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1. Sissejuhatus

Nii alkoholitarbimist kui suitsetamist on Maailma Terviseorganisatsioon identifitseerinud kui
kaht põhiaspekti, mis noorte tervist mõjutavad (OECD, 2010). Alkohol kahjustab tervist nii
otsesel kui kaudsel moel mitmeti, suurendades nt vägivaldse käitumise riski, põhjustades
hindamisvõime hälbeid, enesekontrolli kaotust ja reageerimise aeglustumist (ka sugulisel teel
levivad haigused, purjus peaga autojuhtimine jm) (nt Gill, 2002; Hingson, Heeren, Winter &
Wechsler, 2005). Samuti on kahjulikud kõrvalmõjud suitsetamisel, mis halvendab vahetult
kopsude tööd ja suurendab pikas plaanis kopsuvähiriski (Gold, Wang, Wypij, Speizer, Ware &
Dockery, 1996; Peto, Darby, Deo, Silcocks, Whitley & Doll, 2000). Nii suitsetamise kui
alkoholitarbimisega seotud tervisekäitumine hakkab välja kujunema noorukieas. Seda iga
iseloomustatakse kui avastamisperioodi, mil indiviidide tervisekäitumises ilmnevad uued jooned,
mis nii mõnigi kord võivad pikas perspektiivis tervist kahjustada (nt Hawkins, Graham, Maguin,
Abbott, Hill & Catalano, 1997; Hymowitz, Cummings, Hyland, Lynn, Pechacek & Hartwell,
1997; DeWit, Adlaf, Offord & Ogborne, 2000). Teismeliseiga võib seetõttu luua võimalused
vähendada eesmärgipärase sekkumisega eluaegset joomisest-suitsetamisest põhjustatud
võimalikku tervisekahjustust. See on seotud varase sekkumise põhise tervisekäitumise muutmise
teooriaga (Perry, Williams, Veblen-Mortenson, Toomey, Komro, Anstine, McGovern et al,
1996).
Seetõttu on nimetatud vanuserühma uurimine demograafiliselt oluline, et muuta Eestis
alkoholitarbimise ja suitsetamisega seotud tervisekäitumist pikas perspektiivis ja lähendada Eesti
elanikkonda „tervemate” Euroopa riikide elanikkonnaga võrreldavale tasemele. Eriti tähtis on nii
tubaka- kui ka alkoholitarbimisele suunatud sekkumisprogrammide arendamisse kaasata tubakaja alkoholikasutajaid, et need oleksid programmide kasutajatele ligitõmbavad ja meelepärased.
Eestis on teismeliste alkoholi- ja tubakatarvitamist uurinud põhiliselt Tervise Arengu Instituut (nt
Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16- aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete
narkootikumide kasutamine Eestis, 2012. Tervise Arengu Instituut ja Eesti kooliõpilaste
tervisekäitumise uuring, HBSC 2010), kvalitatiivseid uuringuid teismeliste alkoholi- ja
tubakatarvitamise kohta käsitleb Maarja Kobini doktoritöö „Alkoholikultuur noorte
täiskasvanute seas Eestis: tajud 'piirist' ja mehhanismid 'piiridesse jäämiseks.'“, Riina Raudse
doktoritöö „Drinking to Freedom: Themes of continuity and change in contemporary Estonian
alcohol discourse„ ja Mari-Liisa Parderi magistritöö „Kuidas rääkida teismelistele alkoholist.
Kommunikatsioonisoovitused Tervise Arengu Instituudile“ raames.
Käesolevas raportis kajastatakse Joome Poole Vähem projekti raames läbi viidud kvalitatiivse
uuringut tulemusi.
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2. Meetod

Käesolev uuring on läbi viidud projekti Joome Poole Vähem raames. Uuringu eesmärgiks on
analüüsida Eesti teismeliste arvamusi ja suhtumist tubaka- ja alkoholitarbimise osas. Uuringu
tulemused on sisendiks uuele ennetusprogrammile, mis Joome Poole Vähem projekti raames
välja töötatakse.
Uuringu läbiviimisel kasutati meetodina poolstruktureeritud grupidiskussiooni kolme
vanusegruppi kuuluvate noortega. Kokku viidi kahe uurija (Mari-Liisa Parder ja Silja-Riin
Voolma) poolt läbi kuus fookusgrupi intervjuud: kaks gruppi 11-12 aastaste noorte, kaks gruppi
13-14 aastaste noortega ning kaks gruppi 15-17 aastaste noortega. Grupivestlused kestsid 60-120
minutit.

Grupiintervjuude alguses tutvus intervjueerija Joome Poole Vähem projekti ning uuringu
eesmärki, kogus kokku intervjueeritavate vanemate poolt allkirjastatud informeeritud nõusoleku
vormid ning tutvustas intervjuu tingimusi: intervjueeritavad jäävad anonüümseks, vestlus
lindistatakse ning kirjutatakse sõnasõnaliselt ümber ning informatsiooni andmine on vabatahtlik
ja noortel on intervjuu käigus õigus loobuda informatsiooni andmisest.

Intervjuud viidi läbi koolides ning osalevad koolid leiti lumepalli meetodil. Grupiintervjuude
läbiviimisel eelistati loomulikke gruppe. Intervjueeritavad leidis kooli esindaja intervjueerija
juhiste järgi, milleks olid vanus, noorte endi soov intervjuudes osaleda, üksteisega tuttav olemine
ning vanemate nõusolek noorte intervjueerimiseks.
Antud tingimuste järgi moodustusid grupid, mida on kirjeldatud Tabelis 1.
Kooli kood

Kooli kirjeldus

Intervjueerija

Vanusegrup
p

Osalejate kirjeldus

Kool 1

Suure linna kool

Silja-Riin Voolma

Kool 2

Suure linna kool

Mari-Liisa Parder

13-14

Suure linna kool

Silja-Riin Voolma

11-12

4 neiut, 2 noormeest,
kõik 14 aastat vanad

Kool 3

Kool 4

Keskmise linna
kool

Mari-Liisa Parder

15-17

15-17

5 noormeest (kaks 17
ja kolm 16 aastat
vanad), 3 neiut (kaks
17 ja üks 16 aastat
vanad)

4 noormeest (kaks 12
ja kaks 13 aastast), 3
neiut (üks 12 ja kaks
13 aastast)

4 noormest (üks 17 ja
kolm 16 aastast), 4
4

Hobigrupp 5

Suure linna
hobigrupp

Silja-Riin Voolma

11-12

Kool 6

Väikese linna kool

Mari-Liisa Parder

13-14

Tabel 1. Intervjueeritud gruppide kirjeldused.

neiut (kaks 17, kaks
15 aastast)

3 noormeest (üks 10
ja kaks 13 aastast) ja
2 neiut (üks 10 ja üks
13 aastane)
6 neiut, kõik 14
aastat vanad.

Tulemuste analüüsimisel kasutati põhistatud teooriast inspireeritud temaatilist sisuanalüüsi, kus
teemad ja alateemad tekkisid materjali analüüsimisel. Materjal vaadati tekkinud teemade ja
alateemade lõikes uuesti üle. Tulemuste peatükis on esitatud peamised teemad ning nende all
arutlusel olnud alateemad, mida noored oma vestlustes välja tõid. Osaliselt on järgitud intervjuu
aluseks olnud küsimusi, näiteks peatükis 3.1 Esimesed mõtted. Mitmed teemad olid kõiki
intervjuusid läbivad, kuid vastavalt noorte vestlusele keskenduti igas vestlusringis
konkreetsematele teemadele lähtuvalt noorte püstitatud teemadest ja fookustest.
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3. Tulemused
3.1 Esimesed mõtted alkoholi- ja tubakatarvitamise kohta

Alkoholi- ja tubakateemast rääkides palusid intervjueerijad noortel jagada, mis on esimesed
asjad, mis alkoholi ja tubaka teemaga pähe tulevad. Esimeste mõtete seas toodi välja, et
intervjueeritavate arvates on noortele on nii alkohol, kui ka tubakas kergesti kättesaadav ja
kergesti tarbitav. Välja toodi, et vanemad ostavad oma noortele liiga kergesti alkoholi (vt
lähemalt peatükkidest 3.6 Mõjutajad ning 3.7 Vanemate eeskuju). Sellegipoolest osales ka
intervjuudes noori, kes ei joo alkoholi ega suitseta, kuigi nende sõprus- ja perekeskkondades
seda tehakse. Teismeeas on tungiv ajend omandada uusi huvitavaid ja täiskasvanulikke
kogemusi. Ka Eesti noored arvavad, et alkoholi- ja tubakatarbimine on nende seas nii tavaline
nähtus kuna see on veel keelatud tegevus, mis pakub neile hea võimaluse seiklusjanu
leevendamiseks. Ka grupikuuluvust ja populaarne olemist toodi noorte poolt välja. Peale uue ja
huvitava kogemise tarbivad Eesti noored alkoholi ja tubakat, et oma probleeme unustada.
Mitmed noored arvavad, et alkohol ja tubakas aitab igapäevaelu probleemide teravust
leevendada, kuigi nad nendivad, et ilmselt see tegelikult midagi paremaks ei tee ja probleeme ära
ei lahenda.
I: Aga mis teil tuleb pähe, kui öeldakse /…/ „teismelised ja alkohol“?
N2: Teismelised tahavad juua, sest see on huvitav ja keelatud.
N3: Arvavad, et nad on populaarsed niimoodi.
N2: Ägedad. Või lihtsalt unustada.
M1: Kui keegi populaarne hakkab jooma ja talle meeldib see, siis kõik teised mõtlevad, et ma
olen ka popp ja joovad. Alguses ei meeldi, aga tahavad olla seltskonnas ja joovad niimoodi
vaikselt. Siis hakkab meeldima.
N1: See ei pruugi olla alati populaarsuse pärast. Kõik sõltub inimesest endast. Osad teevad
seda lihtsalt huvi pärast.
M1: Või tahavad oma probleeme unustada.
N1: Jah. Enamikul ongi see, et enamik noori arvab, et suitsetamine ja joomine aitab su
probleemide vastu.
M2: Kas ta aitab ka siis?
N1: Ei. (Kool 2, 13-14)

Ka sõprade seltskond ja uute inimestega kohtumine mõjutab Eesti noorte alkoholi- ja
tubakatarbimise valikuid ja käitumist. Olenevalt seltskonnast võivad noored kas üldse mitte
alkoholi ega tubakat tarbida, või tarbivad mõlemat väga palju. Ka on mõjutajaks
suhtlemiskeskkond, pidudel tarbitakse nähtavalt rohkem, kui näiteks koolikeskkonnas, kuigi ise
koolis on noorte sõnul suitsetamine igapäevane ja kohati isegi iga-vahetunnine nähtus. Selgus, et
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noored märkavad, kui nende klassi- ja koolikaaslased on suitsetamas käinud neid ümbritseva
suitsulõhna järgi, mis üldjuhul ei ole mittesuitsetajatele väga meeldiv:
N2: /…/ Kui nad mööda lähevad, siis on väga ebamugav hingata. Kuna ühe poisi kapp on
minu kõrval, siis minu riided ka natukene haisevad, kuigi ma ei ole ise midagi teinud.
(Huvigrupp5, 11-12)

Mitmed noored tuvastavad esimese mõttena alkoholi- ja tubakatarbimist oma vanusegrupis
probleemina. Noored leiavad, et nende enda ja eakaaslaste alkoholi- ja tubakatarbimine on tihti
vastutustundetu ja kohati ka ohtlik. Välja toodi, et alkohol teeb inimesed agressiivseks, samuti
nimetati ära, et alkoholi tarvitamine on vastutustundetu käitumine ning oma tulevikule
mittemõtlemine:
M4: No pealt vaadates tegelikult on küll osadel probleem. Kui ongi mingi suurem pidu ja sa
vaatad osasid inimesi, siis on päris õudne tegelikult – on nii ülejoonud jne. See on päris jube
vaadata. Mõnes mõttes see on jah probleem. Ja siis kui tänaval kõnnib vastu mingi noor
inimene ja kui ta suitsetab – ta on mingi kaheksandik vist ja kui sa seda vaatad, siis see on
väga imelik. Nagu miks sa teed seda? (Kool 1, 15-17)
Eraldi tõi üks noor välja, et teismeeas alkoholi tarvitamine võib anda tagajärgi kogu ülejäänud
eluks:
N2: See on väga halb. See rikub kõik ära – aju ja kõik need organid ja siis mõtlemise ja
käitumise rikub ära. Elu rikub ära. (Huvigrupp 5, 11-12)

Tubakatarvitamisest mainiti esimeste mõtete seas ära ka mokatubakas kui populaarne
tubakatoode, mida noored kasutavad. Ühes intervjuus on näha, kuidas kaks noort selle üle
diskussiooni satuvad – noormees selgitab, et mokatubakas on väga populaarne, ning toob välja
erinevad põhjused, miks see tema arvates populaarne on. Neiu see-eest toob välja, miks
mokatubakas halb on:
M2: Meie kooli omad tegelikult nii palju ei käi suitsetamas. Meil toimub kõik kooli sees.
Mokatubakas – hästi popp, hästi-hästi popp.
N1: Väga rõve.
M2: Aga hästi popp.
N1: Haiseb nii jubedalt.
M2: Sa saad seda teha ükskõik millal.
N1: Haiseb kohutavalt.
M1: Jah, mõned on isegi ujumistunni ajal teinud.
M2: Päris kahtlane tegelikult ju.
N: Ebamugav. (Kool 2, 13-14)

3.2 Kogemus alkoholiga

Eestit puudutava statistika järgi on enamikul Eesti noortel on enne täisealiseks saamist
kogemused alkoholitarbimisest käes. Sellegipoolest osales intervjuudes noori, kes ütlesid, et nad
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pole alkoholi kunagi proovinud. Samas nenditi, et alkoholi proovimine tundub olevat Eesti
ühiskonnas paratamatus, kus noorena ei ole erilist valikut üldse mitte proovida ja äraütlemine
võib tähendada sõprade või isegi vanemate ja pereliikmete poolt hukkamõistmist. Noored tõid ka
välja, et nii sõbrad, pere kui ka ühiskond omavad mõju noore otsusele alkoholi tarvitada või
mitte tarvitada. Mitmed noored tundsid, et ainuke viis, kuidas mitte juua on vahetada seltskonda,
kellega suhelda, aga see on ainult siis võimalik, kui noor on piisavalt tugev, et sellega hakkama
saada. Sellist tugevust nähakse iseloomujoonena, mitte oskusena, mida oleks võimalik
omandada:
N2: Kui sa oled selleks vaimselt ja füüsiliselt ise valmis, siis on see lihtne, aga see oleneb
kõik teistest ka – kuivõrd nad tõmbavad sind tagasi ja meelitavad sind igale poole. Kui sa ise
oled tugev ja suudad ja ütled neile „ei“, siis sa saad sealt minema kõndida, aga kui sa selleks
ise päris valmis ei ole, siis teised tõmbavad su tagasi ja sa ei saagi sealt minema. (Hobigrupp
5, 11-12)
Esimesed tarbimiskogemused toimuvad Eesti noorte seas juba lapsepõlves, tavaliselt enne
teismeiga. Paljudele ei paku esimene proovimine rõõmu, sest alkoholi maitse on võõras ja
ebameeldiv. Toodi ka välja, et kui alguses ei pruugi jook meeldida, siis mitmekordse proovimise
järel see arvamus muutub:
M1: Kui keegi populaarne hakkab jooma ja talle meeldib see, siis kõik teised mõtlevad, et ma
olen ka popp ja joovad. Alguses ei meeldi, aga tahavad olla seltskonnas ja joovad niimoodi
vaikselt. Siis hakkab meeldima. (Kool 2, 13-14)

Noored tõid ka välja, et esimesed kokkupuuted alkoholiga toimuvad just peresündmustel või
lapsevanematega koos. Lastele pakutakse õlut, siidrit ja šampust maitsmiseks juba eel- või
algkooli eas. Ka kogemata proovimine ja kodukeskkonnas kergesti kättesaadav alkohol tundub
olevat tavaline. Näiteks jätavad vanemad sauna minnes või kodus tähtpäevi tähistades pitsi- ja
joogiklaasid lauale ja lapsed tunnevad huvi selles vastu, mida vanemad ja teised täiskasvanud
joovad ja proovivad ka:
N4: Ma olin ka kuskil 10-aastane, kui ma esimest korda proovisin. Oli ka kellegi sünnipäev
või midagi ja oli šampuseklaas ja siis ma mõtlesin ka, et ma proovin. Ma proovisin ka kohe
mitu lonksu, aga siis tuli välja, et see on selline päris mõru ja selline kibedapoolne, kuigi lõhn
oli magus ja üldse teistsugune, kui see maitse oli.
N2: Lonks šampust.
I: Oskad vanust ka öelda?
N2: Ma ei tea. 12? Mitte eriti vara.
I: Aga kust sa said selle?
N2: Ema juurest.
I: Ema pakkus?
N2: Tegelikult ma ise tahtsin seda proovida.
N3: Ma olin tädi juures ja siis ta jõi šampust ja ma tahtsin ka. Ta pakub mulle alati midagi
proovida. Ma võtsin ja mulle ei maitsenud see.
I: Ei maitsenud?
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N3: Ei, rõve.
I: Kui vana sa umbes olid siis?
N3: 9-10.
M1: Ma olin 8-9-aastane ja isa vahepeal ikka võtab paar lonksu ja siis ma mõtlesin ka, et
prooviks ära, aga mulle ei maitsenud. Proovisin mingi aasta hiljem, ikka ei maitsenud. (Kool
2, 13-14)

Kui alkohol juba esimest korda proovitud on ja noor hakkab iseseisvalt erinevates seltskondades
suhtlema, muutuvad ka alkoholi tarvitamise põhjused. Noored tõid välja, et tarvitamise
põhjusteks on nende arvates nii lahe olemine, mulje avaldamine oma kaaslastele kui ka kuuluvus
mingisse sotsiaalsesse gruppi:
I: /…/ Miks nii paljud noored jooma hakkavad? Sellest oli enne juttu ka, et joovad palju.
N: Sõprade mõju on suur ja kodus ka mõnedel vanemad joovad.
N: Et muljet avaldada näiteks tüdrukule, kes talle meeldib või tüdruk poisile või ükskõik
kellele. Et muljet avaldada inimestele. (Kool 6, 13-14)

Noored tunnevad aga ka, et koolikoormuse kasvades on stressitase kõrge ning alkoholi
tarvitamises nähakse stressi maandamise võimalust:
I: /…/ Miks te arvate, et nii paljud noored jooma hakkavad? Me natukene rääkisime sellest
juba, aga on teil nüüd veel ideid tekkinud? Te rääkisite, et see on paratamatu, aga kui te
mõtlete oma esimese kogemuse peale, siis mis see oli, mis lükkas teid seda tegema lõpuks?
N2: Tegi tuju rõõmsaks ja sai probleemid unustada korraks.
N3: Sa nagu sattusid teise reaalsusesse, kus ei ole nagu nii palju probleeme. Sa ei olnud nagu
oma igapäevaelus, olid rutiinist väljas. Iga kord oli midagi uut.
I: Mis probleeme te unustada tahtsite, kui tohib küsida? Mis need igapäevaelu probleemid on,
mis kõige rohkem häirivad?
Läbisegi: Kool
M: Et kui me kooli ära kaotame, siis on… [naer]
I: Probleem on lahendatud siis.
N3: Hästi suuresti tegelikult kool mõjutab küll, sest see paneb noortele hästi suure stressi
tegelikult peale. Kui hakata üksikasjalikult vaatama, siis võib-olla ei tundugi, et nii väga, aga
kui sa päriselt süvened sellesse kõigesse, siis päris suure stressi paneb ikka peale. Tõesti kaks
klaasi veini reede õhtuti on võib-olla tõesti parem, kui minna magama ja mõelda, et oh my
god, ma pean pühapäeval hakkama selleks kõigeks juba õppima või pean juba homme
hakkama seda kõike tegema. (Kool 1, 15-17)
Teismeea jooksul muutub noorte alkoholitarbimine põhjus seega piiride katsetamise ja uute
kogemuste otsimisest igapäevaelu probleemide lahendamise ja stressileevendamiseni. Noored
mainivad ka depressiooni alkoholi tarbimise põhjuseks, mis tundub olevat võimalikuks
põhjuseks igas vanuses noortel:
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N: Ma arvan, et kõigepealt hakkavad paljud jooma või suitsetama, sest neil on masendus või
depressioon või selline asi. Siis nad mõtlevad, et nende elu on niigi nõme. Ja tulevikus pole
neil sellel põhjusel mingit haridust ega midagi.(Kool 6, 13-14)

Osa noori tunnevad, et alkohol aitab neil ennast teistele avada. Näiteks tundub alkohol lähisuhete
loomisel abiks olevat, kui on tahtmine mõnele eakaaslasele oma tundeid väljendada ja sellele ei
vastata positiivselt, siis on joobes olek hea ettekääne, mille taha ennast peita. Alkoholijoobes
enda avamine väljendub ka sügavamõtteliste ja eluliste vestluste pidamisel:
N2: Mõnikord teeb alkohol ka inimesed rohkem avatuks. Mõnikord on väga „diibid“
jutuajamised. Aga mina siiski olen ka sellest aru saanud, et kui sa oled kaine, sa saad
samamoodi pidu panna ja rõõmu tunda elust. Siis on hea oma koju jõuda ja magada oma
voodis. Hommikul ärkad üles ja hea on olla – lähed teed trenni ja loed. Muidu jõuad alles
järgmine päev koju – paha on olla terve päev ja päev on raisus.
M2: Selle alkoholist põhjustatud avatud mõtteviisi kohta on mul üks näide. Olime sõpradega
ühes kohas, võtsime oma viinad välja ja lahendasime need ära. Siis me läksime mäkki ja kella
3 ajal hakkas meil selline hull filosoofia. (Kool 4, 15-17)

Alkoholi proovimise tagajärg ei ole alati harjumuspärane tarbimine. Mõned noored proovivad,
aga neile kogemus ei meeldi ja nad otsustavad mitte enam tarbida ning jäävad selle otsuse
juurde. Juhtub ka seda, et noored proovivad alkoholi survestamise tagajärjel, mis samuti ei
innusta neid edasi tarbima, kui just survestamine ei jätku. Sellistel puhkudel on Eesti ühiskonna
mõju eriti nähtav, kuna mittejoomine ei ole ühiskondlikult vastuvõetav valik. Seetõttu peavad ka
need, kes tegelikult pigem ei tarbiks alkoholi, seda ikkagi tegema, et mitte oma seltskonnast
kõrvale jääda:
N1: Kas sul on sõbrad, kes sind jooma sunnivad? See ongi ühiskond, need ei pruugi üldse
oma sõbrad olla. Kui sa juba kõnnid tänaval ja näed, et mingi kamp noori on kuskil ja joob,
siis sa ise ka lõpuks mõtled, et peaks ka vist järgi proovima, kui kõik teised seda teevad. (Kool
2, 13-14)
Sellegipoolest osales vestlustes ka noori, kes sõnaliselt ütlesid, et neil kogemus alkoholiga täiesti
puudub:
N4: Minul ei ole mingeid kogemusi. (Kool 4, 15-17)
Oli ka noori, kes ütlesid, et nad on jõudnud oma otsustes nii kaugele, et nad alkoholi nii palju
tarvitada enam ei soovi:
I: M3, sa proovinud oled alkoholi?
M3: Jah.
I: Ja siis otsustasid, et see ei ole sinu jaoks?
M3: Jah. (Kool 1, 15-17)
Viimasest noorest selgub, et sellise otsuse tegemiseks piisas vaid proovimisest ning pikemaajalist
kogemust tal seetõttu ei ole.

3.3 Kogemus tubakatoodetega
10

Tubakatarbimine tundub vestluste põhjal Eesti noorte seas olevat ebatavalisem kui
alkoholitarbimine. Vähesed nendest noortest, kellega vestlesime olid tubakat proovinud, keegi ei
suitsetanud seda regulaarselt. Noored mainisid, et neile ei meeldi maitse ega lõhn ja selletõttu ei
ole peale esimest proovimist regulaarselt suitsetama hakanud. Ka mainiti, et sigarettide harva
suitsetamine paneb kergelt pea ringi käima, mida noored aeg-ajalt naudivad. Küll aga teadsid
uurimusest osavõtjad teisi noori, kes on regulaarsed suitsetajad:
M1: Umbes 15-aastasena ma hakkasin natukene rohkem, aga ma ei ole mitte kunagi
suitsetanud harjumuse mõttes. Ainult selle pärast, et tubakast saab mõnusa pea ringi käimise
tunde, aga seda ainult siis, kui teha seda harva. Seetõttu ei ole ma kunagi suitsetanud
harjumuse pärast, vaid ainult mõnu pärast. (Kool 4, 15-17)

Intervjueeritud noorte vanused tubaka esmakordsel tarvitamisel olid erinevad, välja toodi nii 2.
klassi kui 14-aastaseks olemist. Mida nooremalt proovida, seda raskem on äraütlemine, kartes
eakaaslaste, eriti sõprade või sugulaste hukkamõistu. Mõnedel noortel on esmane proovimine
olnud pigem sunniviisiline kogemus, kus vanemad lapsed on neid suitsetama survestanud lausa
füüsiliselt:
M3: Suitsetamise koha pealt ma olin vist 2. klassis, kui mulle esimest korda pakuti. Eks siis
tuli ära proovida. Sugulased olid need, kes pakkusid, nii et pidi ära tegema. (Kool 4, 15-17)

Tubakatarbimises tunduvad olenevalt tubakatootest olevat erinevad trendid. Kuigi tavasigaretid
ei ole väga populaarsed, toovad noored välja, et mokatubakas ja e-sigaretid on populaarsemaks
muutunud. Noored tõid välja, et mokatubakas on laialt kasutuses koolikeskkonnas, kus õpilased
seda isegi tundide ajal kasutavad. Tubakatarvitamise põhjustest toodi sarnaselt alkoholiga välja,
et tubakatarbimine aitab neil stressi leevendada, eriti koolistressi puhul:
M1: Mul üks sõber suitsetas seepärast, et ta sai mingis aines kahe. Ütles mulle niimoodi, et
kui ta sai kahe, siis oli tunne, et tahaks lihtsalt ühe suitsu võtta ja tõmmata läbi lihtsalt. See oli
väheke veider, kui ta ütles seda. Kust ta võtab selle, ta võiks ju võtta klaasi mahla või midagi
[naer] ja rahuneda maha. (Kool 3, 11-12)
Samuti on tubakatarbimine grupikuuluvuse viis, mis aitab noortel tunda ühtekuuluvust oma
seltskonnaga ja tunda ennast ühesugustena eakaaslastega, kes populaarsed tunduvad olevat.

3.4 Alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavus

Nii alkohol kui tubakas on noorte sõnul kergesti kättesaadavad. Noored nendivad, et dokumendi
kontrollimine on suurpoodides veidike rangemaks muutunud, kuid väiksemates poodides sellele
erilist tähelepanu ei pöörata. Ka on kasutusel võltsitud dokumendid, või kasutatakse kellegi teise
dokumenti, kes ostjaga sarnane välja näeb:
I: /…/ Sina mainisid, et põhimõtteliselt niikuinii saadakse kätte nii alkohol kui tubakas.
M4: Nii palju võimalusi on.
I: Mis need võimalused on, räägi sellest.
M4: Üks võimalus on see, et ma lähen ostan Comarketist suitsu, kui ma tahan. Alkoholi
näiteks. Kõige lihtsam võimalus. Teine võimalus on lasta kellelgi osta, kes on 18 või rohkem.
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See on väga loogiline – kõik teevad seda või kindlasti kõik on teinud seda, et on lasknud osta
midagi, mida me ise ei saa.
I: Mingit vastupanu ei ole?
M4: Oleneb. Sõltub, kellelt sa küsid. Mõnikord, kui küsitakse dokumenti, siis sa mõtled mingi
hullu loo välja, et aa, mul dokument autos, ma ei viitsi tuua. Umbes niimoodi, seal on nii palju
võimalusi.
N1: Öeldakse, et võltsitakse ka dokumente. Või kuidagi saab niimoodi, et võtad kellegi teise
oma, kes näeb sarnane välja.
M4: Vana dokumendi. (Kool 1, 15-17)

Kättesaadavust soodustavad ka poodide ümbruskonnas liikuvad kodutud, kes noorte rahaga neile
alkoholi ja tubakat ostavad ja selle eest osa raha endale saavad:
N3: Põhimõtteliselt ongi nii või ma olen kuulnud, et antakse mingile joodikule lisaraha ja nad
toovad.
M1: Paar aastat tagasi jah mingi vanamees tegi äri niimoodi seal Grossi poe juures.
Vahetundide ajal õpilased tulid ja anti talle veidi lisaraha – tema käis poes ära ja ostis neile,
mida nad palusid.
I: Kas sa nägid seda pealt?
M1: Ei, seda kuidas ta poes oli ja suure alkoholikogusega välja tuli, seda mitte, aga ma nägin,
kuidas ta rääkis seal nende noortega. (Kool 2, 13-14)
Noortel on ka palju täisealisi sõpru ja tuttavaid. Vestlustest selgub aga, et sõbrad, isegi kui nad
on täisealised, ei ole nad alati nõus alaealiste eest alkoholi ja tubakat ostma, aga kui tegemist on
pigem tuttavad, siis tehakse seda küll:
N1: Seal on vahe, et kas vanemad sõbrad või tuttavad. Minul on kõik sõbrad, kellega ma
lähedalt suhtlen, minust vanemad. Ma tean neid piisavalt hästi, et kui ma küsiks neilt, et osta
mulle pakk suitsu, siis nad lihtsalt vaataks mulle paar sekundit otsa, vaataks mujale ja mitte
midagi tagasi ei ütleks. (Kool 2, 13-14)

Samuti ostavad noorte vanemad neile mõnikord alkoholi ja tubakat, kas kaudses või otseses
mõttes. Mõned vanemad on nõus oma lastele tubakat ja alkoholi ostma ja otse kätte andma.
Teistes kodudes on baarikapid ja alkoholitagavarad kodus olemas, kust noored võtavad ise ja
koguse tõttu jääb vanematele märkamata, kui mõni lonks või rohkem puudu on:
N3: Ma võiks öelda, et mina isiklikult olen oma vanemate alkoholivaru väga tugevalt
tühjendanud. [naer]
I: OK, sa ütlesid neile, et sa teed seda?
N3: Ei, nad ei ole tähele pannud. Neile on kingitud hästi palju selliseid asju. Nad ise nii palju
ei tarbi ja neil on kapp, kuhu nad kõik asjad panevad ja nad ei pane tähele, kui sealt on mõned
asjad puudu. Aga see ei ole ainuke allikas. Ütleme nii, et kõige lihtsam on sõna otseses mõttes
see, et kui sa lähed poodi, eriti kui on näiteks reede või laupäeva õhtupoolik ja sul ei ole
rohkem midagi lihtsalt vaja – lihtsalt paned oma veinipudeli sinna letile ja rahulikult lüüakse
läbi ja mitte midagi ei ole.. (Kool 3, 13-14)
12

Mokatubaka puhul teevad noored ise omavahel äri. Käiakse Rootsi laevade peal suurtes kogustes
kaasa ostmas ja müüakse neid siis teistele noortele koolis. Kuigi mokatubakat Eestis müüa ei
tohi, ei ole sellest intervjueeritud noorte sõnul koolikeskkonnas puudust:
I: Aga mokatubakat?
N1: See äri käib koolis.
M2: Seal on olemas selline hea süsteem, et käiaksegi spetsiaalselt Rootsis või siis keegi sõber
töötab Rootsis ja saadab.
N1: Ja siis müüakse koolis maha lihtsalt.
I: Olete näinud ka koolis seda?
N1: Jah.
N2: Müümist ma pole.
N1: Ma olen.
M1: Lihtsalt laenamist või andmist. Neid pakke kantakse igal pool kaasas, püksis. (Kool 2,
13-14)
Noored toovad välja aga ka, et alati ei ole tegemist müügiga, mokatubakat ka lihtsalt laenatakse
või antakse koolis oma kaaslastele. Noorte sõnul on toode nende koolides väga kättesaadav ja
nähtav.

3.5 Peod

Eesti noortel on mitmeid erinevaid tüüpi pidusid ja koosolemisi. Olenevalt seltskonnast,
sündmusest ja nädalapäevast veedavad noored aega teineteise kodudes, kohvikutes või klubides.
Tihti on noored ka pereüritustel, sugulaste sünnipäevadel ja muudel tähtpäevadel:

N3: Ei no vahel on niimoodi, et võtad oma lähisõbrad ja istute maha ja räägite juttu, võib-olla
teete vesipiipu või mingi klaas veini või mis iganes. Vahel on selline normaalne, aga vahel on
kuidas kunagi. Vahel harvemini on niimoodi, et lähed kuhugi, kus on majapidu, kus on
rohkem inimesi ja värgid-särgid. Selles mõttes, et kuidas kunagi. (Kool 1, 15-17)

Sõltuvalt peo tüübist sõltub noorte alkoholitarvitamine. Leidub ka pidusid ja tähtpäevi, kus
noored ei tarbi ei tubakatooteid ega alkoholi:
N: See oli üks sünnipäev ja seal olid kõik tüdrukud. Siis me mängisime ja rääkisime juttu ja
sõime. Ei olnud alkoholi.(Kool 6, 13-14)

Klubidesse on Eesti noortel kerge sisse pääseda kuna tihtipeale neilt dokumenti ei küsita:
N1: Klubides käiakse. Reaalselt 14-15-aastased saavad lebolt klubidesse sisse.
I: Kuidas nad sisse saavad?
N1: Kellegi teise dokumendiga või siis osad näevad lihtsalt nii vanad välja, et neilt isegi ei
küsita dokumenti.
M2: Tuleb teada õigeid inimesi.
N1: Õigeid tutvusi on vaja. (Kool 2, 13-14)
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Noorte enda kodudes peetud peod jagunevad noorte sõnul peamiselt kaheks. Ühel juhul on
tegemist vaiksema istumisega sõprade keskel, kus vaadatakse näiteks filmi. Teisel juhul on
tegemist suure majapeoga, kuhu tuleb palju inimesi kokku ning tarvitatakse ohtralt alkoholi.
Mõlema peotüübiga käib noore sõnul kaasas ka alkoholitarvitamine, kuid tema jutust selgub, et
vastavalt peotüübile varieeruvad tarvitatavad alkoholikogused:
M3: Ma arvan, et mingitel kodupidudel, mis on omaette kellegi juures kodus tehtud, seal on
enamasti sellised pildid, kus keegi magab või on ära vajunud, särki seljas ei ole ja pool kehast
on markeriga mustaks värvitud ja teine pool on puhas. Või siis tehakse mingi hull kuhi asju
peale. Enamasti on sellised, kui on just kodupidudelt.
N2: Oleneb seltskonnast, kas see on lihtsalt selline rahulik – paar õllepudelit ja filmiõhtu – või
siis ongi suur pidu. (Kool 4, 15-17)
Sellised majapeod on tihti korraldatud juba noorte teada piirkondades. Asjaosalised noored
teavad, kelle juurde peaaegu igal nädalavahetusel suuremale peole minna saab:
M2: Põhimõtteliselt jah rajoonid. Põhimõtteliselt on jah igas rajoonis 1-2 maja või inimest,
kus kogu aeg käivad mingid peod, igal nädalavahetusel. Siis käiakse nende vahel. (Kool 2, 1314)

Suured majapeod on seotud erinevate riskidega, mida noored maandada soovivad. Näiteks suurte
majapidude puhul on oht, et politsei saabub kohale:
N1: Ma ei käinud seal kaua. Lihtsalt ma teadsin, et osad mu tuttavad olid seal ja ma mõtlesin,
et ma käin sealt läbi korra. Lõpuks oli see, et maja oli puupüsti rahvast täis ja sinna tahtsid
aina juurde ja juurde tulla ja siis lõpuks tuli politsei sinna ja siis kõik jooksid üle aedade. Isegi
politseinikud küsisid, et kas siin on SEB maraton, et kõik üle aedade jooksevad. Aga otseselt
seal midagi ei juhtunud – kõik aeti laiali lihtsalt. Ma käisin seal ka ainult korraks. (Kool 2, 1314)
Antud lõigust selgub aga, et noortele kirjeldatud peo juures tagajärgi ei järgnenud, kuid põhjus
jääb intervjuus lahtiseks. Suure tõenäosusega oli antud noor peol kaine, ta viibi peol vaid
korraks, ning seega politsei huviorbiiti ei sattunud.

3.6 Mõjutajad

Eraldi teemana kerkis intervjuudes üles ka küsimus, kes mõjutab noorte alkoholi tarvitamist ja
suitsetamist. Eri mõjutajatest mainiti kõige rohkem ära just sõpru ja teisi noori. Välja toodi, et
intervjuudes osalenute arvates saavad just sõpruskondadest ja gruppidest alkoholi tarvitamine ja
suitsetamine alguse, grupi mõju peeti selles küsimuses oluliseks nii grupisurve kui ka gruppi
kuulumise soovi tõttu. Lisaks selgitas üks noor, et seltskonda on keeruline vahetada, sest sõbrad
on oldud pikka aega. Tema väljaütlemisest selgub ka, et peo ja muude tegevuste kõrval on
sõbrad need, kes on toeks ja kellega saab rääkida:
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N3: ... Selles mõttes väljaspool kõike seda pidu, alkoholi, tubakat ja kõike seda, on need siiski
need inimesed, kellega sa võid minna iga kell rääkima, kes sinust aru saavad ja kes oskavad
sulle õigeid vihjeid või asju öelda. (Kool 1, 15-17)

Samuti toodi noorte poolt välja, et sõpradele meeldimist ja nendega ühte gruppi kuulumist
peetakse oluliseks. Grupikuuluvust näitab intervjueeritava sõnul sarnane käitumine ning erinevat
käitumist pannakse tähele ja sellesse suhtutakse negatiivselt. Väljaütlemisest selgub ka viide
provotseerimisele – neid noori, kes käituvad gruppi kuuludes teisiti provotseeritakse verbaalselt,
osutades nende normist eemalduvale käitumisele, et nad oma käitumist muudaksid:
M4: See sama sõpradele meeldimine. Üritatakse näidata, et ma olen lahe ja ma joon. Teised
joovad ja siis ma kuulun nendega ühte gruppi. Vaadatakse viltu, kui keegi ei võta. „Mis sul
viga on – mingi lollakas oled peast?!“. (Kool 4, 15-17)
Üheskoos alkoholi tarvitamine on noorte sõnul loonud imidži, kus noorelt alkoholi tarvitamine
käib koos lahe-olemisega. Tuuakse välja ka, et tarvitatud alkoholi kogus on seotud laheduse
astmega – mida rohkem alkoholi tarvitatakse, seda kõrgem on staatus grupis. Samas tuuakse ka
välja, et antud arvamus on pigem levinud nooremate, vanuses 10-15, tarvitajate seas, 16.
eluaastat nimetatud imidžiga enam ei seostata. Veelgi enam, teatud imidž toob kaasa kuulsuse
kaaslaste silmis ning mida rohkem noort teatakse, seda suuremad on tema võimalused endale
poiss- või tüdruksõber leida:
N2: On tekkinud selline imidž tegelikult, et kui sa noores eas jood, siis sa oled lahe. See ongi
see imidž.
N3: Ja kõik tahavad kuhugi seltskonda kuuluda ja olla keegi ja suhelda inimestega ja käia igal
pool. See ongi just see, et alkoholi ja pidusid seostatakse sellega, et sa oled keegi.
I: Et sa oled nähtav kuidagi?
N3: Jah, et sa oled nagu teiste jaoks olemas.
N: Mida rohkem sa jood, seda kõvem sa oled.
N3: Ja see on ka see, et mida rohkem sind teatakse, seda suurem on võimalus saada endale
boyfriend’i või girlfriend’i või mis iganes. See on jälle järgmine tase. See on nagu nendel
väikestel lastel nii: 10 kuni 15-16, 16 mitte, 13-14 pigem. (Kool 1, 15-17)

Eraldi kirjeldati ka, kuidas provotseerimine ja veenmine ei leia aset mitte ainult tarvitama
hakkamisel vaid ka siis, kui varasemalt alkoholi või tubakatooteid tarvitanud noored soovivad
tegevusest loobuda. Noore kirjeldusest selgub aga paradoksaalne olukord – juba tarvitajaid
veendakse tarvitamisega jätkama, samas kui alustajatel soovitatakse pigem mitte üldse algust
teha, vaid ennast säästa:
N3: See on pigem see, et ma ise olin mõnda aega suitsetaja ja siis, kui ma üritasin maha jätta,
siis ma panin tähele, et oli see, et kui ma lähiseltskonnas ütlesin, et ma ei taha, kui me läksime
suitsule koos, siis nad tegid selliseid iroonilisi kommentaare, et „Mis mõttes?! Ma tean, et sa
hakkad uuesti tegema“, „Ma ju tean, et sa varsti niikuinii teed – võta ikka!“. Nad ei toeta
kaasa sellele, et päriselt lahti saada sellest. Aga samas näiteks selles meie seltskonnas, kui
tuleb keegi uus inimene, kes ei suitseta, siis meil on pigem see, et ei, me ei anna sulle suitsu.
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Et kui ta ütleb, et ta tahaks proovida, siis me ei anna suitsu – kui sa juba ei suitseta, siis ära
proovi ka. Sa ei taha seda, see on kohutav selles suhtes. (Kool 1, 15-17)

Kaaslaste mõju ei pruugi aga olla mitte ainult tubaka- või alkoholitooteid tarvitama hakkama,
vaid see saab olla ka tugi tarvitamisega lõpparve tegemisel Noor nimetab sellist
kommenteerimist halvustamiseks, kuid leiab, et selline käitumine on positiivne:
I: Ja kuidas sõbrad mõjutavad?
M4: Hiljuti on olnud pigem positiivselt. Kui keegi seltskonnas suitsetab näiteks, siis hakatakse
teda halvustama või et „Oled nüüd lahe?“ ja umbes niimoodi. See on tegelikult ülipositiivne.
(Kool 1, 15-17)
Kui noorel on endal soov tubaka- või alkoholitoodete tarvitamisest loobuda, saavad
intervjueeritava sõnul toeks olla nii sõbrad kui pere sellega, et ei tekita loobujale lisaahvatlusi
ning toetavad tema otsust. Noor toob intervjuus ka välja, et kui loobuja on oma otsuses kas
ebakindel või jääb tal tahtejõudu väheks, sõltub see perest ja sõpradest, kas tema pingutused
kannavad vilja või mitte:
N2: Kui sa oled selleks vaimselt ja füüsiliselt ise valmis, siis on see lihtne, aga see oleneb
kõik teistest ka – kuivõrd nad tõmbavad sind tagasi ja meelitavad sind igale poole. Kui sa ise
oled tugev ja suudad ja ütled neile „ei“, siis sa saad sealt minema kõndida, aga kui sa selleks
ise päris valmis ei ole, siis teised tõmbavad su tagasi ja sa ei saagi sealt minema.
S: Mis sa arvad, mis aitab inimesel valmis olla selle jaoks?
N2: Kui tal on hoolitsev pere ja sõbrad väljaspool neid alkoholi tarvitavaid sõpru. Need
aitavad ka väga tugevalt kaasa. Eriti pere. (Huvigrupp 5, 11-12)

Mõjutajatest nimetati veel ära ka reklaamid, pere, vanemad ja ühiskond, mitmed neist jäid
intervjuudes vaid märksõna tasandile, mis tähendab, et neid mainiti kui tegureid ilma põhjendust
või selgitust andmata. Eraldi toodi välja aga käitumise kui sellise normaliseerimine. Kui keegi,
näiteks vanemad, mingisugust käitumist noorele tihti mudeldavad, omab see mõju noore
käitumisele. Antud intervjuus ei ole juttu mitte alkoholi liigtarvitamisest, vaid üldisemalt
alkoholi tarvitamisest. Noorte puhul, kes varem alkoholi tarvitanud ei ole, töötab see
intervjueeritavate sõnul märgina, et kui kõik teised sellega tegelevad, peaks noor ise ka järgi
proovima, sest äkki talle meeldib või äkki ta jääb mingist olulisest kogemusest muidu ilma:
I: Kes mõjutab noori alkoholi tarvitama või alkoholi jooma?
N1: Ühiskond.
N3: Kui vanemad joovad, siis ongi see, et sa mõtled, et see ongi...
M2: Normaalne.
N3: Jah, normaalne. Kui nemad joovad, siis sa võid ise ka juua.
N2: Sõbrad.
N1: Kas sul on sõbrad, kes sind jooma sunnivad? See ongi ühiskond, need ei pruugi üldse
oma sõbrad olla. Kui sa juba kõnnid tänaval ja näed, et mingi kamp noori on kuskil ja joob,
siis sa ise ka lõpuks mõtled, et peaks ka vist järgi proovima, kui kõik teised seda teevad.
N2: Ei tundu nii hull, et mis ta ikka teeb. (Kool 2, 13-14)
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Noorte hinnangul mõjutab eeskuju inimeste käitumist ka siis, kui noored või inimesed, keda
tarvitamas nähakse, noortele tuttavad ei ole. Ülevalolevast intervjuukatkest joonistub välja, et
erinevad eeskujud hakkava üksteist võimestama ning ühe korra nägemine ei pruugigi mõju
omada, samas kui nii oma vanemate alkoholi tarvitamine kui ka laiemalt inimeste tänavalt
nägemine koos hakkavad mõju omama.
Vanemate puhul toodi välja ka, et lisaks eeskujule esineb olukordi, kus vanemad alkoholi joobes
olles oma lastele pakuvad:
N: Kui nad [vanemad] on ise purjus, siis pakuvad lastele ka. (Kool 6, 13-14)

Vanemad kasutavad noorte sõnul ka taktikat, kus noorel on vanema juuresolekul lubatud
alkoholi tarvitada, kuid ilma temata on see keelatud:
N1: /.../ Mul on vanem vend ja mu ema rääkis mulle, et ta ütles talle, et ta võib juua nii palju,
kui ta tahab, aga ainult siis, kui tema on juures. „Ma võin sulle ka osta, kui sa tahad, aga siis
sa jood selle kodus ära“. Näiteks õlut või midagi. Mul vend ongi selline kinnisem, aga mina
rääkisin kõik emale välja. Absoluutselt kõik. Ta isegi ütles, et ära palun räägi, ma ei taha
teada. Aga ma ütlesin, et ma räägin ikkagi.
M1: Minu arvates igasugused filmitegelased ja staarid mõjutavad ka päris palju. No kui sa
ikka näed, et see on ikka nii vägev – mingi mehhiko cowboy laseb kõik maha ja siis paneb
kohe suitsu ette – siis tekib kohe nagu mingi eeskuju inimestele, et see ongi äge, lahedad
inimesed teevadki nii!
M2: „Ristiisas“ oli see Kuuba sigar.
M3: Näha on, et on eeskuju võetud. (Kool 4, 15-17)
Samast mõttearendusest selgub ka, et filmitegelased ja staarid omavad oma eeskujuga noortele
mõju. Siin on näha, et noor on enda jaoks teadvustanud sellise eeskuju ja selle mõju, tuues
paralleele tegelase laheduse ja tema tegevuste vahel.

3.7 Vanemate eeskuju

Mõjutajate peatükis on välja toodud vanemad kui ühed mõjutajad, kuid sellele teemale
keskendusid noored fookusgrupiintervjuudes märkimisväärsel määral. Vanemad omavad noorte
käitumises rolli ja eeskuju nii positiivses kui negatiivses mõttes. Ühes intervjuus toodi välja, et
vanemad on need, kes oma lastele alkoholi ja tubakat ostavad. Kui eelmise peatüki lõpus selgus,
et vanemad kasutavad alkoholi tarvitamise õpetamiseks meetodit, kus noorel on vanema
juuresolekul alkoholitarvitamine lubatud, ilmneb antud katkest, et mõnel juhul on need vanemad,
kes oma lapsi alkoholiga varustavad. Lahtiseks jääb, kas see kannab noorte või vanemate arvates
kasvatuslikku elementi või mitte:
N: Vanemad ostavad liiga kergelt lastele alkoholi.
I: Miks sa nii arvad?
N: Sest mõned inimesed, keda ma tean, nad lihtsalt küsivad vanematelt ja nemad ostavad
alkoholi neile.
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I: Ostavad nad seda maitsmiseks või saavad noored seda ise vabalt juua?
N: Nad saavad vist ise juua. (Kool 6, 13-14)

Intervjuudes toodi ka välja, et lisaks vanemate varustamisele saavad noored alkoholi ja
tubakatooted kätte vanemate tagant neid salaja võttes. Eraldise selgub suitsetamise kohta, et
osade vanemate arvates on vesipiip noortele lubatud tegevus. Antud katkest selgub ka, et
vanemad ei ole kursis, millega on tegemist, ning toetuvad oma otsustes noorte poolt antud
selgitustele ja noorte poolt tehtud otsustele. Samasugune muster tundub kehtivat ka e-sigareti
puhul, nagu allolevast katkest selgub.
N2: Ja vanemad ka eriti ei pahanda. Vanemate jaoks on ka see vesipiip suhteliselt OK, kuigi
tegelikult ei ole. Tean, et paljudele on vesipiip OK.
M3: See oleneb. Kui mina endale sünnipäevaks „vessari“ ostsin, siis ema vaatas küll, et mis
asja sa selle lillevaasiga veel teed? [naer] Siis ma seletasin ära, mis asi see on.
N: Ja siis ta ütles OK?
M3: Ta ei öelnud OK selle peale, ta oli üsna vastu sellele. Kui ma ütlesin talle, et ma müüsin
selle maha, siis oli „jess“. Samas kui see e-sigareti buum oli, siis ma ise proovisin ka selle ära
ja sai endalegi see soetatud. Siis sai paralleelselt istutud diivani peal e-sigaret käes ja
rahulikult tõmbad seda ja isa kõrval teeb rahulikult oma e-sigaretti. Siis küsib, et mis sina
teed? – „Mul on nikotiinivaba tubakas“. Nii et seda on ka oluline teadvustada. (Kool 4, 15-17)
Eraldi teemana tuuakse välja, kuivõrd saab nendel teemadel vanematega suhelda. Üldiselt on
intervjuudes noored seda meelt, et vanematega saab ja on võimalik nii tubaka kui alkoholi
teemadel rääkida. Üldiselt on see intervjuudes pigem alaesindatud teema ning kerkib mõnel
korral spontaanselt üles. Intervjuude küsimuste hulgas eraldi vanematega rääkimise teemat välja
toodud ei olnud:
M3: Me emaga tihtipeale räägime. Kui ma kuskil käin, et mis tehti ja nii. See on hästi tavaline
teema, millest rääkida. Mitte tavaline teema, millest rääkida, vaid et saab vabalt rääkida.
I: Sa ei pea midagi varjama?
M3: Jah. (Kool 1, 15-17)
Kui eelmises näites märgib noor, et ta ei pea vanemate eest midagi varjama, toob sama intervjuu
raames teine noor välja, et tema nendel teemadel oma vanematega ei räägi, jättes põhjendused
või selgitused andmata:
I: Aga kas te räägite vanematega nendel teemadel?
M: Ei. (Kool 1, 15-17)
Vanemate rollist rääkides tuuakse välja, et vanemate eeltöö on oluline selles osas, kas nende laps
hakkab alaealisena alkoholi- ja tubakatooteid tarvitama või mitte, kuid noored jätavad
täpsustamata, milles see roll või tegevused seisnema peaks:
M3: Siin ongi just pigem see eeltöö vanemate poolt.
N2: Sa ei saa midagi neile vanematele ka ette heita.
M3: Ei saa jah, aga pigem just see, kui vanemad tahavad, et nende laps ei jooks ega suitsetaks.
(Kool 4, 15-17)
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Kui eelmises peatükis oli juttu sellest, et vanemad võivad oma käitumisega mingit konkreetset
käitumist normaliseerida, siis toodi noorte poolt intervjuudes välja ka, et neil on vanemaid, kes ei
tarvita alkoholi ega suitseta:
S: Kuidas teil kodudes on – kas teie vanemad joovad või suitsetavad?
N1: Ei.
M: Harva joovad.
M1: Mina küll ei ole näinud, et jooks. Vanasti ema jõi mingit Red Bulli, aga enam ta ei joo
seda.
S: Ja sinu vanemad joovad harva?
M2: Peaaegu et mitte kunagi. (Kool 5, 11-12)

Teisalt on noorte kogemused selles osas erinevad ning jutuks tuleb ka vanemate
alkoholitarvitamine kui probleem. Üks noor toob välja, et tema isa on alkohoolik:
N1: Mul isal oli alkoholiga suur probleem. Jõi lihtsalt nagu kaks nädalat järjest ja päris tihti.
Aga nüüd ta on sellest vist suht üle saanud. Ma nagu ei ela temaga koos, käin läbi ainult.
I: Tead sa, kuidas ta sellest üle sai?
N1: Ma arvan, et äkki uus naine toetas. (Kool 1, 15-17)

Noortel on kogemusi ka vanemate pidutsemisega, kus see on häirinud noore und. Samas toob
noor välja, et seda on juhtunud ainult ühe korra ning intervjuus tuleb see ilmselt jutuks seetõttu,
et kogemus oli vahetu, alles mõni aeg tagasi toimunud:
M3: Ühel korral oli, kui emal oli sünnipäev ja siis tuttavad tulid ja olid õhtul kella 12-ni. Siis
ei saanud magama jääda, sest kogu aeg all räägiti ja räägiti. Vist 1-ni oli, siis alles sai
magama.
S: Ja nad jõid seal?
M3: Jah.
S: Siis sa olid väsinud järgmisel päeval. Kui kaua aega tagasi see oli?
M3: Kas kaks või paar nädalat tagasi.
S: Paar nädalat tagasi, OK. Aga see on ainuke kord, kui see juhtunud on?
M3: Jah. (Huvigrupp 5, 11-12)
Ühes intervjuus toob noor aga välja – vastukaaluks samas grupis temaga eriarvamusel olnud
noorele – et ka noorte vanemad on ise kunagi noored olnud ning ilmselt erinevate asjadega
eksperimenteerinud ning tema kogemusest ei saa järeldada, et vanemad oleksid oma elu ära
rikkunud:
N1: /.../ Ma olen kindel, et enamikul meie vanematest on ka olnud nooruses mingeid olukordi,
kus nad ka joovad, suitsetavad, panevad pidu, teevad lollusi. Kas sa ütled, et su vanemad on
nüüd halvad selle pärast? Ära hakka mulle ütlema, et su vanematel ei ole seda kunagi olnud,
sest nad ei räägiks sulle sellest. (Kool 2, 13-14)
Noore arvamusest selgub ka, et see, et vanemad oma lastele nendest asjadest rääkinud ei ole, ei
tähenda, et neid juhtunud ei ole. Ta peab loomulikuks, et vanemad selliseid kogemusi oma laste
eest varjavad.
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3.8 Alkoholireklaam

Mõjutajate reas toodi väga olulisena välja ka alkoholireklaam, mille kohta oli intervjuujuhendis
ka eraldi küsimuste plokk olemas. Noored rääkisid, et puutuvad alkoholireklaamiga kokku
näiteks sotsiaalmeedias, kuigi arvamused ja kogemused selles osas lähevad lahku – ühes
intervjuus on pooled noored alkoholireklaami sotsiaalmeedias märganud, teine pool sõnastab
verbaalselt, et nad pole selliseid reklaame sotsiaalmeedias näinud:
I: /…/ Või ükskõik millises sotsiaalmeedias, kas te olete märganud mingeid
alkoholireklaame?
M: Ei.
M: Ei.
M3: Jah.
N1: Jah. (Kool 3, 11-12)
Avaldatakse ka arvamust, et alkoholireklaam Facebookis ei ole noore jaoks vastuvõetav:
M1: Mingi alkoholireklaam Facebookis või mida iganes – see on nii veider, ebanormaalne
minu jaoks. (Kool 3, 11-12)
Huvitav on aga asjaolu, et noorte jaoks liigub alkoholitarvitamise ennetuseks mõeldud
sotsiaalreklaam alkoholireklaami alla. Ühes intervjuus toovad noored välja, et näevad just
alkoholireklaami sotsiaalmeedias, rõhutades eraldi, et tubakareklaami pigem ei nähta. Kui
intervjueerija aga täpsustab, millised alkoholireklaamid meelde tulevad, nimetatakse ära „Joome
poole vähem“ kampaania reklaam, mida noor bussipeatuses nägi:
I: Aga kui palju te näete alkoholi- või tubakareklaami sotsiaalmeedias?
N2: Iga päev. Kohe, kui reklaam tuleb, siis ju reklaamitakse.
M2: Tubakatooteid ei näe minu arust väga üldse, aga alkoholi näeb küll jah. [teised
nõustuvad]
I: Tulevad mingid paremad reklaamid meelde ka alkoholist?
N2: „Joome poole vähem ja naudime poole rohkem!“ See on bussipeatustes. (Kool 1, 15-17)

Samas intervjuus toovad noored ka näite alkoholireklaamist, mis neil meelde tuleb. Noorte
arvates on ebasobiv lapsi alkoholireklaamis kasutada. Samuti tuleb välja, et noorte arvates
reklaamiti klipis „lihtsalt mingit alkoholi“. Kirjeldus vastab Karskusliidu passiivse joomise
kampaaniale, mida noored alkoholireklaamiks peavad:
N2: Mingi reklaam on viimasel ajal ka mingist väikesest tüdrukust, pruunide juustega vist. Ta
näeb igal pool alkoholi ja lõpuks ta vist... Ma ei tea, midagi seal on, aga minu arust on see nii
nõme, et väiksed lapsed pannakse alkoholireklaami. Seda nagu ei tohiks olla.
I: Kas sa tead, mida seal reklaamitakse? Mäletad sa?
N2: Lihtsalt mingit alkoholi.
N3: Ma olen näinud sellist, kus väike tüdruk istub voodi peal ja joodab oma nukule sisse.
N2: Jah, see ongi see. (Kool 1, 15-17)
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Arutlusele tuli ka küsimus, kes on reklaamide valmimise taga. Noored nimetasid intervjuudes
ära, et alkoholireklaame teevad firmad, kes soovivad kasumit teenida ning kellele on seetõttu
noorte arvates kasulik, et inimesed alkoholi joovad:
I: Kes neid reklaame teeb? Sa mainisid neid purke, aga kes neid reklaame teeb?
N2: Firmad.
I: Millised firmad?
N1: Kes saavad kasumit sellest.
N2: Kes tahavad, et inimesed jooks.
N1: Ei, kes tahavad raha saada.
N2: Ongi raha. Mida rohkem inimene joob, seda rohkem ta ostab ja siis nii ongi. (Kool 2, 1314)

Teises fookusgrupis nimetati täpsemalt ära, et reklaamide taga on alkoholimüüjad, sealhulgas
tootjad, maaletoojad, aga ka kaubanduskeskused ja poed. Eraldi tuleb fookusesse ka noore
sõnavõtt, et poeketid teenivad oma kasumi alkoholimüügiga, mida ta kinnitab oma isikliku
kogemusega kaubandusketis töötamisest. Raha ja kasumine teenimine oli mitmetes intervjuudes
põhiline teema, mis alkoholi reklaamimisega seoses noorte vestlusest läbi käis:
I: Kes alkoholireklaame teevad?
M3: Big corporations.
M2: Alkoholimüüjad.
M: Tootjad.
N: Maaletoojad.
N3: Ei, nad ei tee. Neile on see ju kahjulik?
M3: Ei ole.
N3: On ju!
M3: Mida rohkem nad endale reklaami teevad, seda kuulsam bränd on.
N3: Aa, positiivseid reklaame! Neid on ka ju negatiivseid[MP3] .
M1: Kõik, kes vähegi sealt vahelt selle müügist tulu saavad, üritavad mingil määral
reklaamida.
N1: Kasvõi kui oled bussipeatuses ja seal on Rimi suured allahindlused, siis seal on ka ikka
väike veinipudelikene. Rimi teeb sooduka ja tema saab selle pealt kasumi – see on ka mõnes
mõttes alkoholireklaam.
M3: Tegelikult nendel poekettidel ja asjadel tulebki kõige suurem käive alkoholi pealt, Eestis
vähemalt tuleb sealt raha.
M2: Aktsiisid tõusid ka.
M3: Kuna ma ise olin Maximas tööl, siis ma tean selle kohta. Kui seda alkoholiletti seal ei
oleks, võiks poe täiesti kinni panna. See on nii igal pool. (Kool 4, 15-17)
Noored arutlevad ka selle üle, miks noortele alkoholireklaami suunatakse, ning nendivad, et
noortele läheb alkoholireklaam peale ning reklaamid mõjutavad noori alkoholi tarvitama.
Osalejad toovad välja, et noortele „istutatakse“ alkoholitarvitamise mõtted pähe nii selleks, et
nad üldse tarvitama hakkaks, kui ka selleks, et nad mingit konkreetset marki eelistaks:
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M2: Tegelikult on strateegiliselt niimoodi, et kui sa üleüldse midagi müüd, siis on vaja teada,
et kellele sa müüd ja kes oleksid kõige rohkem seda võimelised ostma. Noori ja selliseid 20seid inimesi on tegelikult väga-väga-väga palju. Siis tehaksegi nendele vastavad reklaamid.
Kui sa oled vanem, siis kui sa tahad, siis sa nii või naa ostad. Aga just noorena sa nii-öelda
istutad selle mõtte juba.
M1: Tehakse huvi piisavalt suureks, et noored leiaksid viisi, kuidas seda ka proovida ja siis
see hakkabki meeldima. (Kool 2, 13-14)

Kuigi noored sõnavad, et reklaami tehakse, et noori alkoholi tarvitama meelitada, on mitmed
neist nõus, et alkoholireklaam teeb alkoholi nende arvates huvitavaks. Rõõmsad inimesed suurel
peol on asi, mis neile meelde on jäänud ning mille kohta üks noormees ütleb, et seda reklaami
nähes soovib ka vaataja, et temaga nii juhtuks:
I: Kas alkoholireklaam teeb teie jaoks alkoholi huvitavamaks?
M3: Kindlasti.
N: Muidugi.
M2: Oleneb.
N1: Ei tee.
M1: Kui on ikka suur pidu selles reklaamis ja kõik on hästi rõõmsad.
N2: Nagu need Carriba reklaamid, kus on Brasiilia ja salsa ja värk.
N: Trummimängijad.
M1: Siis sa kohe loodad, et sinuga juhtub samamoodi – hakkad koha peal salsat tantsima ja
ilmuvad välja kõik need brasiillased. (Kool 4, 15-17)

Teised intervjuudes osalejad on aga seisukohal, et alkoholireklaam ei tee alkoholi huvitavamaks:
I: Sa ütlesid, et ei tee huvitavamaks – räägi sellest ka lähemalt?
N1: Lihtsalt ma tean ja minu jaoks ei tee see seda huvitavamaks. Ma juba tean, et mulle ei
meeldi see ja ma ei teegi välja nendest. Samas mind ei häiri ka. (Kool 4, 15-17)

Üks noortest ütles ka, et tema jaoks on alkoholireklaami nägemine ebamugav, tal ei ole
alkoholiga kogemust ning talle neid vaadata ei meeldi. Tuuakse välja ka, et kui noorel on
alkoholiga kogemus olemas, siis ta teab, millega on päriselt tegemist ning tal ei ole alkoholi
maitse või mõjude kohta ebarealistlikke ootusi. Sama noor toob aga välja, et neil, kellel
kogemust ei ole, neile võib reklaam meelitavalt mõjuda küll:
Kas teie arvates teeb alkoholireklaam alkoholi huvitavamaks?
Kõik: Ei.
I: Miks te nii arvate?
N: Sest kui oled maitsnud alkoholi, siis sa tead, et see on tegelikult vastik ja see reklaam ei
muuda su isu. Sa jääd enda arvamusele ikkagi.
N: Alkohol jääb ikka alkoholiks, reklaam ei muuda midagi selles suhtes. (Kool 6, 13-14)
Ühes intervjuus kirjeldabki noor oma isiklikku kogemust, kuidas reklaam mõjutas esimese joogi
valimist, sest pakkumisest ei osanud ta muu järgi endale jooki valida:
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M3: Siis tema sõber kutsus mind korra kööki. Lähen sinna ja teeb oma suure baarikapi lahti ja
ütleb, et vali endale midagi. Eks ma reklaamidest olin näinud, et Jägermeister on päris hea.
[naer] Ise muidugi midagi ei teadnud nendest asjadest. Siis saigi terve see 700 ml-ne pudel
Jägermeistrit endale sisse keeratud. (Kool 4, 15-17)

Selle loo puhul oli märkimisväärne ka see, et noor oli seda ilmselt mitu korda rääkinud, tema
jutustusstiil oli ladus ning kaaslased reageerisid loole omapoolsete valuoiete, väljendades sellega
kaastunnet ja mõistmist noore kogemuse kohta. Sellest järeldub, et noored mõistsid, mida
nimetatud koguse Jägermeistri ära joomine noorele tähendas ning mis oli selle tulemus.

3.9 Peopildid sotsiaalmeedias

Noored sõnavad, et ise nad pidudest pilte sotsiaalmeedias ei jaga, aga nad on veendunud, et
nooremad jagavad. Ometigi viitab nende poolt kasutatud sõnastus sellele, et nad päris kindlad ei
ole ning samuti väidavad nad, et nad ise pole ka nooremana pilte jaganud ning see on uue
põlvkonna tegevus:
I: Aga ütleme nii, et on laupäeva õhtu ja te käite peol ja joote midagi, kas siis esmaspäeval on
näiteks mingit järelkaja nendest pidudest sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis mingeid pilte?
M: Ei-ei-ei. [teised ka ei nõustu]
N1: Noorematel küll on.
M: Noorematel raudselt on.
M: Mingid hullemad pildid.
N3: See on see vanus, kus sul on vaja kõigile tõestada, et sa käid pidudel ja sa oled lahe
inimene.
I: Kas te mõni aasta tagasi panite mingeid pilte üles?
M: Ei.
N: Pole pannud, mitte kunagi.
M: See on uus generatsioon äkki. (Kool 1, 15-17)
Samas väidavad teised noored, et nemad on peopilte sotsiaalmeedias näinud, sest nende tuttavad
jagavad neid:
I: Hästi, mis teistel pähe tuleb?
N1: Mina jätkaksin sealt jutuga, et valed teod võivad olla ka need, et hästi paljud tahavad
näidata oma alkoholi tarbimisega seda, et nad on lahedad. Siis paneb hiljem pilte internetti
üles. Tegelikult see ei pruugi seal hiljem enam olla, aga kellelegi jääb ikkagi meelde. Võibolla rohkem on see alkoholitarbimine seotud ka selle kuuluvustundega – olla lahe ja kuhugi
rühma kuuluda.
I: Aga kas sa neid pilte, mis üles pannakse, oled ise näinud?
N1: Jah, ikka. Tuttavad ikka panevad. (Kool 4, 15-17)

Eraldi selgub antud vestlusest ka, et intervjueeritud noored teadvustavad endale piltide jagamise
võimalikke tagajärgi ning seda ka nende piltide puhul, mida teevad ööklubid ning mis hiljem
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internetti jäävad. Mitmetel noortel on peopiltidega tihedad kokkupuuted, mille kaudu saab ka
infot, kus nende sõbrad pidutsemas on ning mida peol täpsemalt tehakse:
I: Kui palju te praegu kokku puutute nende piltidega?
M4: Päris tihti ikka. Nädalas ikka mõne pildi näed ära, kus jälle keegi laaberdab.
M1: Nad võtavad kogu aeg taskust fotoka välja ja teevad kiiresti pildi ära. Neid pilte tehakse
kohutavalt palju – üles ei jõua kindlasti kõik. Aga väga palju pilte lihtsalt tehakse.
N3: Tutvuskonna nädalavahetusest saab küll sotsiaalmeedia kaudu väga hea ülevaate. Piltide
näol, Twitteris.
N: Kes-mis-kus – kõik saab teada.
M4: Pole vaja ise kuhugi minnagi, ülevaade on juba olemas piltidest ja tekstidest ja kõikidest
asjadest. (Kool 4, 15-17)

Ühes intervjuus tuli jutuks ka, kuidas noored provokatiivsete piltidega üksteise ees uhkustavad:
N2: /.../ Neil on Facebook’s mingi grupp, kuhu nad on üles pannud pildi, kus neil on mingi
sigaret suus. Aga see on väga udune. Ja siis seal Facebook’i grupis räägitakse igasuguseid
asju. (Kool 5, 11-12)

Seega varieeruvad noorte praktikat oma peopiltide sotsiaalmeedias eksponeerimisel väga palju –
osa noori püüab teadlikult pildile mitte jääda, samas kui teine grupp noori jagab oma peopilte ise,
et nendega kaaslaste ees uhkustada.

3.10 Alkoholi tarvitamise tagajärjed

Eraldi teema, mis kõiki intervjuusid läbis, oli alkoholi tarvitamisest tingitud tagajärjed. Üldiselt
toodi välja, et noored tarvitavad noorte endi hinnangul väga palju alkoholi ning tarvitamine on
võrdlemisi levinud. Toodi välja, et sellisel määral tarvitamine on probleem, sest tarvitajate
tulevik kannatab seetõttu ning võimalused tulevikus edukas olla või head elu elada saavad
kahjustatud, kui teismelisena alkoholi tarvitada.
S: On teil veel midagi lisada sellel teemal? Kas te arvate, et Eesti noorte alkoholi ja tubaka
tarvitamine on probleem või pigem mitte? Millest see tuleb üldse?
N2: Ikka probleem, sest see häirib nende õppimist. Kui nad ei õpi, siis nad ei saa ka tulevikus
tööd ja nad jäävadki kodututeks ja aitavad jälle uutel noortel saada kätte neid. Minu meelest
võiks ikka proovida sellest eemale hoida ja edukaks inimeseks saada. Paljud praegu mõtlevad,
et nad on praegu väga popid, sest nad joovad või nii. Minu suhtes on just see, et ma tahaksin
koolid lõpetada, siis ma saaksin parema tuleviku endale ja siis ma saan teha, mida ma tahan.
Siis ma saan ise kõik endale osta. Siis see ei ole mulle nagu keelatud. Kui mul on siis kool
läbi ja kui mul oleks mingi töö, siis see ei oleks väga halb ju, kui ma jooks või nii. See on
minu arvamus. (Huvigrupp 5, 11-12)
Tagajärgedest tuuakse välja, et kannatada võivad hinded ja kohusetunne. Alkoholi tarvitamine
võib sõltuvust tekitada, mis omakorda võib noorte arvates viia liigjoomise, alkoholismi,
narkomaaniani, vägivaldsuseni või heade sõprade kaotamiseni. Tulevikus avalduvate tagajärgede
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kõrval tuuakse välja ka vahetud tagajärjed, nagu vanematele vahelejäämine, kooli pooleli jätmine
või õnnetustesse sattumine:
I: Aga kui te nüüd üldiselt mõtlete omavanuste alkoholi tarbimise peale, siis mida te sellest
arvate? Siin oli juttu, et osad teist ütlesid, et juuakse palju ja õnnetusi võib juhtuda. Mida te
ise arvate sellest?
N: Sellega kaasnevad igasugused haigused.
N: Sellega võivad kaasneda suured jamad.
I: Näiteks millised?
N: Näiteks jääd täis peaga emale või isale vahele.
N: Sellega võib ära surra. Näiteks kui aknast hüppad alla ja keegi ei takista.
N: Kool jäetakse pooleli ja siis pärast kahetsetakse. (Kool 6, 13-14)

Noored toovad välja, et noorte endi puhul võib mitmed probleemid lahendada see, kui noorele
endale saab selgeks, mida alkoholitarvitamine teha võib. Loo rääkinud noor kirjeldab seda oma
tuttava kogemusest:
I: /…/ Kas te arvate, et see on täiesti lahendamatu probleem?
/…/
N3: No seda täiesti välja juurida ei saa niikuinii. See on siiski mingi asi, mis on ühiskonnas
sees. See on justkui see, et mingist hetkest sul hakkab sees kripeldama, et sa tahad selle asja
ära proovida, selle asja ära testida. Mida ma olen hästi palju tähele pannud või näinud või
kuulnud on see, et need, kes on alkoholi ja tubaka proovinud ära enne täisealiseks saamist,
neil on varem see kõik jõudnud kohale, et mida see kõik teeb ja nii, kui neile, kes on saanud
täisealiseks ja on läinud siis täiesti käest ära. Sellised igaõhtused klubiskäijad – need on nagu
täiesti käest ära läinud.
/…/
I: Kust see mulje sulle jäänud on, kas keegi on rääkinud niimoodi või oled lugenud kuskilt?
N3: Mul üks kunagine väga hea tuttav rääkis, et tema sõbrannadega juhtus niimoodi. (Kool 1,
15-17)
Katkendis viitab noor sellele, et alkoholi tarvitamine enne täisealiseks saamist oli antud juhul
seotud oma tarbimispiiride paika saamisega, samas kui täisealisena tarvitamisega alustamine on
seotud piiride kadumisega.

3.11 Mittejoomine

Eraldi teemana oli ka arutlusel mittejoomine ning alkoholitarvitamisele „ei“ ütlemine. Noored
tõid välja, et nii nende endi seas kui ka nende tuttavate seas on inimesi, kes alkoholi ei tarvita,
kuid nii mõnelgi korral on selleni jõutud läbi varasema negatiivse kogemuse:
M1: Sest ma tean üpriski palju neid inimesi, kes on proovinud, kellel on kogemusi, kuid kes ei
tegele sellega enam. Neid, kes on suutnud loobuda või kes on pidanud selle raske protsessi
raskemini läbi tegema, et sellest loobuda.
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M2: Mul on üks selline sõber, kes oli ka, kui ta oli 14-15, päris hull. Nüüd ta on 19 ja täiesti
karsklane. (Kool 2, 13-14)

Sellegipoolest osales intervjuudes inimesi, kes ise alkoholi ei tarvita:
I: Kas sinu sõpruskonnas ka enamus inimesi ei joo ja ei suitseta?
M: Minu meelest on küll nii jah. Ses suhtes, et mina ise ka ei joo. Ma ei näe sellel ka
põhimõtet. Ei ole sellist kiindumust või midagi sellist. (Kool 1, 15-17)

Selle kohta, kas mittetarvitamise otsus tuleb oma negatiivsest kogemusest või mitte oli noorte
seas mitmeid arvamusi. Küll aga tõid mitmed noored välja, et nende arvates on negatiivse
kogemuse või tagajärje jagamine üks parimaid veenmismeetodeid, kuidas noori alkoholist ja
tubakast eemale hoida. Samas minnakse ühes intervjuus selle üle vaidlema ning seisukohad on
erinevad – kes arvab, et efektiivseim on isiklik negatiivne kogemus, kes usub sõbra kogemuse
jagamisse ning kes usub, et koolitused ja seal näidatavad potentsiaalsed tagajärjed on parim viis
ennetuseks:
I: Aga kuidas sünnivad otsused mitte juua, mitte tarvitada alkoholi?
M1: Halbadest kogemustest.
N2: Jah, halvad kogemused.
M1: Või kui sa oled näinud, kuidas teistel on halvad kogemused.
N2: Kui sa saad teada, kui tehakse mingi koolitus.
N3: Inimeseõpetuses näiteks näidatakse neid pilte ja siis tekib selline tunne.
I: Mis pilte seal näidatakse?
N3: Igasuguseid neid haigusi.
N1: Tegelikult otseselt nendest piltidest ei olegi nii kaua kasu, kui sul ei ole see, et sinul on
oht ja sul on midagi viga või su sõbral on oht. Siis sa saad aru, kui tõsine see olukord
tegelikult on. Kui sa näed neid pilte, siis sa lihtsalt mõtled, et aa, see on mingi üks võimalus
sajast, et mul see juhtub. Kõik on korras.
N2: Kui näiteks mingitel koolitustel või kuskil räägitakse hästi palju, et kahjustab ja kui
öeldakse, et ta kahjustab aju, siis see on nagu OK, kahjustab aju, aga kui ta räägib ikka…
Koolitused ikka.
N1: Seal ongi jälle see, et koolitused annavad sulle aimu, mis juhtuda võib. Samas keegi ei
arvesta sellega, et see reaalselt juhtubki. Kõik mõtlevad, et mis vahet seal on, niikuinii ei
juhtu.
M2: Hirmust näiteks vahele jääda.
N2: Kõige rohkem mõjutabki oma kogemus või sõprade kogemus, kui see on sul reaalne,
mitte mingi tuttava-tuttaval või kuskilt uudistest kuulsid, siis ei pane väga tähele. Kui see on
lähe…
N3: Kui tuttaval või sõbral oli midagi.
N1: Juba see võib tegelikult aidata kaasa, kui sul näiteks seekord, kui sa olid kuskil peol ja
jood kuskil ja kui sul kodus kellegagi juhtub midagi, siis see nagu aitab kaasa. See ei peagi
olema otseselt alkoholiga seotud. Lihtsalt kui need satuvad samale ajale, siis sa näed uuesti
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seda alkoholipudelit ja sulle tuleb kõik jälle meelde ja sa mõtled, et pigem mitte. (Kool 2, 1314)

Ühes intervjuus tuli jutuks ka, kuivõrd lihtne on Eestis noortel mittejooja või mittesuitsetaja olla.
Antud intervjuukatkes on huvitav asjaolu, et üks noor ütleb, et on lihtne olla, kuid teine noor viib
jutu kohe erinevate asjade, sh narkootikumide kättesaadavuse peale. Ta ei ütle otsesõnu, et tema
arvates ei ole lihtne olla, kuid kättesaadavusele rõhumine võib viidata, et kuna nii alkohol kui
tubakas on nii lihtsasti kättesaadavad, on seetõttu raske olla mittejooja:
S: Mis te arvate, kas Eestis on kerge olla mittejooja või mittesuitsetaja?
M: On küll.
M1: Praegusel ajal on need igasugused narkootikumid lihtsamalt kättesaadavad. Sõbrad, kes
neid saavad, võivad sind lihtsamini panna neid narkootikume tegema, kui nad kätte saavad.
S: Miks see kättesaadavus muutunud on? Tead sa midagi sellest? Miks see nüüd lihtsam on?
M1: Ükskord mulle rääkis üks, et mõned kodutud näiteks müüvad. Antakse näiteks 5 eurot, et
OK, too mulle see 4-eurone õlu ja saad selle 1 euro endale. Siis nad lähevad ostavad ja siis
saavad selle 1 euro iseendale.
S: Et on selline äri lausa tekkinud?
M1: Jah. (Huvigrupp 5, 11-12)
Üks noor toob ka välja, et joojate seisukohast vaadatuna on mittejoojad oma arengust maas – neil
puudub teatud elukogemus ning nad pole antud teemas seetõttu informeeritud:
I: On teil veel mõtteid, mida sellele esimesele osale lisada? Midagi, mida ma ei ole küsinud,
aga te tahaksite veel mainida?
M2: Ma tooks välja selle praeguse osa teise äärmusliku poole. Need, kes ei joo, on pigem
sellises eas alguses. Kui võtta nende joojate seisukohalt, siis võib see näidata ka seda, et nad
on nii-öelda elukogenematud – nad ei oska või nad ei tea teatud aspekte elu juures. Mis
iganes. Nad ei ole kokku puutunud nende asjadega. (Kool 4, 15-17)
Jutuks tulevad ka kaine olemise plussid – noor toob välja, et kainena saab samamoodi pidutseda
ning lisaplussina ei ole järgmisel päeval paha olla ning jagub energiat muude tegevuste
elluviimiseks:
N2: /…/ Aga mina siiski olen ka sellest aru saanud, et kui sa oled kaine, sa saad samamoodi
pidu panna ja rõõmu tunda elust. Siis on hea oma koju jõuda ja magada oma voodis.
Hommikul ärkad üles ja hea on olla – lähed teed trenni ja loed. Muidu jõuad alles järgmine
päev koju – paha on olla terve päev ja päev on raisus. (Kool 4, 15-17)

Välja toodi ka legitiimne põhjus alkoholi mittetarvitamiseks – see oli kaineks autojuhiks
olemine. Intervjuukatkendist tuleb välja, et kaaslased ergutavad oma mittetarvitavaid sõpru siiski
ka alkoholi tarvitama ning veenmisolukorrast väljakeerutamiseks on head põhjust vaja. Heade
põhjuste sekka kuulub näiteks see, et lähiajal on vaja sõita, või asjaolud, et peagi tuleb koju
minna või ootab järgmisel päeval trenniminek ees. Kõige kindlamaks variandiks, mida ühe
fookusgrupi noored soovitasid ennetusena kasutada, on auto omamine ning kaineks autojuhiks
olemine:
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M2: Ei joo. Ei saa juua vahepeal. Üks hea soovitus on see ka, et kuidas teismelistel lasta mitte
juua – ostke neile auto.
M3: Kusjuures ja. Kui mina endale load sain… Muidu ikka võtsid suvel endale jahutuseks ühe
jaheda õlle, kui sõpradega istusid ja niisama ajasid juttu. Siis kui ma load kätte sain, siis lähed
istud lihtsalt ratta peal, et mina olen „kainekas“ täna. Teised ütlesid: „Mis mõttes kainekas?
Davai, tule ka võta täna meiega!“. – „Ei, mina olen kainekas“. Ja siis oledki ja istud omaette.
No mitte omaette, sest seltskond on ära harjunud juba niimoodi. Ma võin küll ausalt öelda, et
minu peod on sama lahedad, kui inimestel, kes alkoholi enda jaoks tasases koguses tarbivad.
(Kool 4, 15-17)

Lisaks sellele, et on olemas kogemus mittejoomisega, noor on ise olnud peol kaine inimene,
tuuakse ühes vestluses välja ka, millised kohustused peol kaine inimese kanda antakse või mille
ta ise võtab, et tagada teiste pidutsejate turvalisus ning ruumide ja asjade korda- ning
terveksjäämine:
N1: Mul oli nii, aga see ei olnud küll väga lähiajal, suht ammu, aga mul sõbra juures toimus
pidu. Tegelikult ta on minust vanem ja need inimesed, kes seal olid, nemad olid ka minust
vanemad. See majaomanik ise jõi suhteliselt palju ja ta jäi magama ja siis ma olin ainuke
kaine seal. Siis ma käisingi toast tuppa ja ütlesin kõigile, mida nad teha ei tohi ja mida nad
teha tohivad. Enamuse ajast lihtsalt kõndisin ja ütlesin, et ära katsu seda, ära puutu ja pane see
tagasi.
I: Seal oli teisi selliseid inimesi ka või olid sina ainuke?
N1: Kindlasti. Jah oli teisi küll, kes ei joonud, aga seal oligi nii, et need, kes jõid vähem või
üldse ei joonud, need olid enamuses elutoas ja keegi teine ei pannud tähele, mis kõrvaltubades
toimub ja siis ma tegingi majale vahepeal paar tiiru peale. (Kool 2, 13-14)
Mittejoomisega seoses kerkib eraldi teemana üles kaaslaste reaktsioonid alkoholile „ei“
ütlemisega ning intervjuudes osalenud noorte kogemused on erinevad, varieerudes skaalast, et
mitte „ei“ ütlemisele, vaid liigjoomisele vaadatakse viltu kuni selleni, et mittejoomise
õigustamiseks on vaja legitiimseid põhjendusi või selgitusi. Tuuakse ka välja, et see sõltub ka nii
inimesest kui ka peo tüübist. Näiteks sugulaste juures peol olles ning sõpradega koos pidutsedes
on ootused erinevad:
I: /…/ Kuidas teile tundub?
N4: Oleneb kus.
I: Näiteks?
N4: Sõpruskonnas suhtutakse teistmoodi, kui sa oled näiteks sugulaste juures, siis suhtutakse
teistmoodi.
M1: Kui on pidu, kus kõik võtavad natuke, siis niikuinii vahet ei ole, see väga ei mõjuta. Aga
kui ongi selline pidu, kuhu mõned tulevad sellepärast, et juua, siis… Tegelikult seal ei pane
ilmselt keegi tähele, kui sa ei joo. (Kool 2, 13-14)
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Lisaks seltskonnale ja peo tüübile sõltub see ka sellest, kas alkoholile „ei“ ütleja on oma
varasema käitumise poolest tuntud pigem kui tarvitaja või kui mittetarvitaja. Tarvitajad
eelistavad tarvitajaid ning mittetarvitajad peavad jällegi mittetarvitajaid nö „normaalseteks“:
I: Kuidas teile üldiselt tundub, kuidas suhtutakse nendesse noortesse, kes alkoholi ei tarvita?
N: Oleneb inimestest. Suhtutakse erinevalt.
I: Too mõned näited.
N: Näiteks mõni inimene, kes joob, arvab sellest inimesest, kes ei joo, et tema on näiteks
selline äpu. Aga need, kes ei joo ka, arvavad, et normaalne inimene. (Kool 6, 13-14)

Alkoholile „ei“ ütlemisele reageeritakse noorte sõnul oma sõpruskondades pigem rahulikult ning
sõpradele oma valikute tagamaid põhjendama ei pea. Samas nenditakse, et on ette tulnud, et
küsitakse, miks noor alkoholi ei tarvita või proovitakse veenmise teel alkoholi tarvitama
meelitada:
I: Kas selliseid kogemusi ka on, kus ei pidanud midagi seletama?
[Paljud nõustuvad]
N: Jah, ikka. Oma sõbrad ikka teavad.
M3: Omadele jah ei pea.
M1: Samas tihti küsitakse siiski, et miks.
M3: Või siis on see, et üritatakse üle rääkida, et täna võid, täna võid, davai, võtame täna!
(Kool 4, 15-17)
Teises fookusgrupis toovad noored välja, et neid ei ole ei meelitatud ega neile alkoholi peale
sunnitud:
I: Kas teil on olnud sellist kogemust, kus teile on pakutud ja te olete „ei“ öelnud?
N: Mind ei ole keegi sundinud.
N: Mul on sama, mis temalgi, et on pakutud, aga ma olen „ei“ öelnud kogu aeg.
I: Hästi, kuidas teil on?
N: Ei ole. (Kool 6, 13-14)
On vaid alkoholi pakutud, millest noor on keeldunud ning veenmise ega sundimiseni pole need
olukorras läinud.

3.12 Mittesuitsetamine

Mittesuitsetamine ei olnud noorte jaoks nii arutamist väärt teema, kui seda oli alkoholi
mittetarvitamine. Küll aga oli fookusgruppides laiemalt tajutud arusaam, et mittesuitsetamine on
hea valik, seda ei pea kaaslastele põhjendama, vaid pigem peab põhjendama suitsetajaks olemist
ning välja toodi ka, et kui kaaslane on suitsetaja, väheneb osadel noortel austus tema vastu:
S: Aga teised, mis te arvate ja mis muljed teile jäänud on – kui teie vanused või teie vanemate
tuttavad või sõbrad ütlevad, et nad ei joo või ei suitseta, siis kuidas nendesse suhtutakse?
M1: Mulle tegelikult väga ei meeldi inimesed, kes suitsetavad, kuna nad enamasti haisevad
halvasti ja vahel nende käitumine on ka selline väga ebaviisakas. Ma enamasti väldin neid.
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Ükskord oli mul üks isa töökaaslane, kellega ma sain hästi läbi, aga kui ma sain teada, et ta
suitsetas, siis ta meeldis mulle natuke vähem.
S: Mingi austus kadus ära nagu?
M1: Jah. (Huvigrupp 5, 11-12)

Mittesuitsetajaid on noorte sõnul nende tutvusringkondades rohkem ning nad kiidavad sellist
valikut, nimetades mittesuitsetajat ja alkoholi mittetarvitajat tubliks inimeseks:
I: OK, aga kui palju on teie seltskondades või sõpruskondades inimesi, kes ei joo või ei
suitseta? Nii, sinul on päris palju inimesi, kes ei suitsetanud, nagu ma aru sain?
M4: Jah. Kes ei joo ka. Martin näiteks pole kunagi oma elus joonud. Ainult ühe korra. Ta on
hästi resistne sellele – hästi tubli inimene. Viis punkti. (Kool 1, 15-17)
Samuti toob üks noor välja, et ta on juba 17 aastane, kuid pole veel tubakatooteid proovinud:
I: Veel mõtteid? Ei ole. Nüüd ma küsin, et kuivõrd need juhtumid, millest te siin rääkisite,
peegeldavad teie oma kogemust suitsetamise ja alkoholiga? Milline on teie kogemus?
N1: Mina olen 17 ja ma pole ikka veel suitsu proovinud. Ise olen uhke selle üle. (Kool 4, 1517)
Ta on oma saavutuse üle uhke, mis viitab sellele, et tegemist on tema hinnangul saavutusega,
mille nimel on pingutatud ja vaeva nähtud.
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4. Kokkuvõte

Kuigi Eesti noored alustavad nii alkoholi kui tubakatarvitamisega suhteliselt varakult viitavad
antud uurimistulemused, et noorte riskikäitumises, mis puudutab sõltuvusainete tarvitamist, on
muutumas. Sellegipoolest tuleb tähele panna, et tegemist on kvalitatiivse uuringuga, mille
tulemused ei ole üldistatavad kõigile Eesti noortele.
Põhilised tulemused antud uuringu raames on järgmised:
-

-

-

-

Intervjueeritud noored tajuvad nii alkoholi- kui ka tubakatarvitamist Eesti noorte seas kui
probleemi.
Esimesed kogemused alkoholiga saadakse kodust – alkoholi annavad proovida kas
vanemad ise või proovivad noored salaja alkoholi vanemate tagant. Esimesed
kokkupuuted toimuvad varakult, 7-8-9 aastaselt. Samas osales intervjuudes noori, kellel
kas igasugune kogemus puudub või kes positsioneerisid ennast intervjuu hetkel
mittetarvitajana.
Kokkupuuted tubakatoodetega olid intervjueeritud noortel minimaalsed – piirdutud oli
äärmisel juhul vaid proovimisega. Küll aga tõid noored välja, et alternatiivsed
tubakatooted – näiteks mokatubakas ja e-sigaretid – on nende kaaslaste seas väga
populaarsed.
Nii tubaka kui alkoholitooted on noorte hinnangul neile väga kättesaadavad – tooteid
saab kas otseselt või kaudselt oma perelt (vanemad, täisealised õed-vennad), vanematelt
sõpradelt ja kui muud üle ei jää, siis poe ümbruses liikuvatelt kodututelt.
Eri tüüpi noortepidudel tarvitatakse erinevas koguses alkoholi – peotüübid varieeruvad
perepidudest suurte majapidudeni. Perepidudel võivad vanemad noortele alkoholi
pakkuda (esimesed kogemused tulevad sealt), vaiksematel istumistel koos sõpradega
tarvitatakse mõõdukamas koguses alkoholi, suurtel majapidudel tarvitatakse rohkemas
koguses alkoholi.
Mõjutajatena mainisid noored ära oma vanemad, sõbrad, kaaslased, reklaamid ning
ühiskond laiemalt. Perel ja sõpradel saab olla nii soodustav kui takistav mõju alkoholi
ning tubakatoodete tarvitamisse, mida noored vestlustes ka välja tõid.
Noored näevad, et vanemad saavad tea eeltööd selles osas, kas nende laps hakkab
alaealisena alkoholi- või tubakatooteid tarvitama, samas toovad mitmed noored välja, et
nemad oma vanematega nendel teemadel ei räägi.
Intervjuudes osalevad noored on hästi informeeritud sellest, kes on alkoholireklaamide
taga, ühel noorel oli ka isiklik kogemus poes töötamisest, mistõttu ta jagas arusaama,
kuivõrd vajalikud on poodidele alkoholireklaamid ja alkoholimüük.
Noored ei erista alkoholireklaami ja sotsiaalreklaami – mitmed intervjuudes osalenud
noored panid aga sotsiaalreklaamid ja ennetusreklaamid, mis on suunatud
alkoholitarvitamise käitumise muutmisele, alkoholireklaamidega ühte gruppi.
Peaaegu kõik intervjuudes osalenud noored olid mittesuitsetajad, mitmed ka mittejoojad.
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Mittejoomise juures nähakse mitmeid positiivseid kui ka negatiivseid aspekte –
mittejoomine on parem tuleviku väljavaadetele, aitab maandada mitmeid riske
(vahelejäämine politseile, vanematele), samuti leidsid mitmed noored, et peod on ka
kainena väga lõbusad. Negatiivse poole pealt on oht, et kaaslased hakkavad mittejoojad
tarvitama veenma, mittejoomisega kaasnevad kohustused, näiteks kaaslaste eest
hoolitsemine või kaineks autojuhiks olemine, mittetarvitamisega, eriti kui noor ei ole
kogu aeg mittetarvitaja olnud, riskib sõprade kaotamisega.
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