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PrESIdEndI VEErG

Jälle	on	käes	sügis	oma	värvikirevu-
ses.	 Kindlasti	 on	 see	 aeg,	 mil	 Tartu	
on	kauneim	 linn	 ja	küllaga	põhjusi	
siia	 tulla,	 muuhulgas	 meie	 iga-aas-
tasele	 psühholoogide	 kokkusaami-
sele.	 Minu	 jaoks	 on	 see	 kongress	
eriline	 ka	 selle	 poolest,	 et	 on	 aeg	
EPLi	 presidendi	 amet	 maha	 panna	
ja	 järgmisele	 EPLi	 liikmele	 edasi	
anda.	Seekordne	veerg	ei	ole	üksnes	
tagasivaade	möödunud	aastale,	vaid	
kõigile	neile	neljale	aastale,	mil	olen	
pidanud	 oma	 väärikat	 ametit.	 Kõik	
tehtud	 ja	 pooleli	 olevad	 asjad	 siia	
muidugi	ei	mahu.	

Alles	olid	ajad,	kus	lehes	või	tele-
viisoris	end	psühholoogiks	tituleeri-
vad	inimesed	olid	kõik	tuttavad,	kui	
mitte	 nime-,	 siis	 nägupidi.	 Tuttav	
nägu	koos	uue	nimega	pani	mõtle-
ma,	et	näe,	temagi	on	vahepeal	me-
hele	näinud.	Kätte	on	jõudnud	ajad,	
kus	psühholooge	valmistatakse	ette	
massiliselt.	Hommikul	ajalehte	lahti	
lüües	 vaatavad	 vastu	 end	 psühho-
loogiks	 nimetavate	 inimeste	 pildid,	
kellest	varem	ei	ole	midagi	kuulnud	
ning	keda	ei	ole	kunagi	näinud.	Kes	
nad	on?		Kust	nad	tulevad?	Miks	nad	
ennast	 niimoodi	 nimetavad?	 Palju-
del	on	selleks	kindlasti	põhjus,	nad	
on	 psühholoogi	 koolituse	 saanud,	
ainult	et	mujalt	kui	Tartu	Ülikoolist.	

Tõsi	 on	 ka	 see,	 et	 suurele	 audi-
tooriumile	 loenguid	 pidades	 ei	 ole	
mul	paljude	tudengite	suhtes	mingit	

aimu,	kas	nad	on	meie	psühholoo-
gia	 osakonnast	 või	 mitte.	 Ah	 jaa,	
psühholoogia	 osakonnal	 on	 uus	
nimi:	psühholoogia	instituut.	Minu	
Tartu	 Ülikoolis	 töötamise	 ajal	 on	
see	 teine	 nimevahetus:	 alustasime	
Tartu	 Riikliku	 Ülikooli	 ajalootea-
duskonna	 psühholoogia	 kateedris.	
Psühholoogide	 tundmise	 teema	
juurde	tagasi	tulles	on	asi	tegelikult	
veelgi	hullem:	ma	ei	tea	paari	Tartu	
Ülikooli	 psühholoogia	 instituudis	
töötavat	inimest,	ja	nagu	hiljuti	sel-
gus,	ei	 tea	ma	kõiki	EPLi	nimekir-
jas	olevaid	psühholoogegi.	Viimane	
kehtib	mitme	mujal	maailmas	elava	
ja	 töötava	 eesti	 rahvusest	 psühho-
loogi	 kohta,	 kes	 on	 EPLi	 algusae-
gadel	liikmeks	astunud	ja	kes	siiani	
korralikult	oma	liikmemaksu	mak-
savad,	 Eestis	 käivat	 nad	 harva	 ja	
kui,	siis	meie	neist	ei	kuule.	Käivad	
ringi	 ka	 kuulujutud,	 et	 tegelikult	
maksab	 Jaan	Valsiner	 mitme	 EPLi	
välisliikmete	 liikmemaksud	 ära,	
kuna	ta	ei	viitsi	 teistelt	raha	kogu-
da.	Aga	see	jutt	Jaani	laiskusest	va-
jab	kontrollimist.	Igatahes	on	EPLi	
liikmemaks	 UIPsyP’s	 igal	 aastal	
välisliikmete	 poolt	 korralikult	 ta-
sutud.	 Meie	 siin	 Eestis	 tasume	 ai-
nult	EFPAsse	kuulumise	eest.	Need	
EPLi	välismaal	tegutsevad	liikmed,	
keda	ma	aegajalt	kohtan,	ütlevad,	et	
nad	tahaksid	olla	EPLi	ettevõtmis-
test	 paremini	 informeeritud	 ja	 va-
hel	tuleksid	ka	kongressile,	kui	seda	
pikalt	ette	teaks.	Siin	on	palju	sellist,	
mida	 minu	 järeltulija	 saab	 minust	
paremini	teha.	

Kõige	 suurem	 tööpõld	 on	 aga	
Eestis	 tegutsevate	 EPLi	 vanade	 ja	
väärikate	 liikmete	 EPLiga	 seotud	
tegevuse	 varjusurmast	 üles	 ärata-
misel.	Paraku	kehtib	see	ka	liikme-
maksude	maksmise	osas.	Neid	meie	
väärikaid	 liikmeid	 on	 mujal	 sageli	
näha	 ja	 kuulda,	 ainult	 meie	 ainu-
kesele	suurele	iga	aastasel	üritusele	
nad	ei	jõua.	Mida	nendega	teha?				

Palju	 paremini	 senisest	 saab	
ka	 UIPsyP	 ja	 EFPA	 tegevusest	 osa	
võtta.	 Käisime	 tunamullu	 Pekingis	

koosolekul,	 sellel	 suvel	 käis	 Kenn	
Prahas	 koosolekul.	 Väiksema	 mas-
taabiga	mitu	korda	aastas	Brüsselis	
toimuvatele	koosolekutele	ei	ole	me	
aga	 minna	 saanud.	 Koosolekutelt	
puudumine	ei	ole	ainult	minu	tege-
matajätmine,	pigem	EPLi	välisasja-
dega	 tegeleva	 Toomas	 Niidu	 oma.	
Kuigi	ehk	ta	ei	peagi	oma	raha	eest	
mitu	 korda	 aastas	 Brüsselisse	 sõit-
ma,	 kui	 EPL	 rahaseis	 sõite	 toetada	
ei	võimalda.	

Koos	 psühholoogide	 arvu	 tor-
milise	kasvuga	on	tekkinud	teistsu-
guseidki	 segadusi.	 Haigekassa	 ter-
vishoiuteenuse	osutajate	registris	ei	
ole	veel	 ikka	kliinilisi	psühholooge	
legaliseeritud.	 Hetkel	 on	 mitmesu-
guseid	kombinatsioone	psühholoo-
gidest,	 mittepsühholoogidest,	 klii-
nilistest	ja	mittekliinilistest	psühho-
loogidest	ning	haigekassa	koodidest	
–	kood	näitab,	et	seda	isikut	peetak-
se	 ametlikult	 haigekassale	 teenuste	
osutajaks.	Paljudel	inimestel	on	hai-
gekassa	 kood,	 kliinilised	 psühhho-
loogid	nad	aga	ei	ole.	Teised	on	klii-
nilised	psühholoogid,	aga	neil	ei	ole	
koodi.	Nii	haigekassa	kui	kliinilised	
psühholoogid	 on	 huvitatud	 psüh-
holoogide	 ja	 nende	 poolt	 osutatud	
teenuste	 süsteemi	 korrastamisest.	
EPLis	 ollakse	 veendunud,	 et	 kood	
saab	 olla	 üksnes	 kliinilisel	 psüh-
holoogil.	 Ilmselt	 on	 siin	 jälle	 EPL	
see,	 kes	 peab	 hakkama	 haigekassa-
le	 informatsiooni	 andma	 kliiniliste	
psühholoogide	pädevuse	kohta.	

Psühholoogide	arvu	järsk	kasv	ei	
ole	toonud	kaasa	teadustööst	jäägi-
tult	huvitatud	inimeste	suuri	masse.	
Kui	 meie	 veel	 noored	 olime,	 unis-
tasime	teaduri	ametist.	Siis	oli	neid	
ülikoolis	vähe.	Praegu	on	vähemasti	
Tartu	Ülikoolis	 teadlaste	arv	õppe-
jõudude	omale	järele	jõudmas. Pal-
judel	meist	on	käsilolevate	uurimis-
tööde	maht	paisunud	– sedavõrd,	et	
tunneme	pidevalt	puudust	tarkadest	
tublidest	ja	töökatest	inimestest,	kes	
tahaks	 end	 jäägitult	 teadusele	 pü-
hendada.	 Selliseid	 psühholooge	 on	
raske	leida.	Neil	peaks	olema	vähe-
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malt	teadusmagistri,	parem	veel	kui	
doktorikraad.	Kuigi	meil	kaitstakse	
aastas	 kaks-kolm	 doktorikraadi,	
jääb	sellest	 teadusetegijate	 ja	psüh-
holoogide	 koolitajate	 taastootmi-
seks	 väheks.	 Doktorikraadiga	 ini-
mesed	 ei	 taha	 tavaliselt	 ainult	 tea-
dustööga	tegelda.	Millest	see	tuleb?	
Ilmselt	 ikkagi	palgast,	mis	on	nigel	
võrreldes	sellega,	mida	saab	eraviisi-
liselt	inimesi	nõustades	või	suurtes-
se	firmadesse	inimesi	tööle	valides.	
Ehk	hirmutab	inimesi	kuigivõrd	ka	
lepingute	 ajutisus.	 Ma	 ei	 räägi	 siin	
endast,	 hetkel	 jaksan	 üksnes	 paari	
kuu	kaupa	inimesi	appi	värvata,	aga	
heade	 teadusetegijate	 vähesuse	 üle	
kurdavad	 ka	 need,	 kellel	 on	 suure-
mad	 teadusrahad,	 millest	 piisaks	
vähemasti	 mõne	 uue	 inimese	 täie	
koormusega	 mitmeks	 aastaks	 töö-
le	 rakendamiseks.	 Projektipõhine	
elustiil	on	Eestis	 ju	 levinud.	Paljud	
inimesed	 ei	 seo	 end	 pideva	 tööga,	
vaid	 osutavad	 erinevate	 projekti-
de	 raames	 teenuseid.	Lehest	võime	
lugeda,	 et	 ka	 kuritegevus	 on	 Eestis	
niimoodi	projektipõhiselt	korralda-
tud.	 Miks	 ei	 taheta	 end	 jäägitult	 ja		
projektipõhiselt	 ainult	 teadustööle	
pühendada?	 Miks	 vajab	 psühho-
loog	 vabadust	 ja	 vaheldusrikast	

ning	 mitmekesist	 elu?	 	 Kust	 tuleb	
(eel)arvamus,	 et	 teadustöö	 on	 nüri	
ja	igav?

EPLi	 tegevus	 on	 Tartu	 Ülikooli	
üksikute	 entusiastide	 kätte	 koon-
dunud.	Nemad	peavad	ettekandeid,	
kirjutavad	 laualehes,	 korraldavad	
töötubasid.	 Kuidas	 küll	 teisi	 roh-
kem	kaasa	 tõmmata?	Ülikoolis	ka-
sutatakse	 järjest	 enam	 veebipõhist	
õpetamist.	 Psühholoogidegi	 viima-
se	 aasta	 ettevõtmistest	 võib	 selle	
kohta	 ridamisi	 näiteid	 tuua.	 Jaan	
Valsiner	 pidas	 oma	 kevadise	 dok-
torantide	kursuse	raames	esimesed	
loengud	 ise	 Clarki	 Ülikoolis	 olles	
läbi	 skype’i,	 usinad	 eesti	 sotsiaal-
teaduskonna	 doktorandid	 istusid	
tema	loengus	Tartu	linnas	Lossi	tä-
nava	 auditooriumis.	 Vaatasin	 prof.	
Hofstede	 avalikku	 Tartu	 Ülikooli	
aulas	peetud	loengut	Rootsis	arvu-
tist.	 Mitmekordsete	 rektorivalimis-
te	 debatte	 jälgisin	 kodus	 arvutist.	
Augustis	 toimus	 viimane	 vana	 ba-
kalaureuse	kava	järgi	kaitsmine	sa-
muti	läbi	skype’i:	tudeng	esines	oma	
uuel	kodumaal	USAs,	komisjon	aga	
oli	 katkestanud	 oma	 suvepuhkuse	
ja	istus	Tiigi	tänaval	auditooriumis.	
Kuigi	 me	 unistasime	 ajast,	 mil	 õp-
pejõud	lebavad	rannaliival	ja	tuden-

gid	kaitsevad	oma	töid	Tiigi	tänaval	
auditooriumis,		näitab	see	ometi,	et	
oma	väikesi	tiigrihüppeid	teeme	ka	
psühholoogide	 ettevalmistamisel.	
Kas	see	on	sama	hea	kui	silmast	sil-
ma	suhelda?	Monika	Schmidt	ütleb	
küll,	 et	 tudengite	 hulgas	 on	 meie	
endi	 poolt	 peetud	 loengud	 märk-
sa	populaarsemad	kui	sellised,	kus	
neile	 meie	 loengutest	 tehtud	 vi-
deosalvestusi	näidatakse.	Ehk	jätab	
nende	salvestuste	kvaliteet	soovida,	
kuna	ei	ole	kõiki	filmikunsti	poolt	
pakutavaid	 võimalusi	 ära	 kasuta-
tud.	Parem	kui	mitte	midagi	on	see	
kindlasti.	 Ja	 peale	 selle	 veel	 heaks	
vahelduseks	 ka.	 Lapsi	 kasvatame	
juba	tükk	aega	skype’i	läbi	suheldes	
ja	kuigi	see	ei	ole	päris	see,	arendab	
see	vähemasti	kooliks	vaja	minevat	
dekontekstualiseeritud	 keelekasu-
tust	(jutt	asjadest,	mida	ei	ole	siin	ja	
praegu)	väga	hästi.	Võib-olla	oleks	
mõistlik	ka	meie	iga-aastasest	EPLi	
konverentsist	ja	koosolekust	video-
ülekanne	 teha.	 Kas	 oleks	 meie	 ka-
dunud	EPLi	liikmete	hulgas	huvili-
si,	kes	seda	siis	välismaal	või	kodus	
arvutist	jälgiksid?

Tiia Tulviste,
president

LUGEJALE

Ta	tuli	siiski.	Üldse	mitte	nutu	ja	ha-
laga,	vaid	hoopis	teisiti.	Loodetavas-
ti	annab	Laualehele	uue	hingamise	
see,	et	nõu	ja	jõuga	on	nüüd	ja	ehk	
ka	edaspidi	abiks	Iiris	Luiga.	Seekord	
me	 ei	 püüdnudki	 Tartu	 Ülikoolist	
palju	 kaugemale	 minna.	 Eks	 ühest	
küljest	sellepärast,	et	EPLi	veab	(vä-
simatu?)	 Tartu-tuumik	 nagu	 presi-
dent	Tiia	Tulviste	oma	veerus	ütleb,	
aga	teisalt	on	esialgu	ikka	väga	raske	
neist,	 kelle	 jalad	 oma	 õppimis-	 või	
õpetamisteel	Tartu	Ülikooli	teid	käi-
nud	või	käivad,	mööda	pääseda.	On	
ju	tänaseks	päevaks	Tartu	Ülikoolist	
psühholoogidiplomiga	 välja	 astu-
nud	 1386	 inimest	 ja	 neid	 kõiki	 on	
ilmselt	tõesti	isegi	EPLi	presidendil	
raske	 isiklikult	 tunda.	 Seekordses	
lehes	 õnnitlemegi	 kogu	 südamest	

oma	Alma Materit 375	juubeliaasta	
puhul.	Sündmuse	tähistamiseks	olgu	
pilt	 aastast	 1996,	 mil	 üürikesteks	

talvepäevadeks	 kerkis	 Vanemuise	
nõlvale	 lumeülikool,	 mille	 taus-
tal	 neli	 psühholoogi	 oma	 ülikooli	
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sammastest	suuremaks	sirguda	ning	
tugevamaks	tõusta	tõotasid.	Eks	aeg	
annab	 arutust.	 Loomulikult	 õnnit-
leme	ka	säravat	ja	vastupandamatut	
Endel	 Tulvingut	 –	 seekord	 noorte	
kolleegide-õpilaste	 Liisi	 Köötsi	 ja	
Margus	Ennoki	pilgu	läbi.	Vaatame,	
kus	 me	 käime	 ja	 tutvume	 11	 uue	
liikmega.	Lisaks	algatame	rubriigi	–	
aga	selline	on	juba	tegija	vääramatu	
õigus!	–	„Seiku	ja	sekeldusi psühho-
loogiks	saamise	teelt”,	kuhu	ootame	
pidevalt	kaastööd.	Muidu	me	lihtsalt	

paneme	ise	kirja	kõik,	mida	mäle-
tame-kuuleme	või	arvame	teadvat.	
Midagi	siin	ilmas	on	õnneks	ka	pü-
sivat:	 Jüri	 Alliku	 must-valge,	 kuid	
halastamatu	 nimekiri	 kirjutavatest	
psühholoogidest	 ning	 kolleegide	
psühholoogilised	 vaated	 elule	 ja	
nähtustele.	 Lood	 ise	 on	 sel	 korral	
EPLi	 ja	 psühholoogia	 instituudi	
korraldatava	 Tartu	 Ülikooli	 juu-
belile	 pühendatud	 konverentsiga	
„Eestlase	psühholoogiline	portree”	
kokkusobivalt	 eesti-hõngulised:	

inimesest	 huvituvast	 vana	 eestlase	
lugemisvarast,	 sportivast,	 kooliskäi-
vast	ja	seksivast	eestlasest.		Lehe	see-
kordse	 numbri	 ilmumist	 toetavad	
TÜ	 sotsiaalteaduskond	 ja	 psühho-
loogia	 instituut.	Aitäh	 toetajatele	 ja	
autoritele	ning	head	lugemist!

Kirjutamiseni,	
Kairi Kreegipuu
Iiris Luiga

EndEL TULVInG 80

Pilt	 Endel	 Tulvingu	 juubelilt.	 Huvi-
lised	 võivad	 lahkesti	 Endel	 Tulvingu	
internetisaiti	www.tulving.ee	külastada.	
Kasutajatunnus	on	külastaja	enda	nimi	
(ehk	 siis	 kõik	 nimed	 sobivad)	 ja	 sala-
sõna	on	tul80ving	

Haruldased	on	 inimesed,	kelle	 juu-
beli	auks	korraldatakse	tema	sünni-
maal	tipptasemel	teaduskonverents,	
millel	soovib	esineda	ühe	valdkonna	
vaieldamatu	 maailmaeliit.	 Episoo-
dilise	mälu	„isa”	 ja	ühtlasi	maailma	
ühe	 tunnustatuima	 mäluteadlase	
Endel	 Tulvingu	 vanuseks	 on	 juba	
auväärne	80.	Ümmarguse	sünnipäe-
va	 tähistamine	 algas	 24.–25.	 mail	

konverentsiga	 „Episodic Memory 
and the Brain”	Tallinnas.	Eesti	Tea-
duste	Akadeemia	 ruumes	 läbi	 vii-
dud	konverentsi	korraldajateks	olid	
Tulvingu	 head	 kolleegid	 ja	 samuti	
tunnustatud	 teadlased,	 professorid	
Roberto	 Cabeza	 (Duke’i	 ülikoolist	
Suurbritannias),	 Reza	 Habib	 (To-
ronto	 ülikoolist	 Kanadas)	 ja	 Lars	
Nyberg	(Umeå	ülikoolist	Rootsis).

Olles	 juba	 pikki	 aastakümneid	
teisel	 pool	 ookeani	 elanud,	 ja	 saa-
nud	tuntuimaks	eesti	soost	teadla-
seks	kogu	maailmas,	huvitab	Toron-
to	Ülikooli	emeriitprofessorit	endi-
selt	oma	sünnimaa	elu	ja	inimesed.	
Eesti	 psühholoogide	 õnneks	 peab	
ta	 muuhulgas	 tähtsaks,	 et	 ka	 siin-
sed	mäluhuvilised	aukartustäratava	
esinejaskonnaga	 konverentsist	 osa	
saaksid	võtta.	Ja	nii	õnnestus	minul	
olla	 üks	 nendest,	 kelle	 jaoks	 kahel	
päeval	 episoodilist	 mälu	 puuduta-
va	 teaduse	 kõige	 uuemad	 suunad	
praktiliselt	koju	kätte	toodi.

Pealinnakauge	inimesena	jõud-
sin	 24.	 mail	 Tallinnasse	 ilmselgelt	
liiga	 vara	 ning	 pidin	 seega	 käänu-
listel	vanalinnatänavatel	aega	para-
jaks	 tegema.	Üsna	pea	võisin	ülla-
tudes	avastada,	et	ma	mitte	ainus	ei	
olnud.	Polnud	kahtlustki,	et	see	oli	
Endel	 Tulving	 ise,	 kes	 hommikust	
päikest	 nautides	 munakivisillutist	
mööda	jalutas	ning	minuni	jõudes	
naeratades	 küsis,	 kas	 ma	 olen	 teel	
konverentsile.	Mulle	tundub,	et	ma	

märkasin	ikka	 jaatavalt	vastata,	sest	
järgnenud	põgus	vestlus	Tulvinguga	
on	üks	 sellistest	episoodilistest	mä-
lestustest,	 mille	 jäljed	 ajas	 niipea	 ei	
tuhmu.

Need	 kaks	 teaduse	 mõttes	 suu-
rejoonelist	 maikuist	 päeva	 olid	 tul-
vil	 kõige	 uuemaid	 ja	 olulisemaid	
uurimusi	 Tulvingu	 avastatud	 ning	
populariseeritud	 episoodilise	 mälu	
teemadel.	Kokku	oli	minul	ja	teistel	
osalejatel	võimalik	näha	17	sisutihe-
da	 loengu	 jagu	 keerulisi	 graafikuid	
ja	 ajupilte,	 kuulda	 hämmastavaid	
mäluhäire	 juhtumikirjeldusi	 ja	 saa-
da	ülevaadet	olulisematest	uurimis-
meetoditest	 mälumaailmas.	 Koh-
vipausidel	 oli	 Teaduste	 Akadeemia	
maja	 vanalinnale	 avaneval	 rõdul	
võimalik	 küpsise	 näksimise	 kõr-
valt	 (julguse	 korral)	 nendesamade	
professoritega	 ka	 vabas	 õhkkonnas	
muljeid	vahetada.	

Konverentsi	muutis	lisaks	äärmi-
selt	 lugupeetavale	 esinejaskonnale	
tavapärasest	erinevaks	ka	üks	väike	
leiutis,	 mida	 hellitavalt	 kutsutakse	
SensCam’iks.	 Pisike	 automaatselt	
pildistav	 aparaat	 riputati	 ettekand-
jatele	 vaheldumisi	 kaela	 ning	 see	
jäädvustas	esinejate	silme	läbi	algu-
sest	 lõpuni	kogu	konverentsi	kulgu.	
SensCam	on	sisuliselt	digitaalne	päe-
vik,	mis	aitab	inimesi,	kellel	mälestu-
sed	on	aju	närviteedes	küll	säilinud,	
kuid	mingil	põhjusel	ligipääsmatud.	
Kuna	 pisike	 masin	 võib	 ühest	 päe-

PALJU ÕNNE!
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vast	 ümmarguselt	 tuhat	 pilti	 teha	
(ja	episoodiline	mälu	on	olemuselt	
tugevasti	visuaalne),	värskendab	see	
mäluraskustega	 inimese	 mälestusi	
olulisel	määral.	

Teatavasti	on	episoodiline	mälu	
lisaks	oma	visuaalsele	olemusele	ka	
suuresti	 emotsionaalne	 mäluliik.	
Seega	 pole	 väga	 imekspandav,	 et	
vähemalt	 minule	 jäi	 kahest	 konve-

rentsipäevast	 eelkõige	 meelde	 just	
see	 austus,	 soojus	 ja	 mõnus	 huu-
mor,	 millega	 mäluteadlased	 Endel	
Tulvingu	 poole	 pöördusid,	 kes	 iga	
ettekannet	publiku	hulgast	madalat	
profiili	hoides	jälgis.	Ilmselgelt	ei	ole	
mälu	uurimise	„elav	legend”	nii	mõ-
nelegi	neist	ainult	kuulus	kolleeg	ja	
inspiratsiooniallikas,	vaid	ka	lihtsalt	
hea	 sõber	 Endel.	 See,	 et	 sümpaatia	

on	 siiralt	 vastastikune,	 peegeldus	
ka	 konverentsi	 kõige	 viimasest	 sõ-
navõtust.	 Selle	 pidas	 maha	 ürituse	
karismaatiline	 peategelane,	 kellel	
õnnestus	 oma	 sünnipäevaga	 pisike	
Eesti	 järjekordselt	 teaduse	 maail-
makaardile	jäädvustada.

Liisi Kööts, 
TÜ	psühholoogia	1.a.	doktorant

Endel	 Tulvingul	 on	 järjekordselt	
korda	 läinud	 tutvustada	 maailma	
mälu-teaduse	 paremikule	 Eestit	 ja	
Eestile	maailma	mälu-teaduse	pare-
mikku.	Varem	on	sarnane	sündmus	
toimunud	 aastal	 1998,	 kui	 samuti	
maailma	 mälu-uurijad	 Endli	 sün-
nipäevaks	 Eestisse	 tulid.	 Seekord	
toimus	 Endli	 „sünnipäev”	 (elik	
konverents)	 nimetuse	 all	 „Episodic 
Memory and the Brain.”	 Teemaks	
peaasjalikult	 see,	 kuidas	 erinevad	
uurijad	 on	 Endli	 pakutud	 ideid	 ja	
põhimõtteid	 edasi	 arendanud	 ning	
kuhu	 mäluteadus	 oma	 arengutes	
on	 jõudnud.	 Illustratsiooniks	 hu-
vitavaid	 näiteid	 patsientidest,	 keda	

mälu	 alt	 veab.	 Ja	 seda	 kõike	 väga	
sõbralikus	 ja	 sundimatus	 õhusti-
kus,	kus	kogu	suhtlemine	oli	hoopis	
isiklikum	 ja	 vahetum,	 kui	 mõnel	
maailma	suurkonverentsil.

Sünnipäeva	 vastuvõtt	 toimus	
Raekojas	 ning	 sellele	 järgnenud	
pidu	Mustpeade	majas.	Külaliste	ni-
mekiri	oli	ehk	veelgi	auväärsem,	kui	
konverentsist	osavõtnute	read.	Õh-
tut	juhtisid	Endli	tütred	Elo	ja	Lin-
da	 ning	 vahepaladena	 sai	 nautida	
kõikide	 pereliikmete	 ülesastumisi	
juubilari	auks.	Nii	muusikalisi	ette-
asteid	kui	ka	vahvaid	sketše	Endli	ja	
Ruti	elust.	Külalised	said	oma	tead-
misi	proovile	panna	selle	kohta,	kui	

hästi	 nad	 tegelikult	 Endlit	 tunne-
vad.	Ja	külaliste	ühine	kingitus	sün-
nipäevalapsele	oli	 samuti	 äärmiselt	
tabav	–	mälestusteraamat,	kus	hul-
galiselt	noppeid,	seiku	ja	meenutusi	
Endlist,	 nii	 teadlase,	 koolipoisi	 kui	
ka	hea	sõbra	rollis.	Eks	ole	ka	lihtne	
Endliga	seotud	mälestusi	leida,	sest,	
parafraseerides	 Roberto	 Cabezat,	
mis	 võiks	 olla	 mälu-uurijale	 meel-
dejäävam	kui	kohtumine	Endel	Tul-
vinguga!

Margus Ennok, 
TÜ	närvikliiniku	teadur	

EESTI PSühhoLooGIA LAIAS MAAILMAS AASTAL 2006

Varsti	 saab	 kümme	 aastat	 sellest,	
mil	 ma	 hakkasin	 Eesti	 psühholoo-
gia	raamatupidajaks.	Ja	mida	muud	
võibki	 oodata	 sellisest	 püsivusest,	
kui	 uut	 ülevaadet	 sellest,	 kuidas	
Eesti	 psühholoogia	 2006.	 aastal	
maailmas	 välja	 paistis	 andmebaasi	
PsycINFO	pilgu	läbi.	Koos	teiste	eri-
alade	abiga	ilmus	Eesti	autorlusega	
kokku	50	artiklit.	Kui	keegi	 juhtub	
võrdlema	2005.	aasta	graafikut,	 siis	
näeb	 ta,	 et	 ka	 paari	 eelmise	 aasta	
arvud	on	veidi	kosunud.	PsycINFO	
on	üsna	aeglane	ja	mõnikord	kulub	
mitu	aastat	enne,	kui	kanne	andme-
baasi	 tekib.	 Pole	 võimatu,	 et	 2006.	
aastale	lisandub	ajaga	veel	mõni	töö.	
Seega	on	vähemalt	selge,	et	neli	aas-
tat	 järjest	 on	 õnnestunud	 avaldada	
üle	 poolesaja	 artikli,	 millest	 vähe-
malt	üks	autor	on	seotud	Eestiga.
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Kuidas	 Eesti	 psühholoogia	 siis	
2006.	 aastal	 välja	 nägi?	 Kõige	 suu-
rema	 mõjukusega	 tööd	 ilmusid	
teaduse	 tippajakirjades:	 Maarike	
Harro	 kardiovaskulaarsest	 riskist	
lastel	 ajakirjas	 Lancet	 (Andersen	
et	al.,	2006),	Richard	Villems	 India	
inimeste	 geneetilisest	 päritolust	
ajakirjas	PNAS	 (Sahoo	et	al.,	2006)	
ja	 Krista	 Kaasiku	 artikkel	 sellest,	
kuidas	 kestev	 pimedus	 reguleerib	
geenide	ekspressiooni	ajakirjas	Na-
ture (Zhang	et	al.,	2006).	Nagu	karta	
võiski,	 pole	 ükski	 nende	 autoritest	
psühholoog	 ja	 ega	 ka	 teemad	 otse	
psühholoogia	alla	kuulu.	Teise	asja-
na,	mis	silma	torkab	on	paras	kogus	
töid	pedagoogilise	sisuga	ajakirjades	
nagu	 näiteks	 Journal of Language, 

Identity, and Education (Ehala	 &	
Niglas,	 2006),	 Instructional Science 
(Pata	et	al.,	2006),	 Journal of Com-
puter Assisted Learning (Pedaste	 &	
Sarapuu,	 2006a), Interactive Lear-
ning Environments	(Pedaste	&	Sara-
puu,	2006b)	ja International Journal 
of Bilingual Education and Bilingua-
lism (Ransdell	et	al.,	2006).	Näib,	et	
kasvatusteadused	 hakkavad	 tasa-
pisi	 varjusurmast	 ärkama.	 Tundub,	
et	 „päris”	 psühholoogia	 jääb	 üha	
enam	vähemusse,	kuid	sündmuseks	
oli	seegi,	et	Kenn	Konstabeli	ja	Ann	
Virkuse	 töö	 sai	 ajakirja	 European 
Journal of Personality	aastapreemia	
doktoritöö	põhjal	valminud	artikli-
te	kategoorias	(Konstabel	&	Virkus,	
2006).	Hea	märk	on	kindlasti	see,	et	

autorite	 nimekirjas	 on	 päris	 noori	
psühholooge	(Merle	Nurmoja,	Ann	
Virkus,	Carolina	Murd,	Kätlin	Peets,	
Liisa	Raudsepp	jt.)

Nii	 nagu	 mujal	 psühholoogias	
on	 kõige	 kindlam	 viis	 ennast	 näh-
tavaks	teha	uurides	tervist	või	seda,	
kuidas	alkohol,	rohud	või	enesetapu	
mõtted	 seda	 mõjutavad	 (Harro	 et	
al.,	2006;	Kull,	2006;	Kõlves,	Värnik,	
Schneider	 et	 al.,	 2006;	 Kõlves,	Vär-
nik,	Tooding	et	al.,	2006;	Lang	et	al.,	
2006;	 Põlluste	 et	 al.,	 2006;	 Vendt,	
2006;	Vendt	et	al.,	2006;	Õun	et	al.,	
2006;	Ööpik	et	al.,	2006).	

Kokkuvõte	 võiks	 olla	 selline:	
täiesti	normaalne	aasta!

Jüri Allik
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PSühhoLooGIATEAdMISTE JõUdMISEST EESTI KULTUUrI

Peeter Tulviste

Maailma	tunnetamise	semiootilised	
vahendid,	niisama	nagu	nende	abil	
loodud	 kujutelmad	 maailmast,	 on	
erisuguste	kultuuride	ja	ajastute	ini-
mestel	osalt	õige	erinevad.	Niisama	
triviaalne	on	väide,	et	tervemõistus-
likud	ja	 teaduslikud,	 teaduslikud	ja	
usulised	jne.	kujutelmad	võivad	va-

hel	 rahumeelselt	 koos	 eksisteerida,	
vahel	 aga	 on	 need	 omavahel	 roh-
kem	 või	 vähem	 vihases	 võitluses,	
olgu	see	siis	kultuuridevaheline	või	
leidku	see	aset	ühe	inimese	hinges.	
Ja	lõpuks	on	maailmas	asju,	mis	tea-
dus	on	ise	avastanud	ja	mille	kohta	
muud	teadmist	kui	teaduslik	polegi	
olemas.

Psühholoogia	 uurimisobjektis-

se	kuulub	niihästi	selliseid	nähtusi,	
mille	kohta	olid	enne	teaduse	tule-
kut	 tavateadmised	 olemas,	 kui	 ka	
selliseid,	mida	enne	teadust	ei	tun-
tud.	 Näiteks	 on	 piisavalt	 põhjust	
arvata,	et	alles	Kreekas	hakati	kaks	
ja	 pool	 tuhat	 aastat	 tagasi	 küsima,	
kuidas	see	võimalik	on,	et	me	maa-
ilma	 meeltega	 tunnetame,	 või	 mis	
seaduspärasustele	 alluvad	 inimese	
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mõtlemine	 ja	 järeldamine.	 	 Kindel	
on,	et	suures	osas	 tänapäevagi	kul-
tuurides	 jooksevad	 inimesed	 ringi	
maailma	vaadates	ja	sellest	mõeldes	
ilma,	et	oleks	neid	küsimusi	iial	esi-
tanud.	

Teistesse	 Euroopa	 maadesse	 on	
Vana-Kreekas	 tekkinud	 teadusli-
kud	 teadmised	 ja	 teaduslik	 mõtte-
viis	 kahtlemata	 jõudnud	 impordi	
korras.	 On	 loomulik	 küsida,	 kui-
das	 see	 ühel	 või	 teisel	 maal	 käis,	
sest	 teadus(t)e	 jõudmine	 mingisse	
kultuuri	 mõjutab	 kahtlemata	 viisi,	
kuidas	selle	kultuuri	inimesed	maa-
ilmast	mõtlevad.

Loodusteaduste	 jõudmist	 eesti	
kultuuri	 (väikese	 tähega!)	 on	 ük-
sikasjalikult	käsitlenud	Vello	Paatsi	
oma	 doktoriväitekirjas	„Eesti	 talu-
rahva	 loodusteadusliku	 maailma-
pildi	kujunemine	rahvakooli	kaudu	
(1803–1918)”.	 Protsess	 oli	 alanud	
juba	enne	aastat	1803:	„Juba	18.	sa-
jandil	lisandusid	talupoja	usundilis-
se	maailmapilti	esimesed	ilmalikud	
raamatuteadmised	 geograafia	 ja	
looduse	 kohta.	 Tolle	 aastasaja	 mõ-
ned	 	 rahvaraamatud	 ja	 kalendrid	
tutvustasid	juba	pisut	N.	Koperniku		
heliotsentrilist	 maailmasüsteemi,	
maailmajagusid,	 eriti	 Euroopat	 ja	
kaugeid	 üksikmaid,	 jagasid	 prakti-
lisi	 nõuandeid	 põllumajandusest,	
loomade	ja	 inimeste	ravist”	(Paatsi,	
2003,	lk.	174).

Kirjeldatud	 lähenemisest	 inspi-
reerituna	valmis	sel	aastal	Terje	Ku-

rismanni	 seminaritöö	 „Eestikeelse	
psühholoogia-alase	 kirjanduse	 al-
gus”	 (Kurismann,	 2007),	 keda	 ju-
hendasin.	 Tööl	 oli	 kaks	 eesmärki:	
selgitada	 välja,	 millal	 ja	 mis	 kujul	
jõudis	eesti	kultuuri	teaduslik	kuju-
telm	psüühikast,	ning	koostada	va-
raseima	 eestikeelse	 psühholoogia-
kirjanduse	esialgne	bibliograafia.	T.	
Kurismann	 töötas	 selle	 kirjanduse,	
väheste	eranditega	mitte	raamatud,	
vaid	artiklid,	läbi,	ja	jõudis	järgmis-
tele	järeldustele:
-	 psühholoogia	 harud,	 nagu	 me	

neid	 täna	 tunneme,	 reastuvad	
leitud	 publikatsioonide	 arvu	
põhjal	 järgnevalt:	 käitumisp-
sühholoogia,	 diferentsiaalpsüh-
holoogia,	 tunnetusprotsessid,	
loomapsühholoogia,	 sotsiaalp-
sühholoogia,	 kliiniline	 psühho-
loogia,	arengupsühholoogia;

-	 teemadest	 olid	 populaarsemad	
iseloom,	 kasvatus,	 emotsioonid,	
uni	 ja	 unenäod,	 rahvuslik	 ise-
loom,

-	 valdavalt	 lähtuti	 tollasest	 intro-
spektiivsest	assotsiatsionistlikust		
filosoofilisest	 psühholoogiast,	
aga	 mida	 aeg	 edasi,	 seda	 enam	
kohtab	 evolutsionismi	 mõju	 ja	
alles	noore	eksperimentaalpsüh-
holoogia	andmeid;

-	 aastatest	1860–1880	võib	leida	pi-
gem	juhuslikku	laadi	üksikartik-
leid	kui	muud;	aastast	1880	võib	
rääkida	 psühholoogiaartiklite	
järjepidevamast	avaldamisest.

Niisiis	 jõudis	 psühholoogia	 ini-
mesepilt	 meile	 tunduvalt	 hiljem	
loodusteaduslikust	 maailmapildist.	
1917	 ilmus	 esimene	 eestikeelne	
psühholoogiaõpik	 (Tschelpanow,	
1917),	mille	järelsõnas	raamatu	tõl-
kija	Nikolai	Kann	avaldab	lootust,	et	
Venemaal	väga	populaarne	õpik	„ka	
Eestis	huvitust	äratab	selle	ülitähtsa	
teaduse	vastu,	mille	üle	Eesti	ajakir-
jad	ja	ajalehed	siiaajani	ainult	mõne	
üksiku	katkendi	on	toonud”.	Järgne-
sid	 Jerusalemi	 (1921)	 ja	 Höffdingi	
(1923–1924)	 õpikud.	 Psühholoo-
gia	jõudis	koolidesse,	mis	tähendas	
selle	 retseptsiooni	 uut	 etappi	 eesti	
kultuuris.	Siinkohal	jääb	käsitlema-
ta	 psühholoogia	 retseptsioon	 Eesti	
kultuuris	–	saksakeelsetes	koolides,	
Tartu	 Ülikoolis.	 Niisamuti	 pakub	
huvi	 võrrelda	 psühholoogia	 jõud-
mist	 meile	 selle	 jõudmisega	 teis-
tesse	 kultuuridesse	 lähedal	 ja	 kau-
gel	–	 koos	 tagajärgedega,	 mis	 selle	
protsessiga	kaasas	käivad.

Kurismann,	 T.,	 2007.	 Eestikeelse	 psühho-
loogia-alase	kirjavara	algus.	Seminaritöö.	
Tartu.	 	–	39	 lk.	–	Käsikiri	Tartu	Ülikooli	
psühholoogia	osakonnas.

Paatsi,	V.,	 2003.	 Eesti	 talurahva	 loodustea-
dusliku	maailmapildi	kujunemine	rahva-
kooli	 kaudu	 (1803–1918).	 Tallinn:	 TPÜ	
Kirjastus.	–	206	 lk.	 (Tallinna	Pedagoogi-
kaülikooli	 sotsiaalteaduste	 dissertatsioo-
nid	5.)

Tschelpanow,	G.,	 1917.	Psühologia	õperaa-
mat	 (keskkoolidele	 ja	 iseõppimiseks).	
Tallinn:	G.	Pihlaka	raamatukaupluse	kir-
jastus.	–	228	lk.	

noppeid Terje Kurismanni semi-
naritööst (2007): 

Sada	 aastat	 tagasi	 käsitleti	 iseloo-
muomadusena	 ka	 pessimistlikku	
ellusuhtumist,	 mille	 kohta	 võib	 lu-
geda	 järgmist:	 „Teadusliku	 pessi-
mismuse	 kõrval	 on	 veel	 praktiline	
pessimismus	olemas,	mida	ühiselus	
irisemiseks	 nimetatakse.”	 Isemeel-
susest	kui	inimese	iseloomujoonest	
räägitakse,	 et	 peaaegu	 alati	 on	 see	
vaid	„jõukamate	inimeste	nõtrus”.

Ajalehes	„Linda”	(1898)	tuuakse	
artiklis	„Pahandused”	 välja	 järgmi-

ne	mõte:	„On	 ju	 tõsi,	 et	 ilmas	 tihti	
asju	ette	tuleb,	mille	üle	peame	pa-
handama,	aga	need	asjad	iseenesest	
ei	 sigita	 iganes	 nii	 palju	 paha	 kui	
oma	paha	tuju.”

Mitmeid	 artikleid	 leidus	 1900–
1913	sellest,	mis	puudutasid	looma-
de	hingeelu.	Näiteks	 ilmus	ajalehes	
„Külaline”	 artikkel	 „Mõtlejad	 loo-
mad”,	 milles	 välja	 toodud	 näiteid	
hobuste	 mõtlemisvõimest.	 Nende	
näidete	 varal	 arutletakse	 selle	 üle,	
kas	loomad	on	võimelised	mõtlema	
või	 peab	 paika	 nende	 teadlaste	 ar-
vamus,	kelle	meelest	„kõik	loomade	

juures	ettetulevad	psüühilised	näh-
tused	 enam	 vähem	 primitiivsete	
mehhanismuste	–	alamate	loomade	
juures	 tropismide,	 ülemate	 juures	
assotsioonide	 peale	 jäävad;	 loogi-
kaline	 mõtlemine	 olevat	 inmese	
ainuomadus”.	 Artiklist	 „Loomade	
mõistus”	 toob	 autor	 välja	 võrdluse	
tummade	inimestega,	ta	ütleb:	„On	
palju	tummasid,	kelledel	kahtlemata	
kõrged	vaimuanded	on.	Ainus	põh-
jus,	miks	loomad	oma	mõtteid	kõne	
abil	avaldada	ei	või,	on	see,	et	nende	
häälepaelad	selleks	küllalt	kõlblikud	
ei	ole.”	(Praeguseni	säilinud	mõtte-
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viis,	mida	ahvidel	tehtavate	katsete-
ga	püütakse	tõestada.	–	I.L.)

Enamasti	 antakse	 1910–1912	
mõtlemist	 puudutavates	 artikli-
tes	 nõuandeid	 selle	 kohta,	 kuidas	
ja	 miks	 oma	 mõtteid	 rõõmsate	 ja	
õnnelikena	hoida.	Ajalehest	„Küla-
line”	 Dr.	 Georg	 Biedenkappi	 järgi:	
„Iseäranis	 õnnelikud	 tulivad	 aga	
mõtted	 metsaga	 kaetud	 mägedes	
päikesepaistelise	 ilmaga	 mõnusalt	
jalutades.”

W.	 W.	 Atkinsson	 (1912)	 selgi-
tab	oma	raamatus	mälu	nõndaviisi:	
„Tähtsas	 wäljaspool	 meelemärku-
se	 piirisi	 asuvas	 wallas	 asub	 meie	
mälu	 waranduseait.	 Sellest	 silma-
pilgust,	 kui	 me	 muljendi	 wastu	
wõtame,	 kuni	 selle	 silmapilguni,	
mil	wiimane	meelemärkuse=wallas	
nähtawale	 tuleb,	 on	 arusaamisest	
wäljaspool	 seiswad	 wõimed	 tööl.	

Meie	wõtame	muljendi	wastu	ja	pa-
neme	ta	kõrwale.	/…/	Ta	asetatakse	
wäljaspool	 meelemärkust	 olewasse	
waranduseaita./…/	 Tahtmine	 an-
nab	wäljaspool	meelemärkust	olewa	
aida	töölistele	käsu	kaua	aja	eest	ära	
pandud	muljendid	ütles	otsida	ning	
päewawalgele	tuua.”	

noppis Iiris Luiga

Mõtteid	 Jakob	 Hurda	 „Inemisest”,	
mis	 ilmus	„Tarto	Kalendris”	osade-
na	1868–1870	ja	1873	ning	mis	anti	
uuesti	välja	Tallinnas,	1990.	a.	Vello	
Paatsi	saatesõnaga.	

Peatükk	12:
Inemise ja eläjä omma mõlemba elä-
vä looma ja omma nemä mitme ole-
mise poolest tõine tõise sarnatse. Ent 

siski om mõlembide wahel ka mitu 
suurembat ehk wähämbät wahet. (lk. 
49) /---/ Mõne linnu opiwa kül ka 
inemiste käest sõnno perrä ütlemä, 
ent see sünnip kogoni nigu massina 
wiisi; lind tege ennegi wäljästpidi 
hääle perrä, ent mis sõna tähendäp, 
mis peräst tedä üteldäs, sedä temä 
ei tiijä. Nii kõnelevä nimelt papagoi 
mõnikõrd õige paljo inemisi keeli, ent 
mõistust ja omme mõttit ei awalda 
nemä sellega eälegi. Selleperäst sis ka 
inemiste seän mõistmata ja mõtte-
ahtrat perräkõnelemist papakoi lo-
bisemises nimitetäs. (lk. 50) /---/ Kes 
harinu ja terävä tähelepanemisega, 
wõip tõisel inemisel jo silmist ärä 
tunda, mis mees ta om, ehk missugu-
ne täl südä ja kombe. (lk. 50).

Kristiina Tropp, koolipsühholoog

Kuskilt	 on	 mulle	 meelde	 jäänud	
kellegi	 targa	 inimese	 mõte:	 „Seni-
kaua,	kui	on	lapsi	ja	koole,	senikaua	
on	 ka	 kiusamist	 ja	 koolivägivalda”.	
Ei	ole	erandiks	ka	Eesti	lapsed	Eesti	
koolides.	 Ikka	 jõuavad	 avalikkuse	
ette	õõva	tekitavad	lood	sellest,	kui	
julmad	võivad	lapsed	üksteise	vas-
tu	olla.	Iga	õpetaja	oskab	tuua	terve	
hulga	 näiteid,	 kuidas	 üht	 või	 teist	
last	on	kaaslase	või	kaaslaste	poolt	
terroriseeritud.	 Ja	 õpetaja	 näeb	 ju	
pahatihti	 ainult	 pinnavirvendust...	
Igal	 juhul	 on	 Eestis	 	 koolivägival-
last		räägitud	juba	päris	pikka	aega,	
tehtud	 on	 mitmeid	 uurimusi.	 Kat-
setatud	 on	 sekkumisvõtteid,	 välja	
töötatud	 on	 plaane	 turvalise	 koo-
likeskkonna	tagamiseks.�	Suure	töö	
kiusamise	vallas	on	ära	teinud	Las-
tekaitse	Liit	oma	kiusamise	vastaste	
projektidega	 nagu	 „Võitlus	 kooli-
kiusamisega”��.	

�		Näiteks:	www.tamme.tartu.ee/avalik_
teave/turvalineokk.html
��	www.lastekaitseliit.ee

KooLILAPSE ELU EhK KIUSAMISEST EESTI MoodI

Kiusaja võitleb võimu pärast 
klassis ehk piinamine põhikooli 
moodi.***

Mis	 on	 siis	 muutunud	 näiteks	 vii-
mase	 kümne	 aastaga?	 Suurem	 kiu-
samist	käsitlev	uurimus,	mis	 jõudis	
avalikkuse	 ette	 2006.	 aasta	 märtsis,	
teatas	meile	rõõmusõnumit,	et	kiu-
samiskäitumine	 on	 Eestis	 aastatel	
2002–2005	vähenenud����.	Sellest	hoo-
limata	on	kiusamiskäitumisega	seo-
tud	15,5%	õpilastest,	kellest	6,9%	on	
kiusajad,	ohvreid	on	7,6%	 ja	kiusa-
jaid/ohvreid	on	1%	õpilastest	(Kõiv,	
2006).	Kuid	mis	siis	täpsemalt	muu-
tunud	on?

Kui	 käsitleda	 meediat	 ühiskon-
nas	toimuva	peeglina,	võiks	ka	aren-
guliste	protsesside	kohta	koolivägi-
valla	osas	saada	teavet	just	ajalehte-
dest	 –	 ajakirjadest.	 Kui	 teha	 otsing	
kasutades	 märksõnu	 „koolivägi-

���		Koosneb	kahest	ajaleheartikli	pealkirjast:	
Leino,	 M.	 (1996).	 Kiusaja	 võitleb	 võimu	
pärast	klassis.	Eesti Päevaleht ning		Michel-
son,	T.	(2006).	Piinamine	põhikooli	moodi.	
SL Õhtuleht.
����	Külastatud:	http://www.epl.ee/		
artikkel/315653

vald”	 ja	„kiusamine”	kolmes	suure-
mas	päevalehes	–	Eesti	Päevalehes,	
Postimehes	ja	SL	õhtulehes	aastatel	
1996	ja	2006,	siis	tulemuseks	saame	
üsna	 võrdse	 arvu	 artikleid,	 milles	
ühel	või	teisel	moel	on	koolivägival-
da	käsitletud.	

Küll	 aga	 torkab	 silma	 muutus	
käsitluste	 sisus.	 Aastal	 1996	 kirju-
tati	 ennekõike	 üldiselt	 kiusamise	
olemusest	 ja	 sekkumise	 vajadusest	
ning	 võimalustest.	 Sõna	 võtsid	 nii	
pedagoogid	kui	psühholoogid	ning	
peamiselt	tegeleti	meedia	vahendu-
sel	teavitustööga.		

Aastaks	 2006	 on	 toimunud	 aga	
üsna	 suur	 sisuline	 nihe.	Vähem	 on	
avaldatud	niinimetatud	 teavitamis-
tekste.	Ja	ka	teavitustekstide	sisu	on	
muutunud.	 Nüüd	 juba	 käsitletakse	
kiusamise	 kohta	 tehtud	 uurimusi.	
Uue	teemana	tuleb	sisse	kiusamine	
interneti	 vahendusel.	 Ka	 koolivä-
givald	 käib	 tehnoloogia	 arenguga	
kaasas.	

Olulisim	 muutus	 artiklite	 sisus	
võrdlusena	10	aasta	taguste	tekstide-
ga	on	aga	see,	et	trükki	on	jõudnud	
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mitmed	uudised	vägivallajuhtumite	
kohta.	Ja	üsna	rabavad.		Millest	see	
tuleb?	 	 Kas	 aeg	 üldise	 teavitustöö	
tegemiseks	 on	 ümber	 saanud?	 Ini-
mesed	 juba	 teavad,	 mis	 see	 kooli-
vägivald	 on	 ja	 keegi	 ei	 kahtle	 selle	
olemasolus.	Või	äkki	ongi	asi	selles,	
et	inimesed	on	juba	nii	teadlikud,	et	
julgevad	 koolivägivallast	 ka	 avali-
kult	rääkida?	Või	on	selle	taga	puh-
talt	 tõsiasi,	et	vägivald	müüb?	Isik-
likult	 kaldun	 küll	 viimase	 variandi	
poole.	

Koolivägivalla	 juhtumite	 kajas-
tamisega	 meedias	 käib	 kaasas	 oht.	
Korduvalt	 on	 kinnitust	 leidnud	
seos	 meedias	 kajastatava	 vägivalla	
ning	 agressiivse	 käitumise	 sagedu-
se	vahel	(Krahé,	2001).	Kuid	samas	
võib	 oletada	 	 ka	 seost	 ajakirjandu-
ses	 käsitletud	 kiusamisjuhtumite	
ning	seejärel	toimuva	koolivägivalla	
vahel	 (Maeroff,	2000).	Meedias	ka-
jastatu	võib	ühelt	poolt	anda	lastele	
uusi	 ideid	 ning	 soodustada	 vägi-
valdsete	 tegude	 kopeerimist,	 teiselt	
poolt	 aga	 muuta	 lapsi	 vähemsen-
sitiivseks	 ohvri	 kannatuste	 suhtes	
ning	 suurendada	 tolerantsust	 vägi-
valdsete	tegude	suhtes	(Krahé,	2001;	
Maeroff,	2000).	

„Meie klassis ei kaitse keegi Joose-
pit!”*

Omamoodi	murranguks	koolivägi-
valla	 käsitluses	 Eestis	 võib	 pidada	

�		Tsitaat	filmist	„Klass”

Ilmar	 Raagi	 filmi	„Klass”	 jõudmist	
kinolinale	 ja	seda	mitmel	põhjusel.	
See	 on	 vägagi	 mõjus	 film	 koolivä-
givallast,	mida	käidi	klasside	kaupa	
vaatamas.	 Vestlustes	 kolleegide	 ja	
õpilastega	 jõudsid	 minuni	 vägagi	
erinevad	 reageeringud	 filmis	 näh-
tule.	 Oli	 neid,	 kes	 olid	 väga	 rahul	
nii	 tõsise	 teema	 sedavõrd	 otseko-
hese	käsitlusega.	Oli	neid,	keda	võt-
tis	 nähtu	 väga	 mõtlikuks,	 eriti	 just	
õpetajate	 hulgas.	 Kuid	 oli	 ka	 neid,	
kes	väljendasid	sügavat	muret	filmi	
võimaliku	 mõju	 üle	 noortele.	 Sest	
olgem	ausad,	vägivallatsejate	reper-
tuaari	 laiendamiseks	 leidus	 selles	
materjali	 küllaga.	 Igal	 juhul	 ei	 to-
hiks	piirduda	ainult	õpilastele	filmi	
näitamisega,	sellele	peaks	igal	juhul	
järgnema	arutelu.	Muidu	jääbki	mõ-
nele	noorele	eredaimaks	elamuseks	
filmis	kasutatud	krõbe	sõnavara.

Eriti	ettevaatlikuks	teeb	koolitu-
listamiste	 temaatika	 toomine	 Eesti	
kooli.	Seniajani	on	see	ju	olnud	pi-
gem	 midagi	 maade	 ja	 merede	 taga	
ja	 mitte	 meie	 kallil	 kodumaal	 toi-
muvat.	 Ja	 kui	 päev	 pärast	 klassiga	
ühist	 filmivaatamist	 avaldab	 tõrju-
tud	 laps	 nõustaja	 juures	 arvamust,	
et	„...	 äkki	 peaks	 kah	 püssi	 muret-
sema	 või	 koolimaja	 põlema	 pane-
ma...”,	siis	paneb	ikka	mõlema	küll.	
Selles	 suhtes	 jagan	 igati	 Juku-Kalle	
Raidi	muret	tema	kirjutises	Õpeta-
jate	Lehes:	„Paneb	mõtlema,	ega	Il-
mar	Raag	oma	ideelise	filmiga	min-
git	lolluse	ja	kurjuse	laegast	avanud?	

Tahaks	uskuda,	ehkki	–	nagu	sõnas	
üks	tuttav	filmikriitik	–	võib	juhtu-
da,	et	alles	nüüd	oleme	me	sunnitud	
hakkama	lugema	Sõnnikulehe	tüü-
pi	 kollasest	 ajakirjandusest	 teateid	
õitsele	 puhkevast	 koolivägivallast.”	
(Raid,	2007).

Mis	siis	toob	tulevik?	Kas	jätkub	
kiusamiskäitumise	vähenemine,	nii	
nagu	see	on	uuringu	põhjal	toimu-
nud	2002–2005.	aastal?	Millist	mõju	
omab	 Eesti	 noortele	 film	 „Klass”	
ning	 sellele	 järjeks	 plaanitud	 se-
riaal?	 Loodame	 igaljuhul,	 et	 me	 ei	
pea	 kunagi	 Eesti	 ajalehest	 lugema	
pealkirja	„Kiusatud	õpilane	tulistas	
oma	kaaslasi”.

Krahé,	 B.	 (2001).	 	 The Social Psychology of 
Aggression. East	 Sussex:	 Psychology	
Press.

Kõiv,	 K.	 (2006).	 „Kiusamise mitu tahku: 
õpilastevaheline kiusamine, õpilaste kiu-
samine õpetajate poolt, õpetajate kiusa-
mine õpilaste poolt ning õpetajate kiu-
samine kooli personali ja lapsevanemate 
poolt”.	Tartu:	Vali	Press

Maeroff,	G.	I.	(2000).	A	Symbiosis	of	Sorts:	
School	 Violence	 and	 Media.	 Choices 
Briefs, 7, 3–6.

Raid,	 J.-K.	 (2007).	 Ilmar	 Raag	 ja	 isepäiselt	
käituv	klass.	Õpetajate Leht, 12.	

MIdA TA MInUST KüLL MõTLEb?

Aave Hannus

Eestlastes	tekitab	äratundmisrõõmu	
anekdoot,	 mille	 puändiks	 elevanti	
vaatava	eestlase	mõte,	et	ei	tea,	mida	
nii	suur	 loom	minust	mõelda	võib.	
Neid	protsesse,	mille	kaudu	me	jäl-
gime	ja	kontrollime	teistele	jäetavat	
muljet	ja	teiste	antavaid	hinnanguid	
endale,	nimetatakse	eneseesitluseks	
(Schlenker,	 1980).	 Kuna	 niihästi	
tippsport	 kui	 harrastussport	 pane-

vad	 osalejaid	 sageli	 olukorda,	 kus	
nende	 tegevust	 ja	 selle	 tulemust	
saab	hõlpsasti	teiste	tegelaste	omaga	
võrrelda	 ja	 hinnata,	 siis	 võib	 spor-
tijatel	kergesti	tekkida	ka	soov	teis-
tel	 kujunevaid	 hinnanguid	 endale	
soodsamas	suunas	kallutada.		Käes-
olevas	kirjatükis	võetakse	luubi	alla	
eneseesitlus	 spordi	 kontekstis	 ning	
antakse	 mõned	 näpunäited	 selle	
kohta,	 kuidas	 spordi	 tegemise	 läbi	
endast	paremat	muljet	jätta.	

Spordipsühholoogia	 vaateväl-
ja	 ilmus	eneseesitlus	 jõuliselt	1992.	
aastal	Mark	Leary	ülevaateartikliga,	
mis	viitas	selgelt	asjaolule,	et	enese-
esitluse	protsessid	mõjutavad	spor-
diga	seotud	motivatsiooni,	sooritust	
ning	ka	emotsionaalseid	reaktsioo-
ne.	 Sellest	 alates	 on	 muljeloomise	
teema	spordis	armastatud.

Eneseesitluse	 all	 pakuvad	 huvi	
kaks	 protsessi:	 muljemotivatsioon	
ja	 mulje	 konstrueerimine.	 Mulje-	
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motivatsioon	 peegeldab	 soovi	 en-
dast	 teatavat	 muljet	 luua.	 Mulje-
motivatsioon	 sõltub	 kolmest	 si-
tuatsioonilisest	 tegurist:	 sellest,	 kui	
oluliseks	 peetakse	 oma	 eesmärgi	
nimel	 teatava	 mulje	 loomist,	 nen-
de	 eesmärkide	 väärtusest	 ja	 seni	
loodud	mulje	ning	soovitava	mulje	
tajutavast	 erinevusest.	 Näiteks	 võib	
ühel	 korralikul	 eestlasel	 olla	 soov	
jätta	 endast	 sportliku	 ja	 tervislike	
harjumustega	 auväärse	 kodaniku	
mulje,	 kuid	 talle	 tundub,	 et	 autoga	
postkontorisse	 ja	 piimapaki	 järe-
le	 sõitmine	 ei	 võimalda	 sellist	 pilti	
luua.	Ta	usub,	et	tervislike	eluviiside	
järgimine	on	suure	väärtusega	ning	
tal	 on	 ettekujutus,	 milline	 selliste	
eluviiside	järgija	peaks	olema.	Mul-
je	konstrueerimine	tähendab	mulje	
loomise	 nimel	 tegutsemist.	 Näiteks	
jalutab	 kirjeldatud	 kodanik	 esmalt	
spordikaupade	 poodi	 ning	 seejärel	
spordiklubisse.	 Ta	 võtab	 spordikoti	
tööle	 kaasa,	 tassib	 isegi	 kontorisse,	
et	kolleegid	näeksid,	mis	plaanid	tal	
õhtuks	 on.	 Ta	 läheb	 spordimedit-
siinilisele	 uuringule,	 et	 seltskonnas	
oleks	 võimalik	 rääkida	 maksimaa-
lsest	 hapnikutarbimisest	 ja	 spordi-
arsti	toitumissoovitustest.	Ta	kannab	
vabal	ajal	 tuntud	kaubamärgi	spor-
dijalatseid.	Ta	viib	oma	poja	jalgpal-
litrenni	või	 tennist	mängima	(tütar	
võib	 tõenäolisemalt	 viilulitrennis	
edasi	 käia).	 Mulje	 konstrueerimine	
sõltub	 indiviidi	 mina-pildist,	 arva-
mustest	selle	kohta,	milliseid	muljeid	
on	soovitav	ja	milliseid	ebasoovitav	
luua,	 rollipiirangutest,	 uskumustest	
selle	 kohta,	 millised	 on	 olemasole-
vad	või	potentsiaalsed	muljed	ning	
ka	sellest,	mida	olulised	teised	meie	
arvates	 väärtuslikuks	 peavad.	 Kuna	
inimesed	 saavad	 sportlik	 olemise	
eest	 mitmesugust	 tunnustust,	 tähe-
lepanu,	 kiitust	 (Leary,	 1992),	 pole	
sugugi	imestada,	et	suur	osa	inimesi	
üritab	 konstrueerida	 endast	 sport-
liku	 inimese	 muljet.	 Näiteks	 osaleb	
ratta-	või	uisumaratonil	või	külastab	
Tallinnas	spordiklubi	Status Club.	

Eneseesitluse	 kontekstis	 uuri-
takse	mitte	ainult	mulje	konstruee-

rimist,	vaid	ka	mulje	 formeerumist	
ehk	 seda,	 millised	 mõtted	 vaatle-
jal	 mulje	 loojast	 tekivad.	 Inimesed	
õpivad	 kasutama	 spordiga	 seotud	
tegevusi,	 mis	 annavad	 neile	 teatud	
soovitava	 sotsiaalse	 identiteedi.	
Spordiga	 tegelemine	 võib	 olla	 üks	
enesemääratlemise	viise.	Me	ei	tege-
le	sporti	tehes	mitte	üksnes	sportli-
ku	soorituse	(performance)	tegemi-
sega,	vaid	anname	ka	teatud	mõttes	
etenduse	teistele	inimestele.	

Hoiakuid	 väljendades	 ja	 nen-
dekohaselt	 tegutsedes	 mõjutame	
osavalt	 seda,	 mida	 teised	 inimesed	
meist	 arvavad.	 Tervisesportlased,	
kes	 käivad	 jõusaalis	 kangi	 sikuta-
mas,	 tunnistavad	 näiteks,	 et	 nad	
kipuvad	 teiste	 juuresolekul	 tõstma	
suuremaid	raskusi,	kui	oleks	mõist-
lik	ja	turvaline,	kuna	soovivad	juu-
resolijatele	muljet	avaldada	(Martin	
&	 Leary,	 2001).	 Veelgi	 kurvem	 on	
lugu	 siis,	 kui	 teistele	 mulje	 konst-
rueerimise	 nimel	 jäetakse	 midagi	
tegemata	(mootorratturikiiver	pähe	
panemata)	või	tehakse	midagi	eba-
mõistlikku	 (seotakse	 haige	 põlv	
kinni,	et	treener	ei	märkaks	vigastu-
se	tõsidust).

Huvitaval	 kombel	 ei	 ole	 spordi	
harrastajatele	 omistatavad	 positiiv-
sed	omadused,	näiteks	 sõbralikkus,	
tublidus,	tarkus,	sageli	üldse	seotud	
spordi	 harrastamisega.	 Kirjanduses	
viidatakse	 Thorndike	 sõnastatud	
halo	 efektile	 ning	 saatana	 efekti-
le	 (halo	 vs.	 devil effect;	 Martin	 Gi-
nis,	Lindwall,	&	Prapavessis,	2007).	
Hindajatel	kipub	olema	üldiselt	hea	
mulje	 (tublid,	 targad	 tahtejõulised)	
spordi	 harrastajatest,	 mis	 kantakse	
üle	spordiga	mitteseotud	konteksti,	
samas	 kui	 mittesportlikke	 inimesi	
nähakse	hoopis	ebasoodsamas	(lai-
sad,	 tahtejõuetud,	 rumalad)	 valgu-
ses.	 Õnneks	 või	 kahjuks	 ei	 kinnita	
seda	 kõik	 uurimused	 ning	 nendi-
takse,	et	seda	tuleks	küsida	ka	teis-
telt	inimestelt	peale	üliõpilaste.		

Vanemas	 uurimuses	 paluti	 hin-
nata	muljeid,	mille	jätavad	tennise-
mängijad,	golfimängijad,	suusatajad,	
bowlingumängijad	 ja	 krossisõitjad	

(Sadalla,	 Linder,	 &	 Jenkins,	 1988).	
Esimeses	 faasis	 genereeriti	 hulk	
bipolaarseid	 omadussõnade	 paa-
re	 (nt.	 kultuurne-mittekultuurne,	
usaldusväärne-mitteusaldusväärne,	
sõltumatu-alluv	 jne.).	 Teises	 faasis	
paluti	(sic!)	psühholoogia	esmakur-
suslastel	 kirjeldada	 erineva	 spordi-
ala	 harrastaja	 iseloomuomadusi.	 Ja	
mis	 selgus	 (siit	 kohe	 sõnum	 bow-
lingusõpradest	 psühholoogidele):	
vähemalt	 psühholoogia	 üliõpilaste	
poolt	peeti	bowlingumängijaid	kõi-
ge	 vähem	 atraktiivseteks	 ja	 kõige	
vähem	 aktiivseteks	 ning	 ka	 mitte	
eriti	 kultuurseteks	 (kõige	 ebakul-
tuursemateks	 peeti	 siiski	 tsikli-
vendi).	 Kõige	 positiivsema	 mulje	
jätsid	 muidugi	 tennisistid,	 golfarid	
kohe	 nende	 sabas.	 Tennisiste	 on	
hiljemgi	 korvpalluritest,	 golfimän-
gijatest,	 pehme-	 ja	 võrkpalluritest	
atraktiivsemateks	 peetud	 (Linder,	
Farrar,	 Sadalla,	 Sheets,	 &	 Bartho-
lomew,	 1992).	 Spordisaali	 saade-
tud	üliõpilased	aga	mitte	 lihtsalt	ei	
püüa	muljet	luua,	vaid	isegi	tajuvad	
enda	 pingutuse	 intensiivsust	 sõltu-
valt	loodava	mulje	lootusest.	Nimelt	
leidsid	 Boucher,	 Fleischer-Curtian	
ja	 Gines	 (1988),	 et	 meeste	 tajutava	
pingutuse	määr	sõltus	kõige	suure-
mal	 koormusel	 jalgratast	 sõtkudes	
eksperimentaatori	 soost	 –	 naiseks-
perimentaatori	 juuresolekul	hinda-
sid	suurimal	koormusel	(mitte	väi-
kesel	ega	keskmisel	koormusel)	ras-
sivad	ja	higistavad	noormehed	oma	
tajutavat	 pingutust	 väiksemaks	 kui	
meeseksperimentaatori	 juuresole-
kul.	Oh,	mis	see	väike	asi	ka	mehele	
teeb!	Naiste	tajutavat	pingutust	juu-
resviibiva	eksperimentaatori	sugu	ei	
mõjutanud.	 Ühes	 intrigeerivas	 uu-
ringus	 paluti	 hinnata	 korvpallurit	
raadioreportaaži	ajal,	millest	selgus,	
et	 hinnatav	 mängija	 mängib	 hästi.	
Pooltele	osalejatele	öeldi,	et	mängi-
ja	on	valge,	pooltele,	et	tegemist	on	
mustanahalisega.	 Kuulajad	 arvasid,	
et	mustanahaline	mängija	on	atleet-
likum	ja	paremate	kehaliste	eeldus-
tega,	kuid	teda	peeti	valgenahalisest	
mängijast	 kehvemaks	 mängujoo-
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nise	 lugejaks	 ja	kavaldajaks	 (Stone,	
Perry,	&	Darley,	1997).

Rakendusliku	 spordipsühho-
loogia	seisukohalt	on	üheks	vahva-
maks	 ja	 väljakutsuvamaks	 enesee-
sitluse	 avalduseks	 enesehalvamine	
(self-handicapping).	 Nii	 kutsutakse	
tegevust,	 mis	 võimaldab	 omistada	
oma	 käitumise	 tagajärgi	 välistele	
või	mittekontrollitavatele	teguritele,	
konstrueerida	 olukorra,	 kus	 kaota-
da	ei	ole	võimalik.	Enesehalvamine	
väljendub	nii	käitumises	kui	enese-
kohastes	avaldustes.	Nii	näiteks	võib	
sportlane	 enne	 võistlusi	 pidutseda,	
ülekoormata	 ennast	 koolitööga,	
vähendada	 treeningute	 sagedust	 ja	
intensiivsust.	 See	 võimaldab	 peale	
ebaõnnestunud	 sooritust	 nentida,	
et	 paremat	 ei	 saanud	 sellistel	 tin-
gimustel	 tahtagi.	 Sportlane	 esineb	
väidetega,	et	ei	ole	saanud	rahulikult	
trenni	teha,	käis	vanaema	sünnipäe-
val,	omavahel	olles	hoobeldakse	pi-
dutsemistega.	 Kooliõpilane	 väidab,	
et	ei	saanud	kehalise	kasvatuse	tun-
nis	pingutada,	kuna	kolm	järeltööd	
ja	 kaks	 referaati	 on	 tema	 jõuvarud	
ammendanud.	Kui	vaatamata	enda-
le	seatud	takistustele	siiski	imekom-
bel	 hästi	 esinetakse,	 on	 seda	 enam	
võimalik	vastu	rinda	taguda	–	näe-
te,	 kui	 raske	 mu	 elu	 on,	 aga	 ikkagi	
olen	kõva	naine/mees.	

Teisest	 küljest	 avaldub	 enese-
halvamine	 vabandustena,	 näiteks,	
et	 ollakse	 haige,	 vigastatud	 (mis	
mõnikord	on	muidugi	ka	objektiiv-
ne	 takistus),	halvas	 tujus,	ärev,	era-
elulises	 kriisis	 (Prapavessis,	 Grove,	
&	 Eklund,	 2004)	 ning	 seetõttu	 ei	
olnud	 midagi	 oodata.	 Lootus	 säi-
lib,	 et	 ühel	 päeval	 (järgmisel	 hoo-
ajal)	 puhuvad	 soodsamad	 tuuled,	
rohi	 on	 jälle	 rohelisem,	 arstid	 ra-
vitsevad	mu	terveks	ja	siis	ma	alles	
paugutan!	 Enesehalvamist	 spordis	
toidab	 rammusalt	 avalikkuse	 sur-
ve	 kodumaale	 au	 ja	 kuulsust	 tuua.	
Kui	 maailmameistri	 tiitlit	 ei	 tule,	
vajuvad	 eestlased	 norgu	 ja	 hakka-
vad	 muretsema	 rahvusliku	 põlve	
või	 rahvusliku	 selja	 pärast.	 Milline	
sportlane	 tahaks	 sellise	 mure	 põh-
justajaks	olla!	Coudevylle	ja	Martin	

Ginis	 (2007)	näitasid,	 et	kui	 soori-
tajate	tähelepanu	suunata	tulemuse	
saavutamise	olulisusele,	kipub	aval-
duma	käitumuslik	enesehalvamine,	
võrreldes	 olukorraga,	 kus	 sooritaja	
tähelepanu	 on	 suunatud	 oma	 või-
mete	realiseerimisele.	Asjaolu,	mille	
kohta	 rakenduslikul	 spordipsüh-
holoogil	 on	 anekdootlikke	 näiteid	
käisest	raputada.	Kui	sportlane	kes-
kendub	võistlusel	võitmise	mõttele,	
jääb	 selle	 võrra	 vähem	 tähelepanu	
keskenduda	 oma	 tehniliste	 oskuste	
sooritamisele	 ja	 taktikaliste	otsuste	
tegemisele,	 lisaks	kergitab	eelseisva	
sündmuse	 tajutav	 olulisus	 erutuse	
taset	 ning	 koos	 sellega	 lihastoo-
nust,	mistõttu	ei	suudeta	oma	keha	
enam	 tavapäraselt	 koordineerida.	
Osaka	 MM-lt	 naasnud	 Gerd	 Kan-
terile	 teatas	 Vabariigi	 President	 1.	
oktoobri	 vastuvõtul,	 et	 nüüd	 jääb	
üle	 vaid	 kaks	 eesmärki:	 olümpia-
kuld	 ja	 maailmarekord.	 Loodan,	 et	
kettaheitekuningas	 mõistab	 võtta	
neid	eesmärke	väljakutsetena,	mitte	
ootuse	 või	 –	 veel	 hullem	 –	 kohus-
tusena!

Lõpetuseks	 võiks	 tulla	 tagasi	
lihtsa	 eestlase	 eneseesitluse	 juurde.	
Heigo	Klaos	(2007)	viis	hiljuti	ühes	
Tartu	 spordiklubis	 läbi	 harjutajate	
eneseesitluse	 uurimuse.	 Ta	 leidis,	
et	 võrreldes	 aeroobikaharrastaja-
te	 ja	 sõudespinningu	 treeningul	
osalejatega	 oli	 jõusaalis	 treenija-
te	 muljeloomise	 käitumise	 inten-
siivsus	 oluliselt	 suurem.	 Jõusaalis	
treenijad	 kasutavad	 oluliselt	 enam	
figuuri	 rõhutavat	 ja	 muret	 valmis-
tavaid	 kehaosi	 varjavat	 riietust,	
enda	 treenituse	 demonstreerimist	
spordiklubis,	 rannas	 ja	 teistes	 rah-
varohketes	paikades	ning	samal	ajal	
varjavad	 raskete	 harjutuste	 soori-
tamise	ajal	pingutuse	määra.	Seega	
tundub,	 et	 jõusaalitreening	 pakub	
mitmeid	leidlikke	lahendusi	endast	
soodsa	 mulje	 loomiseks.	 Võrreldes	
aeroobika	ja	sõudespinninguga,	kus	
treeneri	 poolt	 etteantud	 harjutusi	
sooritatakse	 grupis,	 võib	 jõusaalis	
rassides	osavalt	 jätta	need	harjutu-
sed	sooritamata,	mis	nõrgad	küljed	
välja	tooksid!	

Kokkuvõtteks,	sport	pakub	kuh-
jaga	 võimalusi	 endast	 väärtusliku	
mulje	 loomiseks.	 Need,	 kelle	 jaoks	
aktiivse,	sportliku	ning	terve	koda-
niku	mulje	jätmine	tundub	väärtus-
lik,	said	loodetavasti	inspiratsiooni.	
Edukat	muljeloomist	kõikidele!	
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Põhjamaade Kliinilise Seksuoloogia 
Assotsiatsiooni Teaduse ja Hariduse 
Akrediteerimise Komisjoni liige ja Eesti 
Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi juha-
tuse liige. 

Toimub laevahukk. Pääsevad eestla-
ne ja venelane. Nad mõlemad ujuvad 
eraldi saartele ja elavad seal 40 aastat. 
Toimub teine laevahukk ja pääseb üks 
naine. Ta ujub venelase saarele. Vene-
lane mõtleb, et pole 40 aastat saand ja 
et tuleb kätte ja teeb siis asja kohe ära. 
Seksinud naisega, läheb ta saare äärele 
ja lõugab eestlasele:  “Mul on selline asi, 
mida sa pole 40 aastat saand ja väga 
tahad. See on maailma parim asi. Uju 
kähku siia!”. Eestlane hakkabki ujuma: 
“Mulgikapsad, mulgikapsad...”

Kahtlemata	 võib	 leida	 internetist	 ka	
sadu	 teisi	 nalju,	 mis	 kõik	 kirjeldavad	
seksuaalsust	 ja	 eestlast	 sellega	 seoses.	
Mõned	 nendest	 naljadest	 on	 rohkem	
tõde	 kirjeldavad,	 mõned	 mitte.	 Oma	
geograafiliselt	 asupaigalt	 oleme	 me	
otse	 Ida	 ja	 Lääne	 vahel,	 kuid	 raske	
oleks	uskuda,	et	me	oleksime	teinetei-
sest	niivõrd	erinevad	–	nagu	eelnevast	
naljast	võiks	paista.	

Vanasti olid kõik moraalsemad
Meie	 kultuuri	 on	 juba	 pea	 8	 sajandit	
mõjutanud	kristlik	moraal,	mis	kutsus	
üles	 karsklusele	 ja	 seksuaalkäitumise	
piiramisele.	 Aga	 ega	 eestlased	 sellest	
hoolinud.	 Veel	 19.	 sajandi	 lõpus	 üks	
tundmatu	 saksa	 soost	 isik	 kirjeldas	
eestlasi	kui	hüperseksuaalseid	ja	rõve-
daid,	kes	nii	kui	võimalus	juhtus	kohe	
seksima	hakkasid.	Ja	viljavõtu	ja	palju-
de	 teiste	 tööde	 lõppu	 iseloomustasid	
innukad	 seksimised	 lakas	 heinte	 sees.	
Selles	 kontekstis	 võib	 muidugi	 mõis-
ta	 ka	 kiriku	 manitsusi	 ja	 vallasemade	
häbipinki	 istutamist,	 sest	 ega	 tol	 ajal	
veel	 rasestumisvastaseid	 vahendeid	
tuntud	 ja	 seksuaalkasvatust	 polnud	
ollagi.	Kogu	info	liikus	edasi	põhiliselt	
seksuaallegendide	 ja	 muinasjuttude	

vahendusel	 ning	 praktiliselt	 ise	
järgi	 proovides.	 Loomasooli-
kast	omatehtud	kondoomid	eri-
ti	vastu	ei	pidanud	ja	ega	teatud	
kuufaasis	 joodud	 ravimiteed	 ai-
danud	 ka	 kedagi.	 Igatahes	 olid	
vallaslapsed	 tollal	 kogukonnale	
suureks	 koormaks,	 sest	 ega	 siis	
seksist	 ainult	 räägitud	 –	 ikka	
rohkem	 tegutseti.	 Seega	 polnud	
need	 meie	 esivanemad	 ka	 min-
gid	moraalijüngrid.

Tahaks, aga ei saa…
Sageli	 küsitakse,	 milline	 vahe-
kordade	 sagedus	 on	 normaalne.	
Selliseid	 norme	 on	 väga	 raske	
välja	käia,	sest	huvi	seksi	vastu	on	
inimeseti	väga	erinev	ja	ka	sama	
inimese	 puhul	 igal	 perioodil	
isesugune.	 Kui	 võrrelda	 eestlase	
seksimissagedust	meie	naabrite	-	
näiteks	 soomlaste,	 rootslaste	või	
venelastega,	 siis	 eestlane	 seksib	
keskmiselt	1,5	korda	nädalas	ehk	
aastas	68–74	korda.	Kui	eestlased	
oleksid	 sellega	 rahul,	 siis	 võiks	
tõepoolest	 väita,	 et	 me	 oleme	
nii	unikaalsed.	Kuid	see	pole	nii	
–	 eestlased	 on	 tunduvalt	 vähem	
rahul	oma	seksimise	sagedusega	
kui	meie	naabrid.	Uuringute	ko-
haselt	 sooviksid	 aga	 püsisuhtes	
olevad	 paarid	 veelgi	 enam	 sek-
sida.	 Nimelt	 tunneb	 tervelt	 60%	
Eesti	meestest	ja	45%	naistest,	et	
nende	 praegune	 intiimelu	 võiks	
olla	seksirohkem.	Võrreldes	meie	
naabrite	 soomlaste	 ja	 venelaste-
ga	 on	 need	 protsendid	 peaaegu	
neljandiku	jagu	kõrgemad.	

Üldiselt	 on	 nii,	 et	 ümbritsev	
kultuurikeskkond	 paneb	 paika	
nii	 seksimise	 sageduse	 kui	 ka	
selle	 repertuaari	 ulatuse.	 Üheks	
oluliseks	erinevuseks	Põhjamaa-
dest	on	see,	et	eestlastel	on	 ikka	
veel	levinud	arusaam,	nagu	oleks	
seks	vaid	noorte	ja	ilusate	jaoks.	
Kindlasti	meeldib	meile	mõelda,	
et	 need	 ontlikud	 vanainimsed,	
kes	on	kogu	elu	meie	eest	hoolt	

kandnud	ja	nüüd	teleri	ees	Aktuaal-
se	Kaamera	uudiseid	arutavad	–	on	
meid	 leidnud	 kapsalehe	 alt	 või	 vä-
hemalt	 on	 meid	 kurg	 Egiptusest	
toonud.	 Niivõrd	 ebaloomulik	 tun-
dub	mõte,	et	nad	on	kunagi	teinud	
midagi	sellist,	mida	meie	teeme	või	
tahaksime	 teha.	 Samas	 kui	 Põhja-
maades	on	täiesti	enesestmõistetav,	
et	seksi	naudivad	ka	70	ja	vanemad	
inimesed.

Eestlase	 seksuaalsust	 võivad	
mõjutada	ka	esmapilgul	kõige	tühi-
semad	 ja	 väiksemad	 asjad,	 näiteks	
suuseksist	põhilisemad	loobumised	
on	 see,	 et	 inimesed	 ei	 viitsi	 korra-
likult	 igal	 õhtul	 ennast	 alt	 pesta.	
Samuti	võib	liiane	küüslaugu	tarvi-
tamine	 või	 muude	”lõhnavate”	 toi-
duainete	kasutamine	tekitada	tõrke,	
mis	rikub	ka	hilisemad	seksisoovid.	
Seepärast	on	sügisene	hingamistee-
de	haiguste	periood	seksi	koha	pealt	
üks	 raske	 periood.	 Samuti	 kuulub	
nn	kommunaalprobleemide	 juurde	
ka	 see,	 et	 väga	 tihti	 magavad	 eest-
laste	lapsed	vanematega	samas	toas,	
mis	 seab	 olulised	 piirangud	 vane-
mate	seksuaalkäitumisele.	

Seega	 võime	 järeldada,	 et	 ole-
masolevad	 suhtelised	 kõrged	 sek-
sisoovide	 numbrid	 ei	 iseloomusta	
mitte	 eestlaste	 suurt	 seksiisu,	 vaid	
pigem	 meie	 allasurutud	 seksuaal-
sust	 ning	 selline	 surutus	 võib	 viia	
igasuguste	fantaasiate	lokkamisele.	

Loodame iseendale
Eneserahuldmine	on	kindlasti	läbi	
sajandite	 olnud	 üks	 kuumemaid	
teemasid	psühhiaatrias.	Šveitsi	arst	
Tissot,	 kes	 avaldas	 1741	 raamatu	
Onanism,	 mis	 tõlgiti	 kiiresti	 pea	
kõikidesse	 Euroopa	 peamistesse	
keeltesse,	kirjeldab	neid	mõjusid	nii:	
kehavedelike	 kadu	 põhjustab	 vai-
muhaigust	ja	kehalisi	haigusi,	kee-
lati	nii	meestel	kui	naistel	tupesek-
retsiooni	 eritamine.	 Kraft-Ebbing	
süüdistas	eneserahuldamist	homo-
seksuaalsuse	 tekkes,	 steriilsuses	 ja	
paljudes	 muude	 hädades.	 Sellest	
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ajast	ongi	pärit	hirm,	et	ülestimu-
leerimine	võib	olla	kahjulik.	Ome-
ti	on	nii,	et	tänapäeval	rõhutatakse	
just	 eneserahuldamise	 olulist	 osa	
täiesti	terve	ja	normaalse	seksuaal-
suse	kujunemises	ja	pigem	arvatak-
se,	et	masturbeerimise	puudumine	
viitab	mingile	raskele	probleemile.	
Kui	veel	20	a	tagasi	võis	seksuoloogi	
juurde	tulnud	eestlane	silmad	maha	
lüüa	 ja	 väita,	 et	 ta	 ei	 masturbeeri,	
siis	 tänapäeval	on	 leitud,	et	pigem	
valetatakse,	 et	 masturbeeritakse.	
Mine	tea,	mida	seksuoloog	muidu	
arvab…	 Kuigi	 uuringute	 kohaselt	
on	 eneserahuldamisega	 tegelenud	
Eestis	92%	mehi	ja	64%	naisi,	siis	on	
see	madalam	arv	kui	meie	naabrite	
juures.	Kas	on	selle	põhjuseks	eest-
laste	tuimus	või	mingi	sotsialismi-
aja	pärand,	kuid	eestlased	tegelevad	
eneserahuldamisega	keskmiselt	2,4	
korda	harvem	kui	seda	teevad	meie	
naabrid	soomlased	ja	rootslased.	Sa-
mas	jällegi	eestlastest	mehed	tege-
lesid	eneserahuldamisega	2,4	korda	
sagedamini	kui	kohalikud	vene	me-
hed.	 Sagedamini	 tegelevad	 sellega	
linnas	elavad	eestlased	 ja	oli	 selge	
trend	selles	suunas,	et	mida	kõrgem	
on	inimese	haridus,	seda	sagedamini	
ka	eneserahuldamisega	tegeldakse.	

Kui vastassugu ei aita, siis…
Kuigi	uuringud	näitavad,	et	just	ees-
ti	 naised	 tegelevad	 oluliselt	 vähem	
eneserahuldamisega	 kui	 mehed,	 siis	
kompenseerivad	 naised	 selle	 ilmselt	
mingil	 määral	 seksisuhetega	 oma-
soolistega.	Nimelt	8%	naisi	on	olnud	
homoseksuaalne	 kogemus,	 samas	
mehed	väidavad,	et	on	seda	proovi-
nud	vaid	6%	juhtudest.	Kas	on	tege-
mist	ka	 tegelikkuses	vähema	huviga	
või	lihtsalt	varjatakse	seda	fakti	–	seda	

on	 raske	 öelda,	 kuid	 kindlasti	 võib	
väita	seda,	et	naiste	omavahelisi	 in-
tiimsuhteid	tajutakse	Eestis	kindlasti	
enam	 positiivsematena	 kui	 meeste	
omasid.	 Paljudele	 meestel	 on	 eru-
tav	mõte	näha	kahte	naist	omavahel	
seksimas	ja	võib	isegi	väita,	et	bisek-
suaalsus	 on	 naiste	 seas	 isegi	 mingil	
määral	moeasjaks	muutunud.	

Räägime seksist liiga vähe.
Normaalne	sagedus	seksimisel	sõl-
tub	 palju	 inimesest,	 sest	 norm	 on	
see,	mis	on	inimesele	meelepärane.	
Raske	on	aga	õnneliku	seksuaalelu	
elada	 kui	 need	 normid	 on	 kahel	
inimesel	 väga	 erinevad.	 Selleks	 et	
probleemidega	 suhetes	 toime	 tulla,	
tuleb	 omavahel	 rääkida.	 Eestlaste	
kõige	 sagedasem	 seksuaalteemali-
ne	suhtlemine	hõlmab	aga	rohkem	
etteheidete	 tegemist	 „süüdlasele”,		
kellel	on	niigi	raske.	Kui	ka	vastas-
tikku	 usaldavast	 ja	 avatud	 vestlu-
sest	 pole	 kasu,	 siis	 tuleb	 pöörduda	
spetsialisti	poole.	Spetsialisti	juures	
jagunevad	 eestlased	 selgelt	 kahte	
gruppi	 –	 ühed	 on	 need,	 kes	 mingi	
hinna	 eest	 ei	 soovi	 oma	 seksuaal-
susest	 rääkida	–	 isegi	 siis	 kui	 on	
ilmselge,	 et	 see	 on	 oluline	 teema.	
Teised	 aga	 üritavad	 terapeudile	
ainult	 oma	 seksuaalelust	 rääkida	
ja	 igal	 mõistlikul	 terapeudil	 tekib	
küsimus	–	 mida	 varjata	 püütakse?		
Samas	on	lähisuhtes	üsna	keeruline	
eristada	 põhjust	 ja	 tagajärge	 –	 kus	
seksiprobleemid	 on	 suhteproblee-
mide	aluseks	–	kus	nad	on	tagajärg.	
Mõlemad	variandid	on	võimalikud.

Mis saab tulevikus?
Eesti	on	üks	avatud	paigake	siin	tuu-
lise	Läänemere	kaldal.	Selles	suhtes	
oleme	me	ka	nagu	sümbioos	Ida	ja	

Lääne	vahel	–	avatud	kõigele.	Ja	see	
on	 hea.	 Nagu	 teistest	 kogu	 maail-
ma	 mõjutavatest	 sündustest,	 nii	 ei	
jää	 ka	 eestlase	 seksuaalsus	 muu-
tumatuks	 ja	 puutumatuks	 näiteks	
interneti	 mõjutustest.	 Kindlasti	 on	
muutunud	 suhte	 loomise	 formaat,	
meedia	 kaasabil	 kontakti	 otsimise	
viisid	 –	 üha	 rohkem	 eestlasi	 otsib	
ja	 leiab	 endale	 partneri	 interneti	
vahendusel.	 Üha	 rohkem	 eestlasi	
istub	 õhtuti	 arvuti	 taga	 ja	 suhtleb	
MSNis	–	unistades	reaalsest	seksist,	
mida	 ikka	 pole.	 Ka	 on	 muutumas	
suhte	ja	seksuaalsuse	standard.	Kui	
varem	 pidi	 inimene	 ennast	 selgelt	
identifitseerima	 kas	 mehe	 või	 nai-
sena,	 siis	 tulevikus	 ilmselt	 tuleb	
seda	 spektrit	 avaramaks	 muuta,	
lisaks	 biseksuaalidele	 ja	 homosek-
suaalidele	tuleb	ilmselt	arvestada	ka	
„teatud	juhtudel	homoseksuaalide”,	
transseksuaalide	 ja	 paljude	 muude	
identiteetidega.	Ka	inimese	kehaku-
ju	 ja	 arusaam	 oma	 kehast	 läheneb	
üha	enam	virtuaalstandardile	–	su-
perilu	ja	megakehalisus	on	olulised	
ja	 selle	 saavutamiseks	pöördutakse	
üha	enam	ilulõikuste	jms	poole.	

Eestlaste	hoiakud	aga	muutuvad	
ilmselt	 üha	 enam	 polariseerunu-
maks	 –	 suureneb	 nende	 hulk,	 kes	
peavad	 seksuaalsust	 ülioluliseks	
osaks	nende	elus	ja	ka	nende	hulk,	
kes	üritavad	kõigi	vahenditega	selle	
vastu	võidelda.

Kasutatud on andmeid raamatust „Sek-
suaalsus Eestis.	 Ajalugu. Tänapäev. Aren-
gud” (koostanud	Elina	Haavio-Mannila,	Kai	
Haldre,	 Osmo	 Kontula	 ja	 Olev	 Poolamets,	
toimetanud	 Ingvar	 Luhaäär,	 Eesti	 Aka-
deemiline	 Seksoloogia	 Selts	 2006)	 ja Eesti 
Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi kolleegide 
dr. Imre Rammuli ja dr. Olev Poolametsaga 
personaalsete vestluste mõtteid.

KUIdAS MUrETULT „JAh” öELdA?

Lapsepõlv	 on	 keeldude	 aeg.	 Väike	
inimene	tahab	midagi,	aga	talle	öel-
dakse	„ei”.	„Seda	ei	tohi	üldse”,	„seda	
ei	tohi	nii	palju”,	„seda	ei	tohi	nii	sa-
geli”	jne.	Tasapisi	õpib	inimene	end	
nende	 piiride	 sees	 hästi	 tundma.	

Lõpuks	õpib	ta	endale	ise	„ei”	ütle-
ma.	Tahaks,	aga	ei,	see	pole	kasulik,	
tervislik,	ilus,	viisakas	jne.	Ehkki	ka	
nii	võib	elada,	on	hulk	elanikke	pa-
hurad	 ja	 rahulolematud.	 Nad	 just-
kui	 elavad,	 aga	 mis	 elu	 see	 selline	

on.	 Pealegi	 on	 alati	 igas	 koosluses	
mõni	indiviid,	kes	pole	lasknud	end	
kasvatusmasinast	 mõjutada.	 Milli-
sed	ka	pole	olnud	asjaolud,	pole	ta	
õppinud	 ütlema	„ei”.	 Ta	 ütleb	„jah	
muidugi,”	„miks	 mitte,”	„mulle	 ka,”	
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„mina	 ennekõike”.	 Sellised	 inime-
sed	 tekitavad	 pahameelt	 ja	 kade-
dust.	„Miks	tema	võib?”	Meie	piira-
me	end,	aga	tema	laseb	käia.	Meie	
seisame	 vaguralt	 sabas,	 aga	 tema	
läheb	 ette.	 Meie	 ootame	 rohelise	
tule	ära,	aga	tema	paneb	punasega	
üle.	 Meie	 ütleme	 viisakalt	 ära,	 kui	
külla	 kutsutakse,	 aga	 tema	 tuleb-
ki.	Meie	roolis	ei	napsita,	tema	aga	
küll.	Seda	nähes	tahaksid	tegelikult	
paljud	 inimesed	õppida	„jah”	ütle-
ma	seal,	kus	nad	varem	on	keeldu-
nud	või	ennast	 	(ja	teisi)	piiranud.	
Et	neile	vastu	tulla,	on	loodud	uud-
ne	 koolitusprogramm,	 mis	 aitab	
vastuolemise	tõkkest	üle.	Õpitakse	
ütlema	 „jah”	 erinevates	 olukorda-
des,	kus	inimene	oma	senist	prog-
rammeerimist	mööda	ütleks	„ei”	ja	
jääks	 seejuures	 õnnetu	 näoga	 ka-
duvale	võimalusele	järele	vaatama.

Õpitakse nõustumise filosoofiat ja 
kindlaid võtteid.
„Jah”	ütlemise	filosoofia	iva	on	oma	
isikliku	 ruumi	 pidev	 avardamine.	
Me	 teame,	 et	 kogu	 elusloodus	 lii-
gub	 üha	 uute	 võimaluste	 otsimise	
ja	uute	territooriumite	vallutamise	
teed.	 Iga	 taim	 püüab	 haarata	 või-
malikult	 suurt	 maa-ala,	 et	 saada	
endale	 rohkem	 valgust	 ja	 rohkem	
toitaineid	 mullast.	 Samuti	 käitub	
ka	 üksikloom.	 Nõnda	 käituvad	 ka	
terved	taime-	ja	loomaliigid.	Seega	
nad	ütlevad	“jah”.	Nad	ei	piira	end	
seepärast,	 et	 kellelgi	 veel,	 nende	
kõrval,	 	 on	 midagi	 vaja.	 See	 ongi	
“jah-filosoofia”	 nurgakivi	 –	 mitte	
piirata	 oma	 võimalusi	 ja	 vajadusi,	
vaid	 avardada	 neid.	 Alati	 leidub	
keegi,	kes	on	valmis	oma	vajadus-
test	 loobuma,	 oma	 õigusi	 piirama	
ja	siin	ongi	meie	šanss,	öelda:	„Jah,	
ma	võtan	selle”.

Mõned	 näited	 kõhklejaile	 jah-
õpetuse	huvilistele	sellest,	milliseid	
võtteid	saab	ladusalt	kasutama	õp-
pida.

Pidulik „jah”.	 Nagu	 tuntud	 loos	
Lutherist,	kes	teatas,	et	siin	ma	olen	
ja	teisiti	ma	ei	saa.	

Kindel „jah”.	„Kas	võtame	veel	ühe	
klähvi?”	 küsib	 sõber,	 kui	 ülejäänud	
võtjad	on	juba	ära	vajunud..	Me	tea-
me,	 et	 homme	 valutab	 meil	 pea,	 et	
tööandjale	 meie	 pohmellis	 nägu	 ei	
meeldi.	 Võimalik,	 et	 meil	 järgmisel	
päeval	veidi	käed	värisevad.	Me	tea-
me,	et	napsitada	ei	ole	tervislik.	Kuid	
me	 võtame	 oma	 tahtejõu	 kokku	 ja	
ütleme	 „jah,	 muidugi”.	 Seejuures	
kindla	 hääletooniga,	 et	 pakkuja	 ei	
peaks	 üle	 küsima	„oled	 sa	 kindel?”	
või	„mõtled	sa	seda	tõsiselt?”

Vaikiv „jah”.	 Töötate	 riigiametni-
kuna.	 Teile	 tehakse	 ettepanek	 võtta	
altkäemaksu,	et	aidata	ettevõtjal	bü-
rokraatlikust	masinavärgist	kiiremi-
ni	läbi	tulla.	Te	teate,	et	see	pole	ilus.	
Teate,	 et	 see	on	 lausa	keelatud	 ja	 et	
vahelejäämisel	võib	saada	karistada.	
Sel	puhul	on	võimalik	kasutada	vai-
kivat	„jah”-i.	Te	vaatate	säravate	sil-
madega	pakkujale	otsa,	võimalik	on	
pilgutada	silma,	või	noogutate	hästi	
kergelt.

Rikkis plaat.	Vahel	 tuleb	 oma	“jah”	
puhul	 olla	 küllalt	 järjekindel,	 sest	
ümbritsevad	 inimesed	 ei	 taha	 seda	
kuulda.	 Nad	 on	 esimesest	 “jah”-ist	
imestunud	ja	püüavad	seda	pöörata	
arusaamatuseks	või	müraks.	Näiteks	
olete	te	igava	loengu	ajal	sattunud	ela-
vasse	vestlusse	oma	naabriga.	Lektor	
köhatab	ja	jääb	vait.	Te	ei	pane	seda	
tähele.	 Ta	 köhatab	 tähendusrikkalt.	
Te	märkate	seda,	aga	vestlus	naabri-
ga	on	väga	huvitav.	Lektor	pöördub	
teie	 poole	 ja	 küsib:	“Ehk	 tahate	 ise	
minu	kohale	asuda?”.	Te	olete	sellest	
pakkumisest	meelitatud	ja	nõustute.	
Lektor	on	teie	vastuses	pettunud.	On	
näha,	et	tal	oli	pakkumist	tehes	min-
gi	tagamõte,	et	ta	ootas	„ei”-d.	Nüüd	
tuleb	 teil	 enda	 juurde	 kindlaks	 jää-
da.	Teil	 	 tuleb	väljendada	oma	soo-
vi	uuesti	kindlal	 tooniga,	aga	nii,	 et	
lektor	ei	solvuks.	„Jah,	ma	olen	seda	
võimalust	 tegelikult	 salamisi	 ammu	
oodanud	 ja	 olen	 teile	 pakkumise	
eest	 väga	 tänulik.”	 Lektor	 muidugi	
teeb	mossis	näo	 ja	üritab	 juttu	mu-
jale	pöörata:	„Püüdke	nüüd	mõneks	
ajaks	 keskenduda	 minu	 jutule,	 ke-

vadel	ootab	 teid	ees	arvestus.”.	Teie	
jääte	endale	kindlaks	ja	ütlete:	„Ma	
olen	tõesti	väga	huvitatud	auditoo-
riumile	 oma	 viimastest	 asjakohas-
test	 ideedest	 rääkima.	 Ja	 kuna	 te	
seda	võimalust	nii	lahkesti	pakkusi-
te,	haaran	ma	sellest	kinni.”

Hea ilma “jah”.	Te	ütlete	„jah”	täna,	
aga	lubate	kaaluda	sellest	loobumist	
paremate	tingimuste	saabudes.	Sage	
on	olukord,	kus	teil	on	õigus	mille-
legi,	aga	ümbritsevad	püüavad	 teid	
kallutada	 seda	 õigust	 endaga	 jaga-
ma.	Te	lähete	sõbraga	mööda	teed	ja	
leiate	õuna.	Muidugi	teeb	sõber	jut-
tu,	et:		„Sa	ei	söö	seda	ju	ometi	ük-
sinda	ära”.	Selles	olukorras	on	suur	
kiusatus	öelda:	„Ei,	muidugi	mitte”.	
Aga	siiski	tasub	proovida:	„Jah,	selle	
esimese	leitud	õuna	ma	söön	üksin-
da,	aga	iga	järgmise	puhul	…”	Nii	jä-
tate	ka	„ei”-le	ukse	lahti	järgmisteks	
võimalusteks.

Viide heale tervisele.	Vahel	on	vaja	
õigustada	oma	“jah”-i,	et	teised	seda	
otsust	paremini	vastu	võtaksid.	Näi-
teks	on	sage	olukord,	kus	külas	olles	
on	liual	“viimane	hea	suutäis”.	Meid	
on	 õpetatud	 end	 sellest	 hoidma.	
Viisakas	on	viimast	mitte	võtta.	See	
jääb	pererahvale	kiituseks	ja	tasuks	
mõnusa	olemise	korraldamise	eest.	
Seega	 meie	 ütleme	 sellele	 vaikivas	
kooris	“ei”.	Aga	miks	mitte	ükskord	
öelda	siiski	“jah”?	Te	olete	viimasel	
nädalal	 tublisti	 trenni	 teinud,	 käi-
nud	 üle	 päeva	 sörkjooksu	 tegemas	
ja	 söögiisu	 on	 oluliselt	 kasvanud.	
“Jah”,	ütlete	te	kõva	ja	selge	häälega	
“see	 viimane	 tükk	 sobib	 väga	 hästi	
tahtejõulisele	 tervisesportlasele.”	
“Kui	ma	ei	oleks	nii	heas	kehalises	
vormis,	ei	hakkaks	ma	isegi	mõtle-
ma	“viimase	hea	suutäie”	võtmisele.	
Aga	praegu	sosistab	mu	intuitsioon	
mulle	kõrva,	et	see	on	mulle	parim”.	
Selline	 “jah”	 viitega	 heale	 tervisele	
on	 veenev,	 tublide	 päralt	 on	 maa-
ilm.

Kuula ja siis ütle „jah”.	 	 Te	 ütlete	
“jah”	ja	kohtate	vastuväiteid.	Sel	ju-
hul	on	otstarbekas	kaassuhtlejat	tä-
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helepanelikult	kuulata,	et	siis	uuesti	
oma	“jah”-iga	 välja	 tulla.	 Kujutlege	
end	 istumas	 osakonna	 koosolekul	
ja	peale	pikka	 ja	veenvat	esinemist	
küsib	teie	ülemus	retooriliselt:	“Kas	
kellelgi	on	vastuväiteid?”	Te	teate	õi-
get	vastust,	aga	siin	on	teie	šanss.	Te	
ütlete	 oma	“jah”-i.	 Juhi	 näost	 pee-
geldub	 hämmeldus.	 Ta	 asub	 oma	

veenva,	hästi	kätteõpitud	esitlusega	
otsast	peale.	Ja	peagi	on	ta	taas	hästi	
ettevalmistatud	 finaalis.	 Ta	 vaatab	
karmilt	ja	äraootavalt	just	teile	otsa	
ja	 küsib:	“Kas	 kellelgi	 on	 veel	 vas-
tuväiteid?”	 Ja	 jälle	on	 teil	 võimalus	
öelda	oma	“jah”	ja	nii	võib	see	kesta	
nii	 kaua,	 kuni	 juht	 väsib	 ja	 lõpuks	
annab	 teile	 võimaluse	 oma	 vastu-

väited	sõnastada.		
Kui	teile	tundub,	et	ülalkirjelda-

tu	on	teile,	siis	öelge	sellele	võimalu-
sele:	„Jah.”	Leidke	endale	aega,	võtke	
kaasa	pangakaart	 ja	 tulge	koolitus-
kursusele.

Arno Baltin
psühholoog	ja	staažikas	koolitaja

UUEd LIIKMEd

AIrE rAIdVEE Ta	teeb	asju	eelkõige	sellepärast,	et	need	on	huvitavad	–	ja	tema	huvi	jätkub	kübernee-
tikast	müstikani	välja.	Teiseks	teeb	ta	asju	sellepärast,	et	ta	tajub,	et	need	on	kellegi	või	
millegi	jaoks	vajalikud.	Seejuures	vajalikud	mitte	niiivõrd	talle	endale,	sest	Aire	on	üks	
neid	meie	kultuuris	üldjuhul	vähemusse	jäävaid	inimesi,	kelle	jaoks	ühiskondlikud	hu-
vid	paistavad	olevat	olulisemad	kui	isiklikud	huvid.		

Marika Paaver

KrISTJAn KASK Lisaks	aitavad	Kristjani	õpetamis-	ja	nõustamiskogemused	tal	mõista	nii	seda,	mida	ini-
mesed	ütlevad,	kui	ka	seda,	mida	nad	ütlemata	jätavad.

Triin Hannust

rEnÉ MõTTUS Pikki	aastaid	Renéga	samas	ruumis	töötanuna	oskan	tema	iseloomustamiseks	välja	tuua	
järgmist:	 	 /---/2.	Töö	ajal	on	hõivatud	 järgmiste	 tegevustega:	2.1.	artiklite	kirjutamine;	
2.2.	loengute	ettevalmistamine;	2.3.	muud	tegevused.

Kenn Konstabel

AnnELI VEISSon Minu	esimene	kokkupuude	Anneliga	oli	1997.	aastal	Dublinis,	kus	ta	osales	„kaasasoleva	
isikuna”	5.	Euroopa	pühholoogiakongressil.	 Juba	siis,	gümnaasiumiõpilasena,	näitas	 ta	
üles	huvi	nii	psühholoogia	kui	enesearendamise	vastu,	samuti	suurt	iseseisvust	problee-
mide	lahendamisel.	

Kadi Liik

ASTrA SChULTS Astral	 on	 laialdased	 teadmised	 arengupsühholoogiast,	 mis	 on	 pärit	 nii	 primaarsetest	
(vrdl.	näiteks	Piaget’ga)	kui	ka	sekundaarsetest	allikatest.	

Triin Hannust

PIrKo TõUGU Olen	kogenud	Pirkot,	kes	teab	ja	ka	oskab,	kuid	ei	võta	teadmisi	omaks	pimesi,	kes	tun-
netab	oma	piire	ka	alustava	koolitajana.	

Salli Põldvere

VAIKE KUMArI Kui	ta	aga	astus	meie	magistriõppesse,	jäi	ta	seminarides		kohe	silma	oma	kiire	taibuga	
uut	haarata	ja	praktilise	leidlikkusega	seda	tegelikkuses	rakendada.	

Maie Kreegipuu

KAIA LAIdrA Seega	on	Kaia	mitte	üksnes	avaldanud	oma	eriala	parimates	ajakirjades,	vaid	ka	tema	
töid	on	teiste	uurijate	poolt	märgatud	ja	hinnatud.	

Jüri Allik

JürI SAAr Jüri	Saar	on	Eesti	ainus	TÜ	psühholoogia	osakonna	lõpetanud	vilistlane,	kes	on	kaitsnud	
lisaks	psühholoogiateaduste	kandidaadi	(PhD)	kraadile	ka	õigusteaduste	doktorikraadi	
kriminoloogias.	

Talis Bachmann
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KAdrI KõIV /---/	soovitan	Kadri	Kõivu	täitma	kõiki	EPL-i	ränki	ülesandeid	igavesti,	kuna	ta	on	selle	
endale	võimete	ja	pühendumusega	igati	ära	teeninud	/---/	

Jaanus Harro  

PEETEr PrUUL Peeter	on	osavalt	ühendanud	ärevuse	ja	depressiooni	sümptomitega	patsiendi	nomotee-
tilise	kontseptualiseerimise	traditsiooni	patsiendi	individuaalsete	eesmärkide	ja	püüd-
luste	fooni	analüüsiga,	lubades	sel	moel	mõista	patsiendi	käitumise	ja	eneseregulatsiooni	
mehhanisme.

Aave Hannus 

 

le	kuuldamatuks.	Õnneks	ei	iseloo-
mustanud	 see	 apsakas	 kogu	 kon-
verentsi	 organiseeritust.	 Vastupidi,	
itaallased	 said	 kogu	 konverentsi	
organiseerimisega	 (ajagraafikutest	
kinnipidamine,	konverentsi	ruumi-
de	jaotus	ja	paigutus	jne)	väga	hästi	
hakkama.	 Igal	nurgal	 seisid	abival-
mis	 itaalia	 psühholoogiatudengid	
ja	 pisimagi	 probleemi	 korral	 võis	
loota	lehvivate	lokkidega	noorte	da	
Vincide	 abile.	 Avapäeva	 üritused	
lõppesid	 Piazza	 Grandel	 toimunud	
banketiga,	 kus	 lauad	 olid	 lookas	
Toscana	 delikatessidest	 ja	 veinist	
ning	 lõpuks	 demonstreeriti	 meile	
väljakul	 keskaegset	 rüütliturniiri	
kogu	 oma	 hiilguses.	 Mis	 tähendab	
seda,	 et	 enne	 kui	 rüütlid	 oma	 ho-
bustel	piikidega	erinevaid	märklau-
du	 hakkasid	 ründama,	 vaatasime	
umbes	tund	aega	lippudega	vehkle-
vaid	sukkpükstes	mehi	ja	kuulasime	
fanfaaride	orkestri	esituses	mitmeid	
palu.

Sel	aastal	oli	mõeldud	ka	sellele,	
kuidas	konverentsi	viia	 laiematesse	
massidesse.	 Kõige	 esimese	 konve-
rentsipäeva	hommikul	üllatas	meid	
konverentsihoonete	 ees	 lärmav	
loomakaitsjate	 demonstratsioong-
rupp.	Jagati	itaaliakeelseid	lendlehti	
loomkatseid	tegeva	Alessandra	An-
gelucci	vastu,	kes	uurib	primaatide	
V1	 neuroneid	 ning	 seda	 kuidas	 ja	
millised	 (tagasisidestus)signaalid	
V1	 jõuavad.	 Sama	 uurimisgrupp	
teeb	 ka	 põhjalike	 silmahaigustega	
seotud	 uuringuid	 John	 A.	 Moran	
Eye	 Centeris,	 Utah	 Ülikoolis.	 Jääb	
üle	 ainult	 uhkust	 tunda	 tunnikese	

kestnud	 reklaamikampaania	 üle,	
mis	neile	Arezzos	korraldati.

Selleaastase	 konverentsi	 sisulise	
poole	pealt	torkas	silma	suur	kunsti	
ja	nägemistaju	uurmist	ühendavate	
tööde	 osakaal.	 Esimese	 päeva	 esi-
mene	 postersessioon	 kandis	 peal-
kirja	„Kunst	 ja	 nägemine”	 ning	 ka	
kõigis	 teistes	 postersessioonides	
oli	 töid	stiilis	„The color of the best 
illumination for appreciation of art 
paintings is bluish-white.”	 (autor	
Paulo	 Araujo	 Pinto).	 Kuumad	 tee-
mad	olid	veel	ka	liikumistaju	ja	mo-
toorse	 süsteemi	 ning	 nägemistaju	
seoste	 uurimused.	 Väga	 head	 olid	
pealelõunased	 sümpoosionid,	 kus	
esitati	 pikemaid	 kui	 15	 min	 kest-
vaid	 ettekandeid	 oma	 valdkonna	
tippude	poolt.	Doris	Tsao	demonst-
reeris	 kõrgeimat	 ettekandmise	 ta-
set	teemal	„A specialized system for 
detecting and measuring faces in the 
macaque temporal lobe”.	 Ettekande	
tipphetkeks	 oli	 film,	 kus	 vilkuvate	
näostiimulite	 taustaks,	 mida	 ahvile	
näidati,	oli	monteeritud	krõbin.	See	
film	demonstreeris,	et	mingi	konk-
reetse	 omadusega	 näopiltide	 peale	
krõbises	demonstreeritav	üksikneu-
ron	nägusid	töötlevas	ajupiirkonnas	
ägedamalt	ja	teiste	piltide	peale	vä-
hem	 ägedalt.	 Krõbina	 intensiivsus	
võrdus	 neuroni	 aktiivsuse	 taseme-
ga.	 Nii	 leidus	 neuroneid,	 mis	 krõ-
bistasid	profiilis	nägusid	ning	neu-
roneid,	 mis	 krõbistasid	 näiteks	 sil-
made	 vahe	 manipuleerimise	 peale.	
Selle	 ettekande	 tegi	 meeldejäävaks	
ka	 üks	 õnnetu	 näpukas.	 Nimelt	 oli	
neiu	 unustanud	 välja	 lülitada	 kõik	

KUS ME KäIME?

375 aastat Tartu ülikooli, 30 aas-
tat Euroopa nägemistaju konve-
rentsi.

Sel	aastal	kogunesid	kooskäimishu-
vilised	nägemistaju	uurijaid	27.–31.	
augustiks	 Itaaliasse,	 Arezzo	 linna,	
kus	 toimus	 pidulikumalt	 kui	 tava-
liselt	 iga-aastane	 European	 Confe-
rence of Visual Perception (ECVP).	

30nda	 konverentsi	 ajaloolisust	
rõhutas	 väga	 sobivalt	 toimumis-
paik,	sest	Arezzo	linna	ajaloo	rääki-
mist	alustatakse	11.	 sajandist,	ajast,	
mil	 muistsest	 etruskide	 linnast	 ja	
vahepeal	Rooma	sõjaväe	kolooniast	
sai	vaba	linn.	Selles	linnas	on	elanud	
paljud	 kuulsad	 õpetlased,	 skulpto-
rid,	kunstnikud	ja	poeedid.	Näiteks	
nimetab	Arezzot	 oma	 kodulinnaks	
Petrarca,	Guido	Arezzost	(muusika	
üleskirjutamise	arendaja),	ja	Miche-
langelo	 Buonarotti	 (maalikunstnik	
ja	 skulptor).	 On	 täiesti	 iseenesest	
mõistetav,	 et	 sellises	 linnas	 alus-
tati	 konverentsi	 avaloenguga,	 mis	
toimus	 Püha	 Frantsiskuse	 kirikus	
(Chiesa	 di	 San	 Francesco),	 milles	
on	osaliselt	säilinud	kuulus	„Tõelise	
risti	legendi”	fresco,	maalitud	Piero	
della	Francesca	poolt.	Selles	kirikus	
pidas	avaloengu	Christopher	Tyler,	
PhD,	Smith	Kettewell	Eye	Research	
instituudist,	 San	 Fransisco’st	 ning	
loengu	 teemaks	 oli	„The Science of  
Perspective in Renaissance: Urbino 
and Arezzo”.	Hiiglaslik	kirik	oli	hu-
vilistest	 konverentsikülastajaid	 täis,	
kuid	 kahjuks	 ei	 ole	 kirikud	 mõel-
dud	 mikrofoniga	 loengu	 pidami-
seks	ning	seega	jäi	jutu	sisu	paljude-
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stardiriba	 ikoonide	 jutumullikesed,	
mis	mingitest	arvuti	taustatöö	prot-
sessidest	märku	andsid.	Iga	viie	mi-
nuti	 järel	saime	jälle	teada,	et	tema	
arvuti	 ei	 leia	 wifi	 leviala.	 Kirjutan	
sellest	seetõttu,	et	need	ettearvama-
tutel	 hetkedel	 koos	 helisignaaliga	
üleskerkivad	 mullikesed	 hoidsid	
kogu	 auditooriumi	 tähelepanu	 vir-
gena	 kogu	 ettekande	 jooksul.	 Kõik	
need,	kes	kunagi	peaksid	kartma,	et	
auditooriumi	 tähelepanu	 võib	 pika	
ettekande	 peale	 hajuda,	 jätke	 see	
meelde!

Minu	lemmikpäevaks	oli	seekord	
konverentsi	 eelviimane	 päev,	 kus	
räägiti	 nägemistähelepanust,	 ajalis-
test	protsessidest,	visuaalsest	otsin-
gust	 ja	 nägemise	 seotusest	 mäluga	
(visual priming).	 Näiteks	 visuaalse	
otsingu	 teema	 all	 tegi	 ettekande	 P.	
Poiese,	kes	oma	uurimistulemustest	
tegi	 järelduse,	et	kuigi	siiani	on	ar-
vatud,	 et	 väga	 silmatorkava	 objekti	
(nn	 pop-out	 objekt)	 leidmine	 teis-
te	 seast	 toimub	 tähelepanu	 eelselt,	
siis	on	alust	arvata,	et	selleks	ikkagi	
vajatakse	 tähelepanulist	 ressurssi.	
Seda	ressurssi	vajatakse	 lihtsalt	vä-
hem,	 kui	 seriaalse	 töötluse	 korral.	
Vanameistritest	ei	saa	jällegi	maini-

mata	jätta	Ecksteini	head	ettekannet	
teemal	kuidas	 toimub	 taustinfo	 ig-
noreerimine	 visuaalse	 otsingu	 ajal.	
Näitena	 tõi	 ta	 vana	 kaluri	 oskuse	
eristada	 kaugel	 ookeaniveest	 läbi-
kumavaid	 kalaparvesid	 korallrahu-
dest.	Asjatundmatule	silmale	näisid	
need	 täiesti	 ühesugused.	 Vana	 ka-
luri	 efekt	 seisnes	 selles,	 et	 kui	 me	
õpime	tausta	ära	koos	sellesse	kuu-
luvate	 muutumatute	 objektidega,	
siis	 on	 neid	 võimalik	 ignoreerida	
nii,	 et	 visuaalse	 otsingu	 efektiivsus	
tõuseb	 kuni	 20	 %.	 See	 efekt	 sõltub	
siiski	tausta	komplekssusest.	Migu-
el	 P.	 Ecksteini	 laboris	 tõestati	 seda	
valgesse	 mürasse	 peidetud	 Gaussi	
eesmärkobjektidega	 ning	 juhus-
likult	 ümberpaigutatud	 taustaga.	
Loomulikult	oli	väljatöötatud	ka	as-
jakohane	mudel.	Ruffin	Van	Rullen,	
kellest	ka	ei	saa	ei	üle	ega	ümber,	on	
silmapaistev	 noorteadlane	 eelkõige	
seetõttu,	et	ta	üritab	igas	ettekandes	
tõestada	 ühte	 ja	 sama	 ideed,	 kuid	
iga	 kord	 on	 ta	 selle	 idee	 tõestami-
seks	 teinud	 uudse	 meetodiga	 põ-
neva	 uurimuse.	 Tema	 põhiidee	 on	
lihtsa	 analoogia	 abil	 seletatav	 nii,	
et	 inimese	 teadvustamismehha-
nism	 töötab	 nagu	 fotoaparaat,	 mis	
teeb	 umbes	 iga	 140	 ms	 järel	 uue	
foto.	Seekordse	ettekande	teema	oli	
„The blinking spotlight of attention”.	
Inimese	 eesmärkobjekti	 detektee-
rimise	 kestuse	 psühhomeetriline	
funktsioon	 võimaldab	 ennustada	
vastavat	 funktsiooni	 kahe	 või	 ena-
ma	 eesmärkobjekti	 jaoks.	 Veelgi	
enam,	need	funktsioonid	on	erine-
vad	paralleelse	ja	nn	sampled	(foto-
aparaadi	 klõpsu)	 strateegia	 puhul.	
Van	 Rullen	 leidis	 oma	 kompleksse	
visuaalse	 otsingu	 katsega	 sampled	
strateegiale	 vastava	 funktsiooni	
ning	 järeldas,	 et	 inimeste	 tähele-
panu	 töötab	 sampling	 strateegiaga,	
umbes	7	objekti	sekundis.

Tulles	tagasi	konverentsi	sotsiaa-
lsete	 iseärasuste	 juurde,	 on	 märki-
mist	 väärt	 suur	 eesti	 psühholoogi-
de	 osalus.	 Meid	 oli	Arezzos	 kokku	
8.	 Enamus	 inimesi	 (mitte	 ainult	
eestlased)	 oli	 tulnud	 konverentsile	
paarilisega.	Ka	mina	olin	sellele	va-

rakult	mõelnud	ning	jagasin	voodit	
konverentsile	igati	sobiva	paarilise-
ga,	 doktor	 Kairi	 Kreegipuuga.	Võt-
sin	 Kairi	 kaasa	 ka	 ECVP	 30ndale	
õhtusöögile,	mis	oli	 tõeliselt	 stiilne	
ja	suurejooneline.	Õhtusöök	toimus	
linnakese	 ühel	 suuremal	 väljakul	
keset	vanalinna,	Piazza	della	Badial,	
kus	muuseas	on	filmitud	ka	mõned	
kaadrid	 filmist	 „La Vita e Bella”.	
Kadedaks	teeb,		kui	kindlad	saavad	
itaallased	 olla	 oma	 kliimale,	 sest	
nagu	kõik	eelnevad	õhtud	oli	ka	see	
õhtu	selge	ja	temperatuuri	25	kraadi	
ringis.	Õhtusööki	pakuti	meile	kesk-
aegses	stiilis,	mis	tähendab	keskaeg-
setes	 rõivastes	 teenendajaid,	 terra-
kota	 nõusid	 ning	 puulusikat.	 Toit	
vastas	 muidugi	 keskaegse	 Toscana	
menüüle.	 Toidust	 tähtsam	 osa	 oli	
aga	katkematu	pantomiim	kõrgetel	
karkudel	platsi	kahes	servas	kõrgu-
vatel	 treppidel.	 Lisaks	 toodi	 välja	
sellised	tegelased	nagu	tuleneelajad,	
zonglöörid	 ja	 pompöössetes	 kos-
tüümides	 ning	 maskides	 tegelased,	
kes	 laudade	 vahel	 kulgesid,	 andes	
teed	 keskaegset	 muusikat	 mängi-
vale	 rändseltskonnale.	 Sellel	 õhtul	
pidas	 värvika	 juubelikõne	 ka	 meie	
osakonda	külastanud	Peter	Thomp-
son.	Ta	alustas	oma	 juttu	 sellest,	 et	
kõige	 esimesel	 ECVP-l	 oli	 kokku	
kolm	 osavõtjat:	 tema,	 John	 Mol-
lon	 ja	 Lothar	 Spillmann.	 Mida	 aeg	
edasi,	seda	suuremaks	üritus	paisus	
ning	 erinevatest	 kohtadest	 olid	 tal	
väga	erinevad	värvikad	mälestused.	
Näiteks	Soomes	toimunud	ECVP-lt	
saatis	ta	pojale	kirja:	„Kallis	poeg,	sel	
aastal	 ei	 saa	 olema	 mingeid	 jõulu-
kingitusi.	Ma	sõin	põhjapõdra	ära.”	
30nda	ECVP	organiseerimise	telgi-
tagustest	rääkis	ta	aga	nii:	„Ma	ütle-
sin	neile,	et	peaasi,	et	basseinis	oleks	
puhas	vesi,	WC-d	oleksid	korras	 ja	
peetaks	 vägev	 juubelikõne.	 Tulen	
mina	 kohale	 ja	 mis	 toimub?	 Bas-
sein	 on	 tühi,	WC-dega	 on	 olukord	
nii	nagu	on	ja	juubelikõne	pean	ma	
ise	 pidama!”	 Vähemalt	 eestikeelset	
kokkuvõtet	 30ndast	 ECVPst	 ei	 pi-
danud	tema	tegema.

Iiris Luiga

Nagu näha, võtavad nägemise- 
uurijad ka pidulikule õhtusöögi-
le laborivaikuses armsakssaanud 
stiimulid kaasa
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Kokkuvõte Nordic-Baltic Doctoral 
Network in Psychology teisest iga-
aastasest kohtumisest

Konverentsi	 teemaks	 oli	„Uurimis-
meetodid	psühholoogias,”	mis	pea-
le	esialgset	 leiget	huvi	 siiski	Eestist	
seitse	osalejat	kohale	meelitas–	Eve	
Kikas,	Tiia	 	Tulviste,	Triinu	Tänav-
suu,	 Kaidi	 Blum,	 Kristiina	 Tropp,	
Triin	 Hannust	 (käesoleva	 loo	 üks	
autor)		ning	Astra	Schults	(loo	teine	
autor).		

Konverentsi	 esimese	 päeva	 lä-
bivaks	 pealkirjaks	 oli	 „Longitudi-
nal research methods”,	mille	raames	
prof.	Lars	R.	Bergman	andis	ülevaa-
te	meetodi	olemusest.	Prof.	Magnus	
Sverke	 rääkis	 meetodi	 rakendami-
sest	 töö-	 ja	 organisatsioonipsüh-
holoogias	 (kas	 te	 ikka	 teadsite,	 et	
kui	inimeste	heaolu	parandamiseks	
rakendada	 mitmesuguseid	 meet-
meid	 ning	 seejärel	 inimestelt	 küsi-
da,	mida	nad	oma	elust/tööst	arva-
vad,	 siis	 tulemuseks	 on	 olukorrale	
antava	 hinnangu	 negatiivsemaks	
muutumine?).	 Tarkusetera,	 mida	
sellest	 ettekandest	 kindlasti	 kõrva	
taha	 panna	 on	 järgmine	 –	 pikema	
ajaühiku	 vältel	 kordusuuringuid	
läbi	viies	tuleb	arvestada	kolme	või-
maliku	 muutustega	 –	 a)	 muutused	
uuritava	 nähtuse/konstrukti	 tase-
mes	 (reaalne	 muutus	 rahulolus);	
b)	 muutus	 skaalas,	 mida	 vastaja	
kasutab	(muutus	selles,	mida	vasta-
ja	 hindab	 null-tasemeks);	 c)	 muu-
tus	 nähtuse	 kontseptualiseeringus	
(mida	vastaja	silmas	peab,	rääkides	
rahuloluks	vajalikest	tingimustest).

Prof.	 Mats	 Thorslund	 tutvustas	
eakate	inimestega	läbiviidavate	lon-

gituud-uuringute	 keerdkäike	 ning	
prof.	Bassam	El-Khouri	rõhutas	in-
diviidi-keskset	 lähenemist	 arengu	
uurimisel,	 s.t.,	 tuleks	 uurida	 must-
reid,	mida	üksikindiviidide	arengus	
leida	võib,	mitte	piirduda	vaid	kesk-
miste	võrdlusega	(keskmist	inimest	
teatavasti	pole	olemas).	

Teisel	päeval	rääkis	Lars	R.	Berg-
man	küsimustike	kasutamisest	käi-
tumisuuringutes	(soovijad	on	antud	
teemat	 saanud	 ka	 Eestis	 kuulata),	
mille	põhiteemana	jäi	kõrvu	piloot-
uuringute	 vajalikkus	 (selgitamaks	
välja	 küsimustiku	 ideaalne	 pikkus	
ning	küsimuste	struktuur)	ning	eri-
nevate	 küsitlusmeetodite	 (kirjalik,	
telefoni-küsitlus,	 personaalne	 in-
tervjuu)	 plussid	 ja	 miinused.	 Prof.	
Daniel	Thorburn	andis	näpunäiteid	
sellest,	kuidas	käia	ümber	puuduva-
te	andmetega	(andmeid	saab	asen-
dada	 keskmisega,	 lähima	 naabriga,	
lähimate	 naabrite	 keskmisega,	 kõi-
ge	 sarnasema	 juhtumi	 andmetega	
jne)	ning	mida	kasutatavad	andme-
te	 asendamise	 viisid	 kaasa	 võivad	
tuua.	 Prof.	 Katariina	 Salmela-Aro	
kirjeldas	 longituud-uuringu	 ka-
sutamist	 depressiooni	 uuringutes,	
prof.	Ivars	Austers	aga	multidimen-
sionaalset	 skaleerimist	 isiksuse	 ja	
väärtuste	 uuringutes.	 Päeva	 teises	
pooles	tutvustas	prof.	Svend	Brink-
mann	 kvalitatiisete	 uurimismeeto-
dite	olemust,	nende	kasutamist	ning	
nendega	seotud	andmeanalüüsi.	

Kolmas	 päev	 algas	 prof.	 Heikki	
Hämäläineni	 loenguga	„Meeleheit-
likult	 otsides	 positiivset	 tulemust:	
I	 tüüpi	viga	avaldatud	uurimustes”,	
mida	võiks	pidada	konverentsi	kõi-
ge	šokeerivamaks	aga	samas	ka	olu-

lisemaks	 loenguks.	Nimelt	oli	 juttu	
sellest,	kuidas	piisavalt	 suure	hulga	
testitulemuste	 omavahelisel	 võrd-
lusel	kipub	alati	midagi	statistiliselt	
olulisena	näima,	 ent	 enamikel	 juh-
tudel	on	tegemist	ühekordse	juhus-
liku	leiuga.	Näiteks	olevat	ühes	uu-
ringus	leitud	kaks	inimest,	kes	suut-
sid	vähemalt	75%	juhtudest	ütelda,	
kas	mobiiltelefon	nende	kõrva	ääres	
töötab	 või	 mitte	 (p<.00009),	 ent	
kordusuuringus	 ei	 erinenud	 nende	
sooritus	 juhuslikust.	 Loo	 moraal	
–	usaldusväärsete	tulemuste	saami-
seks	tuleks	alati	kasutada	korrigee-
ritud	p-väärtusi,	tuleks	mainida	ära	
ka	 mõju	 suurus	 (effect size),	 ning	
võimalusel	teha	kordusuuringuid.	

Edasi	 jätkus	 päev	 prof.	 Kim-
mo	 Alho	 loenguga	 fMRI	 uurin-
gute	 probleemidest	 (igal	 inimesel	
on	 ajustruktuurid	 pisut	 erinevad,	
uurimise	 tulemusena	 leitud	 lokali-
satsioonide	põhjal	konstrueeritakse	
„keskmine	 aju”,	 mida	 jällegi	 tege-
likult	 ühegi	 inimese	 peast	 leida	 ei	
saa).	 Päeva	 teises	 pooles	 tutvustas	
Ernest	V.E.	Hodges	seda,	kuidas	uu-
rida	sotsiaal-kognitiivseid	protsesse	
ning	 Kätlin	 Peets	 ja	 prof.	 Cristina	
Salmivalli	 rääkisid	 agressiivse	 käi-
tumise	tagamaadest.

Korraldusliku	poole	pealt	–	kon-
verents	 toimus	 vanas	 vanglas	 (mis	
sellest	 hoolimata	 oli	 väga	 mugav),	
süüa	anti	liigagi	palju	ning	osalenud	
inimesed	 olid	 toredad	 ja	 asjalikud.	
Järgmisel	 aastal	 tuleb	 konverents	
Leedus	 –	 kõik	 doktorandid	 ja	 ju-
hendajad	on	palavalt	oodatud.

Triin Hannust
Astra Schults

reisikiri: FEPSAC kongress, 04–
08.09.2007, halkidiki, Kreeka

Kui	Tartu	Ülikooli	(kunagine)	spordi	
sotsiaalteaduste	õppetool	täies	koos-
seisus	Kreeka	provintsi	Halkidikisse	
jõudis,	 ei	 olnud	 Euroopa	 Spordip-
sühholoogia	 Föderatsiooni	 (FEP-
SAC)	kongress	veel	kaugeltki	täiesti	
alanud.	Oo	ei.	Kell	oli	umbes	neli	tei-

sipäeva	hommikul,	veedetud	oli	ter-
ve	 päev	 lennujaamades	 üksteist	 pa-
remini	tundma	õppides	ning	hotelli	
fuajee	 oli	 täis	 uniseid	 spordipsüh-
holoogiahuvilisi,	 kellest	 mõned	 olid	
väga	 nördinud,	 sest	 nad	 said	 teada,	
et	 nende	 hotellibroneering	 hakkab	
alles	kaheksa	tunni	pärast.	

Siiski	 kõik	 laabus,	 vähesed	 tun-
nid	 und,	 hommikusöök	 ning	 oligi	

ametlik	 kongressi	 esimene	 päev.	
FEPSACi	 poolt	 iga	 nelja	 aasta	 ta-
gant	korraldatav	suur	kongress	ongi	
üks	 FEPSACi	 peamisi	 ettevõtmisi.	
Ja	öeldes	suur,	ma	mõtlen	SUUR	–	
üle	 kuuesaja	 osavõtja	 mitmeküm-
nest	 riigist.	 Kõigil	 päevadel	 toimu-
sid	 samaaegselt	 mitmed	 töötoad,	
loengud,	 sümpoosiumid	 ja	 plakat-
ettekanded.	Seetõttu	saidki	esimese	
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asjana	kollektiivis	teemad	ära	jaga-
tud,	 et	 grupi	 peale	 kõik	 huvitavad	
asjad	ära	näeks.	

Suure	entusiasmiga	peale	kahte	
esimest	 päeva	 kuulamist-osalemist	
meie	 ind	 pisut	 rauges	 –	 üllatas,	 et	
ettekandeid	 oli	 niivõrd	 erineva	 ta-
semega.	 Mõned	 üksikud,	 mis	 lau-
sa	 jahmatasid	 positiivselt	 	 (näiteks	
„The Managment of Directional 
Trait Anxiety in Competitive Sport 
with Rational Emotive Therapy”	
Tony	 Morris	 jt.),	 ent	 hämmeldust	
tekitas	ka	 see,	 et	oli	päris	mitmeid	
ettekandeid,	 mille	 sisuline	 ja/või	
metodoloogiline	pool	jättis	soovida	
sellisel	määral,	et	tekkis	küsimus,	et	
miks	üldse?	

Üldiselt	oli	üheks	äärmiselt	olu-
liseks	 ja	 läbivaks	 teemaks	 tervise-
käitumine	ning	mure	vähese	liiku-

misaktiivsuse	 ja	halva	 toitumise	pä-
rast	lääneühiskonnas.	Neid	teemasid	
puudutavatest	ettekannetest	jäi	õhku	
võrdlemisi	 sünge	 pilt	 ning	 sisemus-
se	tõdemus,	et	ka	Eestis	 tuleks	nen-
de	 probleemidega	 võimalikult	 ruttu	
laialdasemalt	tegeleda.	Siiski,	üldkok-
kuvõttes	kaeti	väga	erinevaid	teema-
sid	–	huvitavad	ettekanded	kujutluse	
ja	 jälgimise	 uurimisest	 ajukuvamise	
meetoditega,	 mida	 esitasid	 inglased	
eesotsas	Paul	Holmesiga,	„noorte	vi-
haste	 meeste”	 kriitiline	 vaatepunkt	
võistlusärevuse	 uurimisele	 taaskord	
inglastel,	eesostsas	David	Fletcheriga	
kuni	 dopinguteemasid	 katva	 bloki-
ni,	 milles	 ei	 olnud	 dopingust	 mitte	
ühtegi	 presentatsiooni	 ning	 psüh-
hodraama	ja	muu	selliseni	välja.	Kol-
mapäeva	 hommikul	 tegi	 ettekande	
laste	 enesetaju	 mudeldamisest	 meie	

töögrupi	 juht	 professor	 Lennart	
Raudsepp	 ning	 tema	 –	 olgugi,	 et	
võrdlemisi	 keeruline	 –	 ettekanne	
leidis	 rohket	 ning	 igati	 positiivset	
vastukaja.	

Reedese	 päeva	 kulminat-
siooniks	 oli	 kuulsa	 ja	 unikaalse	
UNESCO	poolt	maailma	kultuuri-
pärandiks	 tunnustatud	 isoleeritud	
Athose	mäe	tuur.	Kahjuks	selle	tõt-
tu,	et	meie	reisiseltskonnas	oli	naisi	
ning	nn.	„kloostririigi”	Athose	mäe	
pinnale	naisi	ei	lubata,	seisnes	tuur	
tunniajases	 bussisõidus,	 pooleteist	
tunnises	 laevasõidus,	 umbes	 15	
minutit	kestnud	vaatamiskauguses	
olevate	 kloostrite	 vaatamises	 (mis	
olid	 tõesti	 väga	 unikaalsed	 ning	
ilusad)	ning	siis	jälle	kahe	ja	poole	
tunnises	 reisis	 tagasi.	 Üks	 sisutu-
maid	 „kuustunde”	 minu	 elus,	 ent	
hea	seltskond	ja	terav	eesti	huumor	
hoidsid	hinge	sees.	Valus	õppetund	
edasisteks	 konverentsideks	 –	 kui	
pakutakse	 ühist	 kultuuriüritust,	
tuleb	enne	välja	uurida,	milles	täp-
selt	see	seisneb.

Laupäev	möödus	taas	nagu	ta-
valine	 kongressipäev,	 ent	 tipnes	
pisut	 mitteametlikuma	 banketi-
ga	 kreeka	 tantsude	 (ilmnes,	 et	 ka	
kongressi	direktor	Yannis	Theodo-
rakis	on	tõeline	tantsulõvi)	ja	kree-
ka	veini	saatel.	Otse	banketimelust	
sai	 öösel	 taas	 ronitud	 bussi	 ning	
umbes	kaheksa	tundi	hiljem	maa-
ndutud	Tallinnas.	Kui	reisiväsimus	
kontidest	 puhatud,	 oli	 ühiseks	
mõtteks	–	luure	oli	edukas,	järgmi-
sel	korral	 teeme	 juba	ka	 ise	 tõsise	
„teadusdessandi”.

Jorgen Matsi, 
TÜ	psühholoogiamagistrant

Eesti spordi sotsiaalteadlased. Vasakult: Aave Hannus, Anni Raudsepp, 
Julia Krasnova, Lennart Raudsepp ja Jorgen Matsi

EFPSA (European Federation of 
Psychology Students’ Associations) 
kongress

EFPSA	 (European Federation of 
Psychology Students’ Associations)	
iga-aastane	kongress	toimus	sel	aas-
tal	6.–13.	mai	Soomes	Turu	 linnas	
ja	 21.	 kongressi	 teemaks	 oli	„Wor-

king together – People, Body & Mind”.	
Kohal	olid	osalejad	19	riigist.	EPSÜ	
(Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühen-
dus)	 ridadest	 oli	 kohal	 kokku	 viis	
tudengit	 erinevatest	 aastakäikudest	
-	3	Tartu	Ülikoolist	(Paula	Kokovkin,	
Liis	Nõupuu	 ja	Tiina	Kalda)	ning	2	
Tallinna	Ülikoolist	(Tiina	Saluvee	ja	
Priit	Tinits).	

Mina	 ja	 Priit	 olime	 kõige	 värs-
kemast	aastakäigust	ehk	siis	esime-
selt	kursuselt	 ja	minu	 jaoks	oli	 see	
kõige	esimene	rahvusvaheline	ning	
võõrkeelne	konverents	üldse.	Niisiis	
oli	päev	enne	kongressi	päris	kõhe	
tunne.	Aga	et	osalustasu	oli	maks-
tud,	sinnasõidu	piletid	ostetud	ning	
lubadus	 antud	 kohale	 minna,	 siis	
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enam	 taganemisvõimalust	 polnud.	
Sinnasõit	 läks	 viperusteta,	 kui	 väl-
ja	 arvata	 see,	 et	 Helsingi	 bussijaam	
mõnda	aega	end	meie	eest	peitis.	

Turu	 linnas	 võtsid	 meid	 vastu	
korraldajad,	 kes	 juhatasid,	 kuidas	
konverentsipaika	 jõuda.	 Need	 olid	
ka	 ainsad	 inimesed,	 keda	 me	 teel	
nägime,	 linnas	 valitses	 täielik	 vai-
kus.	 Kongress	 toimus	 Alvar	 Aal-
to	 projekteeritud	 Omena	 hotellis.	
Maja	 tundsime	 juba	 kaugelt	 ära	
ilusa	punase	õuna	järgi.	Majutus	oli	
organiseeritud	kaheinimesevoodi	ja	
ühe	diivaniga	tubades,	igasse	tuppa	
oli	 arvestatud	 neli	 inimest.	 Kuna	
ühte	 tuppa	 paigutati	 Eestist	 kolm	
tütarlast	 ning	 üks	 noormees,	 teki-
tas	 voodite	 jagamine	 alguses	 veidi	
segadust.	 Probleem	 lahenes	 minu	
ettepanekuga	 Priidule	 koos	 maga-
da.	Tõelise	džentelmenina	ei	saanud	
ta	 keelduda.	 Konverentsiruumid	
asusid	ühes	maja	 tiivas,	hotellitoad	
teises	ja	konverentsiruumidesse	viis	
ilma	 naljata	 maailma	 kõige	 aegla-
sem	lift,	nii	sai	lifti	oodates	nii	mõ-
nigi	tutvus	sõlmitud.	

Kongressi	programm	oli	jagatud	
akadeemiliseks	 ja	 meelelahutus-
likuks	 osaks.	 Loengud,	 seminarid	
toimusid	 hommiku	 poole,	 kultuu-
riõhtu	ja	teised	sotsiaalsed	üritused	
õhtuti.	Paralleelselt	sellega	toimusid	
iga	 päev	 asjapulkade	 koosolekud	
(executive board,	national represen-
tatives,	 board of management),	 kus	
arutati	 EFPSA	 praegust	 olukorda	
ning	 tuleviku	 plaane,	 jagati	 infor-
matsiooni	oma	maa	õppimisvõima-
lustest,	 kohalike	 psühholoogiatu-
dengite	ühenduste	tegemistest	ning	
arutati	koostööplaane.	

Akadeemilises	 programmis	 olid	
loengud	väga	erinevatel	teemadel	ja	
nii	 huvitavad,	 et	 hoolimata	 õhtuti	
pikale	 veninud	 meelelahutuslikust	
programmist,	 ei	 tahtnud	 hommi-
kustest	 loengutest	puududa.	Profes-
sorid	erinevatest	Soome	ülikoolidest	
rääkisid	 oma	 teadustöödest	 ning	
praktilistest	 kogemustest.	 Peale	 sel-
le	 toimusid	 tudengite	 ettekanded	 ja	
workshop’id.	

Kõige	 sügavamat	 mõju	 avaldas	
mulle	 Salli	 Saari	 loeng	 kriisi	 läbi	
elanud	inimestest	ning	Soomes	väga	
hästi	toimivast	kriisiabist.	Selle	näi-
teks	 tõi	 ta	 enda	 kaasbil	 läbi	 viidud	
projekti,	mis	viidi	läbi	tsunamiohv-
rite	 ja	 pereliikmete	 abistamiseks.	
Projektis	 osales	 üle	 300	 inimese	 ja	
see	 kestis	 kaks	 aastat.	 Eriti	 süda-
messe	 läks	tema	ning	teiste	Soome	
psühholoogide	pühendumus	niisu-
gustele	projektidele.

Huvitav	ja	üllatav	oli	Jukka	Hyö-
nä	 ja	 Johanna	 Kaakineni	 (Turu	
ülikoolist)	 loeng	 pilgu	 liikumisest.	
Nende	 uuringute	 tulemused	 kin-
nitavad,	 et	 inimesed	 kasutavad	 lu-
gemisel	 erinevaid	 strateegiaid.	 On	
neid,	 kes	 loevad	 teksti	 lihtsalt	 ot-
sast	 lõpuni	 läbi,	 teised,	 kes	 loevad	
valimatult	 juhuslikud	 osad	 tekstist	
uuesti	üle	ning	kolmas	strateegia	on	
lugeda	valikuliselt	olulisemad	teks-
tiosad	uuesti	üle	(lõikude	pealkirjad	
jne).	Informatsiooni	meeldejätmisel	
osutus	 kõige	 edukamaks	 kolmas	
strateegia,	 mida	 püüan	 nüüd	 ka	
ise	 rakendada.	 Lisaks	 püstitas	 Juk-
ka	 Hyönä	 teise	 huvitava	 hüpoteesi	
–	kiirlugemist	pole	olemas	–	ta	kin-
nitas	meile,	 et	kiirlugemine	 sellise-
na	nagu	teda	reklaamitakse	ei	toimi,	
sest	teksti	kiirel	läbivaatamisel	jääb	
osa	 olulist	 informatsiooni	 saama-
ta,	 kuna	 silm	 suudab	 haarata	 ikka	
sama	palju	märke	korraga.

Ei	saa	ka	mainimata	jätta	EFPA	
kauaaegse	 presidendi	 Tuomo	 Tik-
kaneni	esinemist.	Ta	rääkis	psühho-
loogiahariduse	 taseme	 ühtlustami-
sest	 Euroopas	 ning	 sellega	 seotud	
probleemidest.	 Üheks	 tema	 veidi	
intrigeerivaks	ideeks	oli	plastikkaart	
kõigile	 psühholoogidele	 Euroopas.	
Kaardil	 oleks	 informatsioon	 hari-
dustaseme	 ja	 eelneva	 tööpraktika	
kohta	ning	 teise	 riiki	 tööle	minnes	
esitaks	psühholoog	selle	tööandjale,	
kes	 siis	 saab	 informatsiooni	 õigsu-
ses	kindel	olla.

Meelelahutusprogrammi	 kõige	
meeldejäävam	 sündmus	 oli	 tradit-
siooniline	 kultuuriõhtu,	 kuhu	 iga	
riigi	 esindaja	 oli	 kaasa	 võtnud	 ko-

dumaiseid	hõrgutisi,	põhiliselt	ma-
gusat	 ja	 kanget.	 Iseloomulikult	 oli	
kõige	külluslikum	oli	türklaste	laud,	
nende	esindus	kongressil	oli	ka	kõi-
ge	 arvukam.	 Vastupidiselt	 türklas-
tele	oli	elegantsel	Prantsusmaa	de-
legatsioonil,	mis	koosnes	ühest	 tü-
tarlapsest,	 kaasas	 konserv	 metssea	
lihast	 ning	 pudel	 veini.	 Eesti	 laud	
kiluvõileibade,	kama	ja	Vana	Tallin-
naga	osutus	üsna	populaarseks.	

Kokkuvõtteks	 jäi	 kongressist	
väga	 positiivne	 mälestus.	 Esimest	
korda	käinuna	ei	osanud	hästi	ette	
kujutada,	 mis	 toimuma	 hakkab	
ning	 inimesed	 tundusid	 alguses	
kuidagi	 kahtlased.	 Seda	 imelikum	
oli	vaadata,	kuidas	varem	kongressi-
del	käinud	ühel	hetkel	leidsid:	„Näe,	
seal	on	nüüd	keegi,	/kelle	nime	ma	
hääldadagi	 ei	 suutnud	 rääkimata	
meelde	jätmisest/,	ma	pole	talle	veel	
tere	öelnud,	ma	lähen	nüüd	ütlen,”	
ning	 mõelda,	 et	 kas	 varsti	 olen	 ise	
samasugune.	

Kuid	just	nii	juhtuski.	Nädalaga	
sain	väga	palju	uusi	sõpru,	keda	on	
vaja	kindlasti	uuesti	näha	ning	see-
tõttu	EFPSA	üritustele	veel	minna.	
Järsku	oli	nii,	et	tõesti	väga	huvita-
vatest	loengutest	veel	huvitavam	oli	
sõpradega	laua	taga	arutada,	kuidas	
muuta	nii	EFPSA-t	kui	rahvuslikke	
organisatsioone	veel	paremaks	ning	
mis	on	konkreetsed	tegevused,	mida	
igaüks	 teeb.	 Kongressi	 tulemusena	
olen	 EPSÜ	 esindaja	 EFPSAs	 ning	
minu	 kursusekaaslasest	 sai	 EFPSA	
fundraiser.	 Tugevasti	 inspireeri-
tuna	 jõudsime	 mõlemad	 peagi	 ka	
EPSÜ	 Kuuspeasse.	 Pea	 on	 mõtteid	
täis	 ning	 südames	 suur	 tahe	 need	
teoks	 teha.	 Täname	 Tallinna	 Üli-
kooli	Psühholoogia	osakonda,	Tar-
tu	Ülikooli	Psühholoogia	Instituuti	
ning	Hasartmängumaksu	Nõukogu	
toetuse	eest.		

Tiina Saluvee, 
TLÜ	2.	aasta	psühholoogiatudeng
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KAIA	LAIDRA		„Adolescent perso-
nality: Development, interrater ag-
reement, and relation to academic 
achievement” (Teismeliste isiksus: 
areng, hindajatevaheline üksmeel ja 
seosed akadeemilise edukusega) 

Isiksust	võib	kirjeldada	kui	kogumit	
iseloomulikke	jooni	või	seadumusi,	
mille	 poolest	 inimesed	 üksteisest	
erinevad.	 Selline	 käsitlus	 põhineb	
eeldusel,	 et	 isiksusejooned	 on	 ajas	
küllalt	püsivad	ja	avalduvad	erineva-
tes	 situatsioonides,	 mistõttu	 erine-
vate	hindajate	arvamused	konkreet-
se	 inimese	 isiksuseomaduste	 kohta	
peaksid	üsna	hästi	kokku	 langema.	
Samuti	peaks	 isiksusejoonte	põhjal	
olema	 võimalik	 ennustada	 inimese	
käitumist	või	sooritust	reaalses	elus.	
Oma	doktoritöös	uurisin,	mil	mää-
ral	on	need	eeldused	 täidetud	teis-
meliseea	isiksuseomaduste	puhul.	

Töö	 teoreetiliseks	 raamistuks	
on	 isiksuse	 viie	 faktori	 mudel,	 mis	
kirjeldab	inimestevahelisi	erinevusi	
viie	dimensiooni	abil:	neurootilisus,	
ekstravertsus,	 avatus	 kogemusele,	
sotsiaalsus	ja	meelekindlus.	Valimi-
tesse	kuulus	kokku	ligi	neli	tuhat	12	
–	 19-aastast	 kooliõpilast	 üle	 Eesti,	
kes	 hindasid	 oma	 isiksust	 erineva-
te	 viie	 faktori	 mudeli	 isiksusejooni	
mõõtvate	 küsimustikega.	 Osa	 noo-
ri	 täitis	 küsimustikku	 korduvalt,	 2	
–	4-aastase	 intervalliga,	ning	osade	
kohta	 küsiti	 lisaks	 enesekohastele	
hinnangutele	ka	vanemate	ja	õpeta-
ja	arvamust.	

Tulemused	näitasid,	et	viie	fakto-
ri	mudel	on	sobiv	mudel	teismeliste	
isiksuse	kirjeldamiseks.	Kui	12-aas-
taste	enesekohastes	hinnangutes	oli	
viiefaktoriline	 struktuur	 äratuntav,	
siis	16.	eluaastaks	muutus	see	prak-
tiliselt	 eristamatuks	 täiskasvanute	
isiksuse	struktuurist.	Isiksusejoonte	
keskmistes	 tasemetes	 teismeliseeas	
üldiselt	suuri	muutusi	ei	toimunud,	
märkimisväärseim	 oli	 kogemusele	
avatuse	kasv:	noorte	huvi	ja	uudis-
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himu	 ümbritseva	 vastu	 vanusega	
tõusis.	Samas	isiksuseomaduste	suh-
teline	stabiilsus	(ehk	määr,	kuivõrd	
indiviidide	 järjestus	 ühel	 või	 teisel	
isiksusedimensioonil	aja	möödudes	
säilib)	oli	mõõdukas,	mis	kombinat-
sioonis	väikeste	keskmiste	tasemete	
muutustega	 tähendab,	et	noorukite	
isiksus	 võis	 aja	 jooksul	 küll	 min-
gil	määral	muutuda,	kuid	muutuse	
suund	oli	individuaalne.	See,	kas	ja	
kuidas	 isiksus	 muutus,	 ei	 sõltunud	
nooruki	soost.	

Teismelistega	 erinevas	 konteks-
tis	 kokku	 puutuvad	 hindajad	 või-
vad	 kirjeldada	 nende	 isiksust	 üsna	
erinevalt.	 Hindajatevaheline	 üks-
meel	sõltus	sellest,	kuivõrd	kattusid	
situatsioonid,	 milles	 hindajatel	 oli	
võimalik	noorukit	jälgida.	Kui	ema-
de	 ja	 isade	 arvamused	 olid	 ükstei-
sega	 väga	 sarnased,	 siis	 teismeliste	
enesekohaste	 hinnangutega	 korre-
leerusid	 nad	 mõõdukalt.	 Õpetajate	
hinnangute	 kokkulangevus	 kõigi	
teiste	 hindajate	 arvamustega	 oli	
veelgi	madalam.	Lisaks	olid	õpetaja-
te	hinnangud	ka	ajas	vähem	püsivad	
kui	teiste	hindajate	omad,	mis	viitab	
sellele,	 et	 õpetajate	 hinnangud	 ei	
pruugi	olla	väga	usaldusväärne	alli-
kas,	mille	alusel	teismeliste	isiksuse	
üle	otsustada.	

Teismeliste	 isiksusejooned	 on	
ootuspärasel	 viisil	 seotud	 mitme-
te	 eluliste	 näitajatega,	 millest	 oma	
doktoritöös	vaatlesin	seoseid	kooli-
edukusega.	Ehkki	õpilaste	keskmist	
hinnet	 ennustas	 kõige	 paremini	
nende	 vaimne	 võimekus,	 ilmnes	
neljal	isiksuseomadusel		statistiliselt	
oluline	 (kuigi	 väike)	 võimetest	 ja	
teistest	 isiksusejoontest	 sõltumatu	
panus	 keskmise	 hinde	 ennustami-
sel.	 Kui	 algklassides	 ennustas	 isik-
susejoontest	akadeemilist	edu	kõige	
paremini	sotsiaalsus,	siis	teismelistel	
võttis	selle	koha	üle	meelekindlus.	

Need	 tulemused	 kinnitavad,	 et	
teismeliseea	 isiksusejooned	 ei	 ole	
täiskasvanute	 omadest	 kuigi	 erine-
vad.	Ehkki	noorukite	isiksusejoonte	

suhteline	 stabiilsus	 on	 mõnevõrra	
madalam	 kui	 täiskasvanutel,	 on	 ka	
nende	 isiksusejooned	 mingil	 mää-
ral	püsivad,	erinevad	inimesed	või-
vad	olla	nende	osas	ühel	meelel	(kui	
arvamus	 kujuneb	 samade	 situat-
sioonide	põhjal)	ja	nad	ennustavad	
reaalseid	tulemusi,	nagu	õpiedukus.	
Seega	–	ka	teismelistel	on	isiksus.

IIRIS	LUIGA „Interaction of object 
perception and visual attentional 
selection processes” (Objektitaju ja 
selektiivse tähelepanu protsesside in-
teraktsioon)

Doktoritöö	eesmärkideks	oli	uurida	
selektiivse	tähelepanu	ja	objektitaju	
interaktsioonimehhanisme	 kahest	
aspektist.	 Ühelt	 poolt	 uurisin,	 kui-
das	 erinevad	 tähelepanu	 suunami-
se	viisid	mõjutavad	eesmärkobjekti	
selektsiooni	segavate	objektide	hul-
gast	nägemisvälja	perfeerias.	Teiselt	
poolt	 uurisin,	 kuidas	 samaaegselt	
või	 põgusalt	 enne	 või	 pärast	 ees-
märkstiimulit	näidatud	objekti	tun-
nused	(nt	osade	kaugus	üksteisest	ja	
nende	 suhteline	 asetus,	 kontrast	 ja	
ruumilised	 kontrasti	 jaotumise	 sa-
gedussignaalid)	mõjutavad	eesmär-
kobjekti	 äratundmist.	 Põhiliseks	
uurimismeetodiks	 oli	 visuaalne	
maskeerimine,	mis	võimaldab	limi-
teerida	 eesmärkobjekti	 töötlust	 ja	
teadvustamist	 ajas	 täpselt	 ja	 selek-
tiivselt.	Töö	koosnes	kuuest	artiklist,	
milles	on	avaldatud	uued	teadmised	
objektitaju	ja	tähelepanulise	selekti-
sooni	 interaktsioonimehhanismide	
kohta.	

Uurimuses,	 kus	 eesmärkobjek-
ti	 pidi	 leidma	 segavate	 objektide	
seast	 ning	 eesmärkobjekti	 ümber	
näitasin	 tähelepanuresursside	 eest	
võistlevat	objekti	ehk	maski	,selgus,	
et	 „ülalt	 alla”	 (sümboolse	 osund-
ajaga)	 tähelepanu	 suunamise	 viis	
objektile	ei	ole	 sama	efektiivne	kui	
„alt	üles”(sensoorse	lokaalse	osund-
ajaga)	tähelepanu	suunamine.Teises	
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uurimuses,	 kus	 samuti	 esitati	 mit-
meid	segavaid	objekte	koos	eesmär-
kobjektiga	näitasime,	et	tähelepanu-
line	maskeerimine	ei	sõltu	maskee-
riva	 objekti	 tüübist	 ega	 objektide-
vahelisest	 ajaintervallist	 juhul,	 kui	
intervalli	 väärtus	 jõuab	 umbes	 0,1	
sekundini.	 Lokaalsete	 kontuuride	
maskeerimisefekt	 ilmneb	 lühikes-
tel	ajaintervallidel	enam	külgnevate	
kontuuridega	 maskitüübi	 kasuta-
misel.	Kolmandas	uurimuses	kasu-
tasime	 stiimulobjektidena	 nägusid	
ning	 tulemuste	 põhjal	 väitsime,	 et	
nägude	 äratundmise	 etappidest	 on	
kõige	 olulisem	 mikrogeneetiline	
konfiguratsiooni	 info	 töötlus,	 sest	
eesmärknäole	 eelnev	 kvanditud	
stiimulnägu	 mõjutab	 eesmärknäo	
töötlust	 vastavalt	 mikrogeneetilise	
teooria	 eeldustele.	 Järgmises	 uuri-
muses	 selgus,	 et	 konfiguraalse	 info	
manipuleerimine	näostiimulile	sar-
nanevas	maskis,	 (samasaegselt	ma-
dalama	 taseme	 tunnuseid	kontrolli	
all	hoides),	mõjutas	eesmärkstiimu-
li	taju	kõige	rohkem	pikema	stiimu-
litevahelise	ajaintervalli	möödudes.	
Tulemused	 ei	 ole	 kooskõlas	 ühegi	
praegu	kehtiva	maskeerimisteooria-
ga	eraldi,	vajalik	oleks	nende	kom-
bineerimine.	 Tegime	 uurimuse	 ka	
kahe	objekti	ajalise	järjekorra	tajust,	
kui	stiimulid	esitatakse	ühes	ruumi-
punktis	üksteise	järel	väga	lühikese	
ajaintervalliga.	 Tulemused	 näitasid,	
et	kui	esimese	 stiimuli	kontrast	on	
tunduvalt	suurem	kui	teise	oma,	ta-
jutakse	esimest	stiimulit	ajas	teisena	
(ajaintervall	 kahe	 stiimuli	 esitusaja	
alguse	 vahel	 lühem	 kui	 33.4	 ms).	
Uurisin	 ka	 eesmärkobjekti	 ümber	
ilmuva	 objekti	 (maski)	 interakt-
siooni	eesmärkobjektiga	varieerides	
eesmärkobjekti	 ja	 maski	 kontrasti	
polaarsust.	 Selgus,	 et	 maski	 ja	 ees-
märkobjekti	 kontrasti	 polaarsuste	
erinevus	 võimaldab	 paremat	 ees-
märkstiimuli	 tähelepanulist	 selekt-
siooni.

Kõiki	 uurimusi	 kokku	 võttes	
saab	 teha	 üldistuse,	 et	 mida	 roh-
kem	 suureneb	 tajuline	 koormus,	
seda	 rohkem	 mõjutab	 varasemate	
tunnuste	 töötlus	 tähelepanulist	 se-
lektsiooni.	 Komplekssete	 objektide	
äratundmisel	 on	 olulisim	 konfigu-
ratsiooniline	töötlus,	mida	mõjutab	
tähelepanuline	selektsioon.

MARIKA	 PAAVER „Types of im-
pulsivity, their behavioural expres-
sion, and association with the mar-
kers of vulnerability of serotonin 
system” (Impulsiivsuse tüübid, väl-
jendumine käitumises ja seos sero-
toniinisüsteemi talitluse biomarke-
ritega)

Impulsiivsus	 on	 seotud	 riskikäitu-
misega	 ning	 serotoniinisüsteemi	
vähemefektiivse	 talitlusega.	 Impul-
siivsus	 on	 ühtlasi	 nii	 isiksuseoma-
dus,	 kognitiivne	 stiil	 kui	 ka	 psüh-
hiaatriline	 sümptom	 ning	 sellel	 on	
näidatud	 olevat	 erinevaid	 teinetei-
sega	 väheseotud	 tahke.	 Erinevate	
eneseraporteeritud	 impulsiivsuse	
tüüpide	 seost	 reaalse	 riskikäitumi-
sega	uuriti	meessoost	 joobes	 juhti-
mise	või	kiirusepiirangute	ületami-
sega	politsei	poolt	tabatud	sõiduki-
juhtide	 valimil.	 Eneseraporteeritud	
ja	 sooritusimpulsiivsuse	 omavahe-
list	 seost	 uuriti	 populatsioonipõhi-
sel	 koolilaste	 valimil.	 Lisaks	 uuriti	
impulsiivsuse	 tüüpide	 ning	 riski-
käitumise	seost	serotoniinisüsteemi	
talitluse	 markerite	 -	 vereliistakute	
monoamiinide	 oksüdaasi	 ja	 sero-
toniini	 transporteri	geeni	 (5-HTT)	
lühikese	 alleeli	 kandlusega.	 Joobes	
autot	 juhtinud	 meessoost	 katseisi-
kud	 said	 kontrollgrupist	 kõrgema	
tulemuse	 mitteadaptiivseid	 impul-
siivsuse	 tüüpe	 mõõtvatel	 skaaladel,	
samas	 kui	 korduvalt	 kiiruseületa-
misega	politsei	poolt	tabatud	isikud	
said	kõrgemad	tulemused	adaptiiv-

sete	 impulsiivsuse	 tüüpide	 skaala-
del.	Vereliistakute	MAO	aktiivsus	oli	
madalam	joobes	juhtinutel	ka	peale	
suitsetamise	 võimaliku	 maskeeri-
va	 mõju	 kontrollimist.	 Seejuures	
oli	 korduva	 kiiruseületamise	 tõttu	
süüdi	 mõistetud	 isikutel	 keskmine	
vereliistakute	 MAO	 aktiivsus.	 Küll	
aga	 ilmnes	 peale	 korduva	 kiiruse-
ületamise	 eest	 karistatute	 jagamist	
rühmadesse	nende	riskiteadlikkuse	
alusel,	 et	 riski	 teadvustavaid	 kiiru-
seületajaid	 iseloomustasid	 kõige	
hälbivamad	 skoorid	 kõigil	 kasu-
tatud	 impulsiivsuse	 alaskaaladel	
(pidurdamatus,	 mõtlematus,	 ela-
mustejanu	 ja	 kiire	 otsustamisstiil)	
ja	 kontrollgrupist	 oluliselt	 kõrgem	
vereliistakute	MAO	aktiivsus.	Need	
tulemused	 valideerivad	 impulsiiv-
suse	 jagunemist	 tüüpidesse	 erine-
vates	riskikäitumistes	väljendumise	
kaudu,	mis	seostuvad	erinevalt	sero-
toniinisüsteemi	talitlusega.		Uurides	
kahe	serotoniinisüsteemi	aktiivsuse	
markeri	 kombinatsiooni	 mõju	 im-
pulsiivsusele	ilmnes,	et	madal	vere-
liistakute	MAO	aktiivsus	seostus	nii	
eneseraporteeritud	 impulsiivsuse	
(BIS-11)	 kui	 sooritusimpulsiivsu-
sega	 (kiire/ebatäpne	 vastamisstiil)	
ainult	5-HTT	lühikese	alleeli	kand-
jate	seas.	Niisiis	näitavad	tulemused,	
et	kahel	serotoniinisüsteemi	kehve-
ma	talitluse	markeril	on	sünergiline	
koosmõju	nii	sooritus-	kui	enesera-
porteeritud	impulsiivsusele.	5-HTT	
lühikese	alleeli	kandlus	seostus	mit-
teadaptiivsete	 impulsiivsuse	 tüüpi-
dega	 tüdrukutel,	 kellel	 olid	 kehvad	
peresuhted,	samas	heade	peresuhe-
te	 korral	 polnud	 5-HTT	 lühikese	
alleeli	 ja	 impulsiivsuse	 vahel	 seost.	
Viimane	tulemus	näitab,	kuidas	se-
rotoniinisüsteemi	 arengut	 mõjutav	
geen	 toimib	 psüühikale	 interakt-
sioonis	keskkonnatingimustega.	
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Lugu	sellest,	kuidas	Aavo	Luuk	mind	
varandusest	 ilma	 jättis.	 Töötasin	
80-te	 teisel	 poole	 laborijuhatajana	
Tiigi	 tänaval.	 Lõputööde	 kaitsmise	
ajal	pidas	mind	koridoris	kinni	üks	
kaugõppija	ja	teatas,	et	tal	on	kind-
lasti	tarvis	ülikool	lõpetada	ja	palus,	
et	 ma	 aitaksin	 tema	 lõputöö	 kaits-
misele.	Häda	oli	selles,	et	töö	oli	väga	
nõrk,	 sisaldas	 koopiaid	 eesti	 keeles	
ilmunud	 raamatute	 lehekülgedest,	
juhuslikke	mõttekilde	jms.	Arvasin,	
et	ma	ei	saa	aidata,	mispeale	tudeng	
teatas,	et	ta	on	hõberebasekasvataja	
ja	 kui	 minu	 abikaasal	 peaks	 olema	
tarvis	 kasukat,	 saab	 tema	 mind	 ai-
data.	 Õnnetuseks	 oli	 mu	 abikaasal	
juba	 kaks	 (mitte	 ühtegi	 hõbereba-
se)	kasukat.	Seejärel	tegi	kaugõppija	
ettepaneku	 rääkida	 pisut	 privaat-
semalt.	 Minu	 kabinetti	 sisenenud,	
avas	 ta	 oma	 diplomaadikohvri,	
mis	 oli	 täis	 tollase	 kombe	 kohaselt	
kummiga	 köidetud	 rahapakke.	 Ta	
kordas	oma	soovi	ülikool	lõpetada.	
Tõmbasin	 just	 oma	 kopsud	 õhku	
täis,	et	anda	parim	võimalik	vastus	
pakkumisele,	kui	uks	avanes	ja	sisse	
astus	Aavo	 Luuk,	 kes	 uuris:	„Tõnu,	
kas	Sul	pikendusjuhet	on?“	Tudeng	
pani	 kohvri	 kinni	 ja	 kadus.	 Juhet	
kah	ei	olnud.

Esiteks	juhtum,	mis	kinnitab	ko-
gnitiivseid	õppimisteooriaid	sellest,		
et	 mitte	 ainult	 õpetaja	 ei	 mõjuta	
õpilast	vaid	õppeprotsess	kipub	ikka	
interaktsioon	olema.	Teisel	kursusel	
luges	Veiko	Vasar	 kursust	 "psüühi-
kahäirete	süstemaatika",	mis	toimus	
Raja	 tänaval	 (psühhiaatriahaigla)	
kolmanda	 korruse	 auditooriumis.	
Auditoorium	oli	alati	hämar	ja	jahe	
ning	 lektori	 hääl	 kippus	 ka	 üsna	
summutatult	 kõlama.	 Küllap	 kõigi	
nende	 asjaolude	 kokkulangemine	
tingis	selle,	et	antud	audikas	tuli	ala-
ti	kohutavalt	hästi	uni	peale	–		küll	
sai	 igasuguseid	nippe	proovitud,	et	
mitte	 magama	 jääda	 –	 	 kes	 näris	
nätsu,	kes	istus	ebamugavas	asendis,	
kes	üritas	kogu	juttu	üles	kirjutada,	

aga	enamasti	ei	aidanud	miski.	Üks-
kord	lugesin	une	peletamiseks	isegi	
kokku	 inimesed,	 kes	 audikas	 on	–		
kokku	oli	8,	neist	2	magas	sügavalt,	
4	 (sealhulgas	 mina)	 võitles	 vägisi	
peale	kippuva	unega	ja	2	suutis	en-
dast	 piisavalt	 erksa	 mulje	 jätta.	 Ja	
säärane	 pilt	 kordus	 loengust	 loen-
gusse.	Võimalik,	et	just	uimase	audi-
tooriumi	tõttu	ei	rääkinud	ka	lektor	
erilise	 entusiasmiga.	 Kuni	 üksord	
tuli	loeng	unehäiretest.	Ise	tundsin,	
kuidas	kohe	selg	sirgemaks	ja	kõrv	
kikki	 tõusis,	 sest	 ehk	 saab	 ometi	
vastuse	 küsimusele,	 mis	 just	 selles	
audikas	uni	eriti	kõvasti	kimbutama	
kipub	(sarnast	olukorda	võis	tähel-
dada	ka	teistes	samas	ruumis	olnud	
loengutes).	Vist	oli	see	küsimus	vae-
vanud	 teisigi,	 sest	 mitte	 ükski	 ini-
mene	 selle	 loengu	 ajal	 magama	 ei	
jäänud.	Märgates	vist	esimest	korda	
aine	vastu	huvi	läks	ka	lektoril	silm	
särama	–		tulemuseks	oli	väga	huvi-
tav	 loeng,	kus	kuiva	 teooria	kõrval	
suur	 hulk	 huvitavaid	 näiteid.	 Loo-
mulikult	 läks	 loeng	üle	aja	 ja	keegi	
isegi	ei	kippunud	minema.

Teine	lugu	pärit	samuti	Raja	tä-
navalt	 enam-vähem	 samast	 ajast.	
Lembit	 Mehilane	 luges	 kursust	
"Psühhopatoloogia",	mis	pidi	lõppe-
ma	kõikide	psühholoogia-tudengite	
hirmuga	–		suulise	eksamiga.	Eksa-
mipäeval	 saabus	 siis	 meie	 kursus	
aegsasti	kohale,	võttis	kohad	audikas	
sisse	 ning	 asus	 ootama.	 Usinamad	
ja/või	ärevamad	üritasid	veel	viima-
seid	tarkusi	pähe	õppida.	Ja	siis	me	
ootasime	ja	ootasime	ja	ootasime.	Ja	
Mehilast	 ei	 tulnud.	 Need,	 kes	 maja	
paremini	 tundsid	 (loe:	 seal	 sanita-
ridena	töötasid)	saadeti	õppejõudu	
otsima,	 aga	 nemadki	 tulid	 tühjade	
kätega	 tagasi	–	 	 ei	mingit	Mehilast	
terves	 majas.	 Eks	 siis	 pool	 tundi	
peale	 eksami	 algusaega	 sai	 tehtud	
nimekiri	 kohalolnutest	 pealkirja-
ga	"Meie	olime	siin,	kus	olite	teie?"		
Hiljem	väitis	lektor,	et	olla	kohvikus	
olnud,	aga	selle	liigitasime	kahtlase	

info	alla,	sest	sealtki	sai	teda	otsitud.	
Nädal	 hiljem	 suundusime	 teisele	
katsele	 –	 	 eksam	 osutus	 üsna	 ker-
geks.	Mäletan	veel	seika,	kus	Mehi-
lane	päris	midagi	vastajalt	ning	too	
ei	 osanud	 midagi	 kosta,	 selle	 peale	
Mehilane	 pahandas	 "Kuidas	 te	 ei	
tea,	 te	 peate	 teadma,	 ma	 olen	 teile	
hinde	juba	ära	pannud.	Mõtelge,	kui	
palju	paberimajandust	sellest	tuleb,	
kui	 ma	 pean	 seda	 nüüd	 muutma	
hakkama!"	Aga	 ei	 muutnud	 ta	 mi-
dagi.		 Ja	 järgmisel	 aastal	 olevat	 ek-
sam	väga	raske	olnud.

Kõige	 radikaalsem	 tagasiside	
õppetööst.	Kord	olin	õpetav	osaline	
psühholoogia	osakonnast	väljapoo-
le	 õpetataval	 kursusel,	 mille	 eksa-
milehelt	 võis	 lugeda:	„Teie	 kursuse	
käigus	sain	aru,	mida	ma	pean	edasi	
tegema	–	oma	abielu	lahutama!”		

AÜ	 loengu	 järel	 tuleb	 minu	
juurde	tütarlaps	ja	küsib,	kas	on	nii,	
et	kui	naine	saab	lapse,	siis	tema	aju	
kärbub	 ja	 taastub	 alles	 poole	 aasta	
pärast?	Samal	päeval	sai	mu	tütar	6	
kuuseks…	
Teine	 küsimus	 ühest	 varasemast	
aastast:	kas	on	nii,	et	kui	vasak	poo-
lekera	täis	saab,	siis	hakatakse	infot	
paremasse	salvestama?		

Pole	 kindlasti	 tavaline,	 et	 dokt-
roitöö	 kaitsmise	 pidulik-meeleolu-
kal	 tähistamisel	 jalaluu	 murtaks.	
Eelviimane	kord	nii	juhtus.			

Aleksander	 Pulveri	 dissertat-
siooni	 kaitsmine.	 Sassa	 on	 mustas	
ülikonnas	ja	pidulik.	Aaro	Toomela	
küsib	Sassat	koridoris	kohates:	„Va-
bandage,	kas	Teie	olete	Aleksander	
Pulveri	sugulane?”

Prof.	 Angus	 Gellatly	 (oponent)	
küsib	 kaitsmisel:	 ”Milline	 küsimus	
sinu	 uurimistöödest	 on	 sulle	 kõige	
südamelähedasem?”	 Doktorikan-
didaat	 Iiris	 Luiga	 on	 segaduses	 ja	
pärast	hetkelist	mõtlemist,	et	kas	ta-
sub	mõni	oma	publikatsioon	avali-
kult	maha	kanda,	vastab:	”Mulle	on	
meeldinud	 kõik	 need	 küsimused,	
mida	ma	uurinud	olen...”.

SEIKU JA SEKELdUSI PSühhoLooGIKS SAAMISE TEELT
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Sügis	 2003.	 Endel	 Tulving	 peab	
mäluteemalist	 eriseminari,	 küsides	
kas	on	küsimusi.	Samal	ajal	hakkab	
tema	mobiiltelefon	helisema.	Endel	
Tulving	 võtab	 rahulikult	 telefoni	
kotist	välja,	ütleb:	„It seems that we 

have a phoned-in question!”	 ja	kat-
kestab	tilina.

1990te	 keskpaik.	 Artiklikirju-
tamise	 õppimise	 loeng.	 Jüri	 Allik	
tsiteerib	 Toomas	 Niitu,	 kelle	 väitel	
artiklikirjutamine	sarnanevat	seksi-

misega	–	tema	olla	mõlemat	proovi-
nud,	kuid	ei	meeldinud.

„Teadurant”	 ehk	 teadur-doktorant	
Monika	Schmidti	terminoloogias

KES MEIL KäIVAd?

Geert hofstede ja suudlevad tu-
dengid

Käesoleva	 aasta	 aprillikuu	 alguses	
leidis	aset	ajalooline	sündmus:	Ees-
tit	ja	täpsemalt	Tartu	Ülikooli	väisas	
legendaarne	 Hollandi	 kultuuri-uu-
rija,	 Maastrichti	 Ülikooli	 emeriit-
professor	Geert	Hofstede,	kelle	nimi	
on	kleepunud	üsna	püsivalt	mõistete	
individualism	ja	kollektivism	külge.	
Tartus	peetud	kaks	 loengut	 lõpeta-
sid	Geert	Hofstede	ja	tema	abikaa-
sa	Maaike	üle	kahe	nädala	kestnud	
ringreisi	 Tšehhis,	 Poolas	 ja	 kolmes	
Balti	 riigis.	 Kuigi	 Geert	 Hofstede	
oli	ka	varasemalt	Tallinnas	käinud,	
oli	 tema	külaskäik	suuresti	ajenda-
tud	 soovist	 näha	 kõiki	 kolme	 Balti	
riiki	korraga	ning	seda,	millised	on	
olnud	 muutused	 ja	 arengud	 ühis-
konnas	 taasiseseisvumisest	 saadik.	
Nii	 ei	 pidanud	 ma	 eriliselt	 vaeva	
nägema,	et	kuulsat	professorit	mei-
le	külla	meelitada—pigem	võib	vist	
öelda,	 et	 ta	 kutsus	 ennast	 suuresti	
ise	ja	minu	roll	oli	vaid	korraldada	
tema	vastuvõtt	Riias	ja	Tartus.

Võib	 vist	 liialdamata	 väita,	 et	
Geert	Hofstedest	on	saanud	legend	
tema	 eluajal:	 kui	 küsida	 ükskõik	
millises	 Euroopa	 riigis,	 ükskõik	
milliselt	 sotsiaal-	 või	 majandus-
teadusi	 õppivalt	 tudengilt,	 mida	 ta	
võrdlevatest	 kultuuri-uuringutest	
teab,	siis	on	vastuseks	suure	tõenäo-
susega	just	„Hofstede”	ja	tema	IBMi	
töötajate	 seas	 läbiviidud	 uurimus.	
Geert	 Hofstede	 avaliku	 loengu	 ajal	
Tartu	Ülikooli	aulas	oli	saal	paksult	
rahvast	 täis	 ning	 loengu	 lõppedes	
ootas	 auväärset	 esinejat	 pikk	 järje-
kord	 eri	 rahvusest	 ja	 eri	 nahavärvi	
üliõpilastest,	 kes	 kõik	 soovisid	 en-
nast	koos	suure	professoriga	pildile	

jäädvustada.	 Nii	 meenutas	 loengu	
lõpp	 pigem	 mõne	 rokkstaari	 või	
jalgpalluri	 fotosessiooni	 andunud	
fännide	kütkeis.	Ilmselt	ka	selle	pä-
rast	oli	auditooriumis	näha	selliseid	
kohalikke	kuulsusi	nagu	Mare	Pork	
ja	teised	ning	kuulajaid	Soomest	ja	
Saksamaalt,	 kes	 ei	 pidanud	 paljuks	
vaid	 selle	 loengu	 pärast	 Tartusse	
sõita.

Kui	 ei	 teaks,	 ei	 usuks,	 et	 Geert	
Hofstede	 saab	 järgmisel	 aastal	 80	
aastaseks.	 Kuulus	 kultuuri-uuri-
ja	 on	 jätkuvalt	 väga	 heas	 vormis:	
mõtlemine	terav;	selg	sirge	ja	samm	
kiire.	Üldjuhul	 räägib	 ta	 stiilis,	mis	
vastuvaidlemist	ei	talu,	samas	on	tal	
igal	 sammul	käisest	 raputada	 sobi-
lik	nali,	mis	hetkeolukorra	või	arut-
letava	 teema	 tabavalt	 kokku	 võtab.	
(Kas	teadsite,	et	kui	kaks	paari	sõi-
davad	ühes	autos,	siis	selle	järgi,	kus	
keegi	istub,	saab	nii	mõndagi	nende	

inimeste	 kohta	 ütelda?	 Kui	 mehed	
istuvad	 ees,	 on	 tegu	 alamklassiga;	
kui	istub	üks	paar	ees	ja	teine	taga,	
on	 tegemist	 keskklassiga;	 kui	 aga	
ees	 istub	 mees	 koos	 teisest	 paarist	
naisega,	 on	 tegemist	 kõrgklassiga.	
Mida	 aga	 see	 näitas,	 kui	 mõlemad	
naised	ees	ja	mehed	tagaistmel	istu-
vad,	olen	kahjuks	unustanud	…).

Geert	Hofstede	on	ere	näide	sel-
lest,	kui	oluline	on	ise	uskuda	oma	
teooria	 ja	 tulemuste	 õigsust	 ja	 üli-
must.	 Hoolimata	 oma	 uurimusele	
ja	raamatutele	osaks	saanud	tõsisest	
kriitikast,	 usub	 ta	 ise	 raudkindlalt	
oma	tulemuste	ja	väidete	paikapida-
vust	ega	võta	alternatiivseid	selgitu-
si	või	soovitusi	eriti	kuulda.	Kes	aga	
temaga	vaielda	soovib,	peab	varuma	
ohtralt	tugevaid	ja	ratsionaalseid	ar-
gumente	ning	külma	närvi,	et	mitte	
esimese	hävitavalt	terava	vasturün-
naku	 tulemusena	 kapituleeruda.	

Geert Hofstede abikaasaga Toome nõlval
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Muidugi	aitab	kaasa	see,	et	enamu-
sel	 juhtudest	 ongi	 Hofstedel	 õigus	
või	 vähemalt	 on	 tema	 lugemus	 ja	
asjadest	aru	 saamise	oskus	 suurem	
kui	tema	kriitikutel.	Nii	tekitas	Tar-
tu	loengute	kuulajates	palju	sahinat	
ja	 vastuargumente	 Geert	 Hofstede	
väide	 nagu	 oleksid	 eestlased	 femi-
niinne	rahvas.	Ennekuulmatu!	Kõik	

ju	teavad,	et	eestlased	on	ärapanijad	
(eestlase	 lemmiktoit	 on	 teine	 eest-
lane	 jne),	 liiklushuligaanid,	 edu-	 ja	
tarbimismaniakid,	 nüüd	 aga	 ütleb	
auväärne	professor,	et	Eestis	peetak-
se	pigem	oluliseks	sooje	ja	sõbralik-
ke	inimsuhteid	ning	muid	niinime-
tatud	 pehmeid	 väärtusi.	 Hofstede	
vastus	aga	oli	lihtne:	loomulikult	on	

Eesti	 feminiinne	 maa:	 ega	 te	 ome-
ti	 ei	 mõtle,	 et	 mõnel	 maskuliinse	
väärtusorientatsiooniga	maal	tuleks	
kellelgi	pähe	püstitada	linna	raekoja	
ette	suudlevate	tudengite	kuju?!	Kes	
teab,	 äkki	 on	 Hofstedel	 ka	 seekord	
õigus?

Anu Realo

TEATEd

EPSÜ	 tähendab	 Eestis	 õppivate	
psühholoogiatudengite	 ühendust.	
Et	 Eesti	 on	 liiga	 väike	 ühe	 eriala	
siseseks	 killustatuseks,	 on	 tuden-
gid	koondunud	selleks,	et	arendada	
suhteid	ja	koostööd	eri	kõrgkoolides	
psühholoogiat	 õppivate	 tudengite	
vahel,	 sarnaste	organisatsioonidega	
mujal	Euroopas	ning	seista	liikmete	
erialaste	huvide	eest.	

EPSÜ	 oodatuim	 aastasündmus	
on	 kindlasti	 Kevadkool,	 kus	 vabas	
õhus	 ja	 looduslikult	 kenas	 kohas	
kuulatakse	 loenguid	 ja	 arutletakse	
välja	valitud	teemal,	mis	on	küll	alati	
erialaga	seotud,	ent	loenguid	peavad	
sageli	ka	psühholoogiast	veidi	kau-
gemal	seisvad	oma	ala	spetsialistid.	
Sel	aastal	toimus	üritus	Pärnumaal.	
Teema	„Valetan,	järelikult	olen	ole-
mas”	 raames	 pidasid	 loenguid	 Ta-
lis	 Bachmann,	 Margus	 Tõnisssaar,		

Ilmar	Raag	ja	astronoom	Tõnu	Viik.	
Rohkem	 informatsiooni	 EPSÜ	 te-
gemiste	kohta	–	www.epsy.org.ee.

Tihedat	 koostööd	 Euroopa	 ta-
sandil	 teeb	 EPSÜ	 EFPSAga.	 Vii-
mane	 on	 Euroopa	 EPSÜ-laadseid	
organisatsioone	 koondav	 katuseor-
ganisatsioon.	Sel	 suvel	viidi	ühiselt	
läbi	 EFPSA	 Summer	 School	 Leie	
külas	 Viljandimaal.	 Et	 traditsiooni	
alles	 elustatakse/alustatakse	 leid-
sime	 sobivaimaks	 teemaks	 olevat	
„Cross-Cultural	Differences”.	Kohal	
oli	ca	30	eri	Euroopa	riigi	ülikoolide	
psühholoogia	üliõpilasi,	kes	ise	pärit	
muuhulgas	ka	niisugustest	eksooti-
listest	paikadest	nagu	Bahama	saa-
restik,	 Hiina	 või	 Ghana.	 Loenguid	
pidasid	Peter	Smith	 ja	Robin	Goo-
dwin	 (Suurbritanniast),	 Jan	 Pieter	
L.	M.	van	Oudenhoven	(Hollandist)	
ning	Jüri	Allik	ja	Anu	Realo.	Lisaks	

vedasid	 6	 doktoranti	 workshop’e,	
mille	 eesmärgiks	 oli	 uurimisgrupi	
moodustamine	ning	esimeste	idee-
de	 kogumine	 selleks,	 et	 läbi	 viia	
võrdleva	 psühholoogia	 teemaline	
uuring.	 Niisiis,	 lisaks	 heataseme-
listele	 loengutele	 anti	 tudengitele	
võimalus	 töötada	 rahvusvahelises	
uurimusgrupis,	proovida	kätt	õppe-
kavavälises	teadustöös	ning	kui	neil	
kõik	 edukalt	 läheb,	 ilmub	 neil	 ehk	
oma	esimene	artikkel	eelretsensee-
ritavas	 ajakirjas.	 Nii	 ehk	 teisiti	 on	
osalejad	 mitte	 ainult	 ühe	 kogemu-
se,	vaid	terve	teadmistepagasi	võrra	
rikkamad.	

Maris Vainre, 
EPSÜ	Sulepea	 ja	TÜ	esimese	aasta	
psühholoogiamagistrant	
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