui poisid. Gümnaasiumis
kasvab samuti õppetöö pingelisus iga klassiga ning rohkem tunnetavad seda neiud.
Klassikaaslastel meeldib üksteisega koos olla (joonis 6.3). Täiesti nõus antud väitega on
rohkem poisid (keskmiselt 43%) kui tüdrukud (keskmiselt 32%). Seda pooldavad kõige
rohkem 5. klassi poisid (64%). „Pigem ei ole nõus“ või „üldse ei ole nõus“ oli selliselt
vastanuid kõige rohkem 12. klassi neidude (11%) seas. Nii põhikoolis kui gümnaasiumis
arvasid rohkem poisid kui tüdrukud, et klassikaaslastel meeldib üksteisega koos olla. Kõige
rohkem meeldib klassikaaslastel koos olla 5. klassis, kuid iga järgneva klassiga see arvamine
väheneb ning tüdrukud valivad rohkem vastuseid „pigem nõus“.
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Joonis 6.2. Õppetöö pingelisus õpilaste hinnangul

Joonis 6.3. Klassikaaslastel meeldib üksteisega koos olla
Enamik klassikaaslasi on lahked ja abivalmid (joonis 6.4). Täiesti nõus on antud väitega
keskmiselt 32% vastanutest. Klasside lõikes on „täiest nõus“ valinud kõige rohkem 5. klassi
tüdrukud (48%). Pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus antud väitega kõige rohkem 12.
klassi noormehed (16%) ning 9. klassi tüdrukud (16%). Põhikoolis on kõige lahkemad ja
abivalmivamad klassikaaslased 5. klassis. Järgnevates klassides see arvamine väheneb ning 8.
ja 9. klassis on tüdrukud kriitilisemad kui poisid. Gümnaasiumi osas on sõbralik
klassikollektiiv 10. klassis ning järgnevates klassides tekib juba rohkem probleeme. Siin on
kriitilisemalt meelestatud pigem noormehed kui neiud, kes on pigem nõus antud väitega.
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Joonis 6.4. Klassikaaslased on lahked ja abivalmid
Õpilastel on omavahel head suhted ning kaasõpilast hinnatakse sellisena nagu ta on (joonis
6.5). Täiesti nõus olid antud väitega keskmiselt 37% poistest ja 32% tüdrukutest. Klasside
lõikes oli täiesti nõus vastanuid kõige rohkem 5. klassi tüdrukute (48%) seas. Pigem ei ole
nõus või üldse ei ole nõus antud väitega kõige rohkem 12. klassi noormehed (19%). Üldjuhul
poisid arvavad, et kaasõpilased hindavad teist õpilast nii nagu see on. Vastused on klasside
kaupa väga sarnased. Suurimat probleemi klassikaaslastega nähakse 12. klassis, kus antud
väitega üldse ei ole nõus või pigem ei ole nõus 19% vastanutest. Tüdrukud tunnetavad
põhikoolis rohkem probleeme kaasõpilastega kui gümnaasiumis.

Joonis 6.5. Klassikaaslased hindavad kaasõpilast selliselt nagu ta on
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Õpilased enamasti tunnevad, et õpetajad võtavad neid sellisena nagu nad on (joonis 6.6).
Täiest nõus on antud väitega 35% poistest ja 34% tüdrukutest. Klasside lõikes on kõige
rohkem „täiesti nõus“ vastanuid 5. klassi tüdrukute (64%) seas. Pigem ei ole nõus või üldse ei
ole nõus antud väitega kõige rohkem 12. klassi noormehed (16%). Põhikoolis tunnetavad 5.
klassi õpilased, et õpetajad suhtuvad neisse positiivselt. Järgnevates klassides see tunnetus
väheneb ning on kõige madalam 9. klassis 19% tüdrukutel ja 24% poistel. Gümnaasiumi osas
tunnetavad õpetajatega probleeme kõige rohkem 12. klassi noormehed.

Joonis 6.6. Õpetajad suhtuvad õpilasse selliselt nagu ta on
Õpilased tunnetavad, et õpetajad mõtlevad neist kui isiksusest (joonis 6.7). Täiesti nõus antud
väitega olid 31% õpilastest. Klasside lõikes oli „täiesti nõus“ vastajaid kõige rohkem 5. klassi
tüdrukute (50%) seas. Pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus antud väitega kõige rohkem 9.
klassi poisid (15%). Põhikoolis 5. klassi õpilased tunnetavad, et õpetaja suhtub neisse kui
isiksusse. Samas 8. klassi õpilased tunnetavad, et õpetajad teevad seda kuidas kunagi ja 9.
klassis suureneb juba nende õpilaste arv, kes sellise väitega pigem ei ole nõus. Gümnaasiumi
osas esineb samuti probleeme just lõpuklassi õpilastega, kes ei ole antud väitega nõus.
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Joonis 6.7. Õpetajad mõtlevad õpilasest kui isiksusest

Joonis 6.8. Õpetajat saab usaldada
Õpilased usaldavad õpetajaid pigem nooremates klassides (joonis 6.8). Täiesti nõus on antud
väitega keskmiselt 33% poistest ja 26% tüdrukutest. Klasside lõikes on „täiesti nõus“ kõige
rohkem vastanud 5. klassi poisid (61%). Pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus antud väitega
9. klassi tüdrukud (26%). Õpetajaid usaldavad veel täielikult 5. klassi õpilased. Põhikooli
järgnevates klassides usaldamatus suureneb kui lõpuklassini. Eriti tunnetavad seda tüdrukud.
Gümnaasiumi osas ollakse väitega kas pigem nõus või kuidas kunagi. Ka siin on neidudel
usaldamisega probleeme. Eriti 11. klassi tüdrukutest 22% ei ole pigem nõus või üldse nõus
antud väitega.
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