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Uuringu eesmärk ja metoodika 
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Uuringu eesmärk ja metoodika 

4 

Fookusgrupp-intervjuud. 3 gruppi, igas grupis 8 osalejat. Kõik grupid toimusid 
Tallinnas 
 
Gruppide koosseis (osalejate värbamisküsimustik on toodud aruande lõpus): 

 eesti keeles, 20–30aastased mehed, viimase 12 kuu jooksul on olnud sagedasi 
kokkupuuteid veega seotud harrastustega (ujumine ja/või vettehüpped, sh saunast vette, 
kalastamine suvel ja talvel, paadisõit vms). Harrastuste sagedus kõrgem. Erinevate 
veekogu tüüpidega kokku puutujad. /EST,M/ 

 eesti keeles, 18–50aastased mehed ja naised (50/50), viimase 12 kuu jooksul on olnud 
kokkupuuteid veega seotud harrastustega (ujumine ja/või vettehüpped, sh saunast vette, 
kalastamine suvel ja talvel, paadisõit vms). Pooltel on peres 6–14 a lapsi. /EST,M/N/ 

 vene keeles, 18–50aastased mehed ja naised (50/50), viimase 12 kuu jooksul on olnud 
kokkupuuteid veega seotud harrastustega (ujumine ja/või vettehüpped, sh saunast vette, 
kalastamine suvel ja talvel, paadisõit vms). Pooltel on peres 6–14 a lapsi. /RUS,M/N/ 

 

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, 
hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta 
veeohutuskampaania reklaamidele.  
 
Uuringu peamised teemad: 

 Inimeste kokkupuuted avatud veega – tegevused, veekogu liigid. 

 Teadmised ja kogemused ohtudest ja riskiolukordadest sõltuvalt tegevusest ja veekogu 
tüübist. 

 Oskus ohtu või riskiolukorda ennetada, teadlikkus turvameetmetest ja -varustusest, 
oskus käituda ohu või riskiolukorra puhul. 

 Tele- ja printreklaami testimine – sõnumi mõistmine, asjakohasus, veenvus, elementide 
mõju jms. 
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Uuringu tulemused: ohtude 
tajumine ning teadmised ja 
oskused ohuolukorras tegutseda 
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Osatakse eristada erinevaid ohte, paljudel rääkida isiklikke lugusid. Küll aga on osade ohtude puhul 
vajalik põhjalikum teavitus, nt päästevesti kasutamine ka tavalises olukorras, mitte ainult suurema 
lainetuse ja tuulega, täispuhutavate abivahendite kasutamine laste puhul jms.  

  
  
 

     

Ohtude tajumine, teadvustamine – kokkuvõte 
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Suurem 
oht, 

tajutakse 
enam 

Tajutav (kogemusel põhinev) oht 

Väiksem 
oht, 

tajutakse 
vähem 

 Alkohol ja õnnetused → sageli paljude õnnetuste soodustajaks, muudab inimesed julgemaks ja rõõmsamaks, siit 

ka oluline oht oma võimeid üle hinnata. 

 Vettehüpped → tundmatu sügavus ja põhi → reaalne võimalus end tõsiselt vigastada, ühest küljest enda lolluse 
tõttu → ettevaatamatus ja hulljulgus, teisest küljest teadmatusest ja teiste inimeste eksitava käitumise tõttu, nt 

kohalikud teavad ja väldivad ohte, võõrad võivad ohtu sattuda (ebaseaduslikud kalavõrgud, vanad sillad ja purded). 

 Paanikasse sattumine → tundmatus olukorras reaalne oht enda puhul ning eriti ohtlik kannatanu päästmisel. 

 Lapsed rannas → lapsed võivad  käituda väga ettearvamatult – joosta ära, kukkuda kraavi vms veekogusse. 

Lastevanematel kohustus lapsi jälgida, kuid siin tunnistatakse, et sageli on see väga keeruline. Ohtlikeks peetakse ka 
ujumisrõngaid, kuid teiste täispuhutavate abivahendite puhul ohte ei nähta. 

 Endast sõltumatu force majeure → lihaskrambid, neid  mainiti ja kardeti kõikides gruppides, reaalne oht, võib 

juhtuda kõigiga. 

 Puudulik või ebapiisav  ujumisoskus → ohuks nii endale kui ka teistele. 

 Halvad ilmastikuolud veekogul, eriti merel →  võib juhtuda kõigiga, teatakse rääkida halvasti lõppenud lugusid 

isegi professionaalidega (purjetajad, kalamehed).  

 Paadisõidul turvavarustuse (päästevesti) mittekandmine → peetakse vajalikuks ja seda eriti ekstreemsemates 

tingimustes, muidu ei nähta suurt vajadust. Küll aga muretsetakse laste turvalisuse pärast ning  nende puhul on 
päästevesti kasutamine kohustuslik. 

 Ohtlik jää → peetakse väga ohtlikuks ja pigem ei soosiks üldse jää peale minekut, eriti varakevadel → puudulikud 

teadmised jääaugust välja pääsemiseks. 

 Ohtlikud veesõidukid (kanuud, süstad, kajakid, kummipaat jms) → peetakse väga ohtlikeks just nende 

väiksuse tõttu ning seetõttu on suurem võimalus, et nad võivad tugevama tuule või lainetusega ümber minna. 
Samuti on oluline jälgida, millisel veekogul vastavat veesõidukit kasutatakse. Kummipaadiga merele? 
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Vettehüpe, 
ka saunast 
järve/tiiki/ 

jõkke 

 Tundmatu sügavus ja põhi. Sa ei tea sügavust, sa ei tea, mis seal all on. Sest ma tean isiklikult 
ühte inimest, kes istub ratastoolis peale seda, kui ta hüppas Männiku karjääri, tal oli kaelamurd, ja 
inimene jäi ellu, aga … noor mees, invaliid, ja põhimõtteliselt siin ei aita enam midagi, aga tegu oli 
kõigest sellise lõbutsemisega.  /RUS, M/N/ 

 Liiga madal vesi → põhi tuleb liiga kiiresti vastu. Vettehüppeid ma ise näiteks põhimõtteliselt ei 
tee, sest ma pean seda ikkagi ohtlikuks. Ma tean, et paar korda on nii olnud, et on ka juua täis peaga 
hüpatud vette ja sa oled kuidagi ennast ära löönud ja siis hakkad teadvustama, et fuck, ei ole vaja 
selliseid asju. /EST, M/ 

 Tundmatud objektid vee all, nt vana silla jäänused, kivid, kalavõrgud jne. 

 Selle koha peal, kus saunauks avaneb, on tegelikult vana sild. Inimene vaatab, et see ongi see 
koht, kuhu võib kohe minna, aga tegelikkuses on vanad sillapostid kõik vee all. Kõrval on 
tehtud see koht, kus on kõik liiv ja ilusasti pandud. Valges saab inimene kohe aru, et siin on 
see koht, kuhu ujuma minna, aga pimedas sisse minnes olid kõigil jalad marraskil ja verised. 
/EST, M/N/ 

 Küsisime küll eelnevalt rentijalt, et kas võib hüpata, ja ta vastas, et võib. Aga noormees, kes 
jalad ees hüppas, sai sellise kohutava jalapõrutuse. Seal oli suur kivi. See oli tundmatu koht 
ja me kõik tänasime, et ta pea ees sinna ei hüpanud. /EST, M/N/ 

 Võõras kohas → kohalikud teavad ohte paremini. Järvel oli mingi sild või purre ja kohalikud 
hüppavad, kargavad. Siis ise mõtled ka, et läheks. Tagasi ujudes vaatasin, et seal olid vana purde 
postid. Sisuliselt hüppasin üle postide. Oleks natukene varem maandunud, oleks kõht lõhki olnud. 
/EST, M/N/ 

 Ujumiseks keelatud alad. Rummu karjääris on niigi, sealt varemete katuselt hüpatakse vette pea 
ees ja jalad ees ja … Täiesti idiootsus. Kui vee alt on nähtud, mis seal all on, ja hüppad valesse kohta, 
siis oled kuskil keset traate. /EST, M/ 

vähem 
vähem 

vähem 

 
 
Sukeldumine 

 Tundmatu veekogu põhi. Mina ei sukeldu seal, kus ma ei tea vähemalt seda, kas seal on sügav 
või mitte, ma vähemalt ronin sinna alguses niisama sisse, isegi kui ma tahan sinna sukelduda. /RUS, 

M/N/ 

 Kalurite märgistamata salavõrgud. Kui inimesed lähevad keset järve paadi pealt sukelduma. Sa 
võid võrku sattuda. Need on märgistamata. Palju on ju salavõrke sees. /EST, M/N/ 

 Rikkumised sukeldujate poolt. Kõik sukeldujad alati ei kasuta oma seda ballooni … solberdavad 
seal vee all ringi … kui paadiga sõidad, /…/ peaks olema nagu balloon …, et kogemata võid üle sõita … 
või poi. /EST, M/N/ 

 

 

Vettehüppeid peetakse väga ohtlikeks just tundmatu 
veekogu põhja ja sügavuse tõttu. Sellegipoolest hüppeid 
sooritatakse ja seda mõnikord ka ebakaines olekus. 
Mõtlematuid hüppeid enda või teiste poolt peetakse 
taunitavaks, kuna tagajärjed võivad olla tõsised. 
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rohke
m 

vähem 

rohkem 

vähem 

 
Paadisõit 

ja 
purjetamine 

 Paadis püsti seismine.  
 Turvavarustuse (päästevesti) mittekandmine → oht on tajutav! Täiesti ebaturvaliselt olin, vestita. 

/EST,M/N/ 
 Valehäbi? päästevesti kandmisel. Ma ei tea, kas nad tunnevad ennast, et nad on nii kogenud või 

lihtsalt on tõesti mingi häbiasi, a la nagu jalgratturitel kiivri kandmine. /EST,M/ 
 Päästevesti mittekandmine vaikse ilmaga. Kui on väga tugev tuul, siis ikka pannakse need 

paukvestid selga, aga võib ju juhtuda ka väga vaikse tuulegagi olukordi … keegi komistab ja kukub ja 
mida iganes. /EST,M/ 

 Harrastussõudjad päästevestideta. Neil on ju veel jalad ka ju kinni. Ma olen näinud küll neid 
algajaid seal, jalad pannakse veel kinni sinna paadi sisse, see paat on ise selline väike ka ju. Siis ma 
olen näinud küll neid, kuidas nad panevad … tagurpidi käivad, pea allapoole. See on üks õudne ala. 
/EST,M/ 

 Vette kukkumine → paadi külge kinni jäämine, paadi alla jäämine vees, veealused kivid. 

 Minu väga hea sõber uppus just niimoodi, et ta kukkus üle ääre ja just siis juhtus see, et jalg jäi sinna 
nööri vahele. Kõige hullem on veel see, et kui ta kukub üle ääre ja paat tuleb talle üle keha. Inimene 
satub paanikasse ja ei oska sealt paadi alt välja tulla. /EST,M/N/ 

 See kivi võib olla ainult 5 cm veepinnast allpool, aga mootorpaadiga võid nii õnnetult sinna peale sõita, 
et lendad ise paadist minema või jäävad jalad kuskile pingi vahele. See on päris ohtlik. /EST,M/N/ 

 Halvad ilmastikuolud. 
 Maatuul. Väga ohtlik on tugev maatuul. Kui sa vette lähed, on praktiliselt peegelsile ja väike lainetus. 

Sa ei näe seda piiri ja kandud kaugele. Ühel hetkel osutub see paat, mis kaasas oli, mittekõlblikuks. 
Edasi tuleb juba katastroof, kuna laine muudkui tõuseb ja tõuseb. /EST,M/N/ 

 Tugev tuul, lained, torm. Kui sa oled kummipaadiga ja on väga tugev tuul ja tugevad lained, siis on 
vahel väga raske randuda. /RUS,M/N/ 

 Ohtlikud veesõidukid → kanuud, süstad,  kajakid, kummipaat jne →  toodi esile just meeste grupis.  

 Kummipaadid. Ja põhjused olid sellised, et perepoeg uppus, perepea uppus jne ja nad ei taha seda 
paati enam nähagi. /EST,M/N/ 

 Kuskil Pakri saarte ümbruses on vanad mootorid lihtsalt üles öelnud ja siis kutsutakse abi teiste 
harrastuskalurite käest, enne kui helistada üldse päästekeskusesse. /EST,M/ 

 Veesõiduki ümberehitamine. Ütleme nii, et ikkagi 120st mootorit sinna taha ei tasu panna … kui 
tehas näeb ette 30. Ma suutsin sellise lolluse ära teha. Niikaua kui sõitsin, polnud hullu midagi, aga kui 
pöörded maha tõmbasin hooga, siis läks paat vee alla. Tagant tuli laine, lendas paati sisse. /EST,M/ 

 Kiire sõit paadiga. Mul oli vest küll seljas, aga ühel hetkel, kui kiirus oli suur, lendasin tagasi vette. Mul oli 
ikka suur hirm, kuna ma sattusin selle hooga päris sügavale. Ja ma ei jõudnud õhku sisse tõmmata, nii et 
tõmbasin vett sisse. /EST,M/N/ 

Paadisõidul on 
uuringus osalejate 
jaoks peamisteks 
ohtudeks 
ebaturvaline 
käitumine, 
eelkõige 
päästevesti 
mittekandmine, 
halvad/muutlikud 
ilmastikuolud ning 
ohtlikud 
veesõidukid. 
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Ujumine 

 Enda võimete ja olukorra väär hindamine. 
 Enda puhul kindlasti oma võimete ülehindamine. Et suudan rohkem ja paremini, et oskused 

on paremad. On tunda olnud, et ei ole ikka nii head. EST,M/N/ 
 Ja üks asi on kindlasti enese ülehindamine. See on pigem vanematel inimestel, kes 

mäletavad, kuidas nad noortena olid väga tublid ja tragid. Vaatad, et mis see ikka on, et ma 
nooruses ju ujusin mitusada meetrit. Tegelikkuses füüsis ei ole enam see ja temperatuur on 
jahedam. Kõht on võib-olla täis ja pole kaua aega liigutanud ka. /EST,M/N/ 

 Ujumiseks mõeldud ala piiride ületamine → mõlemad segagrupid. 

 Ma olin Emajõel umbes 2 aastat tagasi, ja seal on poid kaldale väga lähedal /…/ ja kõik 
inimesed tunglevad seal, nii pole üldse huvitav ja ma ujusin natuke nendest kaugemale, ujusin 
natuke ringi ja tulin tagasi. Päästja ootas mind kaldal, ja hakkas mulle midagi seletama eesti 
keeles, väga emotsionaalselt, mina ei hakanud süvenema, ütlesin OK, ja tema oli šokis, tegi 
väga suured silmad, küsis üle – OK? Ma vastasin, jah, OK, ja läksin ära. Ja siis ma hakkasin 
mõtlema, et huvitav, miks tal oli selline reaktsioon, ja hakkasin mõttes kordama ja mõtlema, 
et mida ta siis mulle ütles. Tema ütles mulle, et kohe läheb mööda jõge kiirkaater /…/  see 
tükeldab Teid ära – ja tõesti ma nägin pärast seda kaatrit oma silmadega, kuidas nad lausa 
kihutavad mööda seda kitsast jõge – Emajõgi on ju kitsakene. /RUS,M/N/ 

 Veekogu põhja mittetundmine. Sa ei tea, kas see veekogu põhi on pehme või kõva. /EST,M/N/ 

       Mingid puuokkad – sest mul lapsepõlves sõber lõikas jala katki, ei tea millega vee all. /RUS,M/N/ 

 Mõnikord puudulik ujumisoskus, ujumist tuleb õppida → mõlemad segagrupid. 
  Aga mina ei oska ujuda, ükskord ma tõmbasin vett sisse, mingi ime kaudu, ma ei tea kuidas – ja 

karjuda ka ei saa, sest hingata ei saa, ja kuidagi ikkagi sain veest välja. /RUS,M/N/ 

 Krambid.  
 Nojah, see on nagu see, et hirm tekib ka, et muidu nagu oskaks ujuda, aga kui on kramp, siin 

sa enam ei saa oma keha käsutada. /RUS,M/N/ 

 Endal on mul mitu korda olnud igasuguseid krampe ja värke ujumise ja trenni ajal ja siiamaani 
on nagu vee peale jäänud püsima, kui avaveest rääkida, basseinis on ka kogu aeg mingid 
krambid. /EST,M/ 

 Peale suurt pingutust → võib vees orienteerumine isegi heal ujujal häiritud olla. Ja vahest on 
isegi mingid võistluse lõpud, kus siis on vaja olnud mingi pikk distants ujuda just avavees, ja siis, kui 
sa arvad, et nüüd oli finiš ära, siis käib pea ringi ja siis ei saa enam midagi aru ja siis mõtled, et ahah, 
kuspoole ma nüüd tegelikult minema peaksin, et ei pane tagasi … /EST,M/ 

 

rohkem 

vähem 

Meeste grupp hindas 
oma ujumisoskust 
pigem väga heaks. 
Ohuolukorrad võivad 
tekkida pigem 
olukorra valest 
hindamisest, nt 
külm vesi → 

krambid, alkohol, 
oma võimete 
ülehindamine.  
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Kalapüük 
suvel 

 
Kalapüük 

talvel,  
talvine 

veeohutus 

 Ohtlikud lained lahtedes. Ja kui mõtled, et lähed tuulise ilmaga ka sinna lõhet proovima. Lahtedes ei 
ole laine mitte ainult edasi-tagasi kõigutav, vaid ka üles-alla tõusev. Ühel momendil on sul jalad 
põhjast lahti. Esialgu korraks, siis pikemaks ajaks, ja kogu aeg sa tunned, et sa lähed aina kaugemale 
ja kaugemale. Aga sealt hakkab juba põhi sügavamale minema. Ja see on nii petlik, kuidas sa oled 
järsku selle kivinuka juurest kõrvale kandunud. /EST,M/N/ 

 Tugevad lained ohtlikud ka kogemustega kalameestele. Lähevad merre kummipükstes, mis on 
rinnani, saabastega – ja laine tuleb, neid keeratakse natuke kummuli, õhku tõusevad saapad, ja ongi 
kõik, neid keerab ringi – võiks ju arvata, et täiskasvanud mees, oskab ujuda nagu kala vees ja on sadu 
kordi veest välja tulnud – aga seekord juhtus nii. /RUS,M/N/ 

 Alkohol ja libe kallas … kala lasti sinna sisse ja seal me seda ka püüdsime. Kuigi kaldad olid väga 
libedad ja järsud, maa sõidab jalge alt ära, eriti veel arvestades, et inimesed olid joonud, nii et ma ei 
ütleks, et see oli täiesti ohutu. /RUS,M/N/ 

 

 Ettenähtud teedest kõrvale kaldumine. Kukuvad isegi autoga läbi jää. Ma ise olen ka autoga käija ja 
olen ka üksinda käinud. Aga mina nendest suurtest trassidest kõrvale ikka ei lähe. Mina ei hakka eraldi 
otsima mingeid põnevaid kalakohti. Kui sa ikka hoiad sinna, kus teised on ja kus tee on ohutum. Olen ka 
jala käies prakku kukkunud Peipsi peal, aga sain sealt ka kohe välja. Aga see juhtuski, et otsisin seal 
prao ääres ei tea mida. Tuleb lihtsalt hoida ka mõistus selge, mitte teha lollusi, ja kuulata, mis vanemad 
inimesed räägivad. /EST,M/N/ 

 Talvel jää peal → suuskade, mootorsaanide ja autodega. Jõgede peal on hästi populaarne, juba 

ajalooliselt talvel on suusarajad välja kujunenud, seal suusatatakse väga palju, päris palju käiakse 
mootorsaanidega jõgede peal sõitmas, teadmata, et seal on kuskil mingi keerukohad või kurvid või 
kärestikud ja samuti käiakse ka näiteks Tallinnast … Viimsist sõidetakse Aegna saare ümber mere peal 
suuskadega. See on selline hulljulge tegevus ja suusatajad 110% ei kanna mingit vesti ega jäänaaskleid 
kaasas. /EST,M/ 

 Talveriided → Suured kombekad seljas, kui see märjaks läheb, siis oled sa – põmm – vee põhjas. 
/EST,M/ 

 Sulava jääga kalapüük  → Igal aastal, keegi läheb Peipsi peale või Pärnu lahele. /EST,M/ 
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Lapsed ja 
veeohud 

 Lapsed on ettearvamatud → vanemate kohustus neil silma peal hoida.  
 Vanemad peaks pöörama sellele rohkem tähelepanu. Meie võtsime ise paadi ja läksime ja kukkusime 

ümber selle paadiga ja üks päästis teist. /EST,M/N/ 

 Kui teed kusagil peatuse, siis lapsed ju kohe jooksevad. Ja üldse ei vaata, kas läheb ruttu sügavaks 
või ei lähe. Küll on nad katkiste jalgadega välja tulnud. Küll on klaasikillud põhjas vms. /EST,M/N/ 

 Vennal oli väike poeg ja me kogu aeg vaatasime ta järgi, ja jõudsime ainult asjad laiali panna, ja teda 
ei ole. Me otsisime ja jooksime kõik koos ringi, mõtlesime juba, et ta uppus ära, /…/ olime juba 
temaga mitu korda mõtteis hüvasti jätnud, sest päästjad otsisid vees ja nii edasi, ja siis naine tõi ta 
käest kinni kohale. Nii et suurtes randades peab vaatama, kuigi me vaatasime – see tähendab, et 
lastega peab olema väga ettevaatlik, eriti veel kõik need kohad, kuhu ta võib sisse kukkuda, mingi 
jõgi, eriti veel, kui seal on järsk kallas, nii et võib-olla ei tasuks lapsi üldse sinna võtta, või siis 
keti külge. /RUS,M/N/ 

 Lastele tundmatud veekogud. 
 Et lapsed ka võõras kohas ujuvad. Ma olen näinud, kui kaks 12 a last ära upuvad ja vool oli nii tugev, 

et mitte keegi neid välja sealt ei toonud. Terve rand oli rahvast täis ja mitte midagi. /EST,M/N/ 

 See oli tõesti ainult üks sekund, kui mul tüdruk oli hetkega kadunud. Minu kõrvalt kohe ja oligi vee all. 
Sest äkki läks sügavaks. /EST,M/N/ 

 Täispuhutavad ujumise abivahendid.  
 Mul üks tuttav kehalise kasvatuse õpetaja keelas rõngaga ujumise ära ja ütles, et käepadjad on kõige 

ohutumad asjad. Et laps laseb rõnga küljest käed lahti ja lihtsalt libiseb läbi rõnga. /EST,M/N/ 

 Tänapäeval on laste trikoodel ka õhkpadjad sees. (öeldud positiivses mõttes) /EST,M/N/ 

 Laste ohtlikud mängud. 

 Teevad mingeid võistlusi seal väiksed lapsed, kes ujub poini ja pärast ei jaksa tagasi ujuda, ja üle pea 
vesi ja mingid sellised asjad. /EST,M/ 

 Lastele meeldib ju käia jäätükkidega sõitmas. /EST,M/ 

 Stroomi rannas, me elasime sealsamas lähedal, seal kogu aeg timmisime ringi mööda vett nendega 
(jäätükkidega). Mul tuleb praegu meelde, jah. /…/ kui ma läksin koju, siis isa oli jumala vihane, ma ei 
saanud kunagi aru, miks ta vihane oli. Ma arvasin, et ta vihane sellepärast, et mul olid püksid märjad, 
pidin ju vahepeal vette astuma ja siis koju minema … nüüd küll mõtled, et huh, täitsa õudne. /EST,M/ 

 Lastele ohtlikud olukorrad ka valvega rannas. 

 … et sõidavad kaatritega ringi seal, kus inimesed suplevad, ja tõstavad veel lainet ka sellega – mul 
umbes 10 aastat tagasi ühe tuttava laps tõmbas vett sisse just päästjate süül. /RUS,M/N/ 

rohkem 

Kuna lapsed ise ei 
suuda võimalikele 
ohtudele mõelda 
ning sageli võivad 
käituda 
ettearvamatult, siis 
peavad just 
vanemad nende 
ohutuse tagama. 
Laste 
ujumisrõngast 
peetakse ohtlikuks, 
teiste 
täispuhutavate 
abivahendite puhul 
ohtu ei nähta. 
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Rumal 
käitumine, 
hulljulgus, 

mõtlematus, 
reeglite 
eiramine  

 

 

 Mõtlematus. Inimesed ei mõtle võib-olla lihtsalt nii palju ette, nad mõtlevad lihtsalt selle peale, 
et kihvt, lähen paadiga sõitma, see on põhi-action, see on põhitegevus ja ta ei mõtle selle peale, 
mis seal taga on. See riskiküsimus ja endapoolne vastutus … /…/, et ma pigem enne üritan ikka 
analüüsida läbi, mida ma teen, et huupi … muidugi, ujuda oskan ja saab hakkama ja püsib vee 
peal, aga selles suhtes see ei ole ikkagi minu loomulik keskkond ja siis ma pigem suhtun sellesse 
ettevaatlikumalt, kui et mõistmatult kuskile ruttan või tõttan. /EST,M/ 

 Noorte rumalad mängud. Siis on veel lollimängimine – kui te panete Youtube´is otsingusse, 
kuidas „hokifännid sõitsid Viking Line´iga“ – see tähendab, et on üks laev, kujutame ette näiteks 
Viking Line´i, inimene riputatakse pardalt välja ja siis tõmmatakse reelingute abiga ülesse – 

vaatad alla, sinu all on 5kordne maja. /RUS,M/N/ 
 Mängud paadis. Paljudele meeldib „mängida“ paadis, et see peaaegu ümber läheb – õnneks pole 

seda juhtunud, aga on ehmatatud küll. /RUS,M/N/ 
 Rumalad mõtted ujudes. Mina käisin Peipsi järves ujumas, ja seal sügavus tuleb üpris 

aeglaselt, ja ütleme, umbes 150 m kaldast ujus luik, ja oli huvitav tema juurde ujuda – tema 
juurde ma sain ujutud, aga tema osutus vanaks, habemega, ja sisises ka, ja põhimõtteliselt ma 
ujusin tema juurde sellepärast, et oli huvitav ja ilus lind, aga kui temale oleks midagi tundunud ja 
ta oleks tahtnud minuga midagi teha, siis põhimõtteliselt ma ei oleks väga saanud ennast kaitsta, 
ja tõesti, kokkuvõttes võiks omada pead otsas ja mõelda, mida sa teed. /RUS,M/N/ 

 Reeglite rikkumine professionaalide poolt, nt paadi rentijate, giidide poolt.  
 Paadirent. Nüüd ikka neid paate ja asju tegelikult renditakse ka natukene lihtsalt praegu 

välja. Seal on ka umbes lihtsalt see, et sa ütled, et kuule, ma tahan paati saada. Mis seal 
salata, rentisin isegi kaatri niimoodi, et ei küsitud mult ei dokumente, juhilube, mitte 
midagi ei küsitud. Lihtsalt et andke raha, paat on seal, minge. /EST,M/ 

 Ülerahvastatud paadid. Pirita jõel mina nägin sama asja ära … seal on need Kasse-tüüpi 
paadid, et seal on 4 inimest lubatud üldse peale. Rekord, mis mina olen näinud, on see, et 
oli 7 inimest peal, ja loomulikult kellelgi vesti ei olnud. Need olid lihtsalt nina otsas 
hunnikus. /EST,M/ 

 Saanisõit. Ma käisin veebruarikuus Rovaniemis lumesaanisafaril /…/ siis me sõitsime 
mööda seal jõge ja siis see üks giid tegi seal mingit pulli ja läks sealt raja pealt välja, aga 
noh, meil olid etteantud reeglid, et alati pead giidi jälgima, et tema teab, kust sõita. /…/ 
siis kui nemad sinna jõudsid, siis seal oli vesi ja siis järsku mingi hetk nad vaatasid, et asi 
hakkas nagu alla minema /…/ sellised professionaalsed giidid, et ka nemad ikka panevad 
vahepeal võssa, et on küll nagu reeglid … /EST,M/ 

 

rohkem 

Mõtlematusest ja 
rumalatest 
tegudest räägiti 
enam vene grupis 
ja meeste grupis. 
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rohkem 

rohkem 

vähem 

Alkoholist kui 
õnnetuste 
tekkimise 
soodustajast räägiti 
kõikides gruppides. 
Paljudel oli rääkida 
“oma lugu“. 

Alkohol  
ja vesi 

 Alkoholi suur mõju käitumisele → teeb julgemaks, rõõmsamaks, tugevamaks.  
 Oled kuskil rannas ja teed lõket ja jood väikest õlut, siis mõnedel isikutel tuleb selline hulljulgus pigem 

peale. Siis on juba kindlasti pime ka õhtul ja siis lähevad ujuma. Ja enamasti minnakse sellistesse 
kohtadesse ujuma, kus päeval ei ole käinud, ja suurema hooga kui päeval. See on ohufaktor. /EST,M/ 

 Meil õnneks ei ole juhtunud õnnetusi, aga on inimesi, kes tahavad pea ees vette hüpata. Ja kui on 
keegi jäänud kauemaks vee alla, siis on keegi ikka, kes kohe järgi hüppab. See (alkohol) ikka mõjutab 
väga palju. /EST,M/N/ 

 Eks see alkohol teeb ikka julgeks ja tugevaks. /EST,M/N/ 
 Sageli seotud saunas käimisega. 
 Ohutusnõuete rikkumine.  

 Ohutusreeglite eiramine, jällegi, kui keegi on joobes ja kui keegi ronib sinna, kuhu pole vaja. 
/RUS,M/N/ 

 Ma pean tunnistama, et kui ma isiklikult paadist vette kukkusin, siis oli alkoholil selles päris suur osa. 
Õlled on paadis. Kummikud olid jalas ja märg ilm oli ka. Paadi põhi oli lihtsalt libe ja mitte midagi aru 
ei saanud. Ühel hetkel olin jalad ees vees. Teine mees sai paati kallutada ja siis sain õnneks paati 
tagasi ronida. Tuleb nagu enda vastu aus olla, eks põhjus on teada. Ei olnud vesti ka kaasas, aga 
õnneks juhtus kalda ääres … /EST,M/N/ 

 Alkoholi tarvitamine kui traditsioon teatud veeharrastuste puhul. 
 Alkohol purjetamisel. Väga paljud ei kanna veste ju ja seal tegelikult võetakse napsu ka ikkagi, noh, 

see käib traditsiooni juurde. Tegelikult käib. Antakse merevanale ja võetakse ise ja siis antakse 
meeskonnale. /EST, M/N/ 

 Alkohol kalal käies. See käib asja juurde. Ma tean küll seltskondi, kes käivadki talvel kalal 
sellepärast, et saab tina panna. /EST,M/ 

 Tugev joove.  Alkohol mõistuse piirides, sest kõik need juhtumid, ma arvan, et seal peaks ikka väga 
tugevalt, ikka tõesti tugevalt joobes olema. Näiteks jaanipäev, kindlasti järgmine päev on nii palju rahvast 
ära uppunud üle kogu Eestimaa, kõik ju lähevad kuskile – siis ma arvan, et nad on ikka väga tugevalt joobes, 
võib-olla nad ei mäletagi midagi, on vesi või ei ole vesi, või on muld, ah mina lähen magama kohe siinsamas. 
/RUS,M/N/ 

 Alkohol ja avalikud rannad. Selliseid inimesi ju leidub igas rannas päris korralikult suve ajal … kui võtta 
Pirita rand näiteks, seal pooled inimesed on … üle promilli on sees. Inimesed, tundub, et lähevadki randa siis, 
kui nad on purjus. /EST,M/ 

 Alkohol ja muud õnnetused. Seltskond istus autos ja jõid. Auto veeres taha, kõik hüppasid välja, aga ühe 
inimese naine jäi sisse, auto kukkus tagumise osaga ees jõkke, ja sügavus polnud suur, aga ta kukkus just 
ukse peale. Päästjad tulid kohale, vaatasid, et 3 meetrit, me ei hakka sukelduma – nendel oli ainult 
hingamistoru, akvalange neil kaasas ei olnud, ja ongi kõik. Tuli välja, et nad kas läksid käsipidurile pihta või 
midagi, ühesõnaga, võtsid piduri maha, mehed hüppasid välja, aga naine jäi sisse. /RUS,M/N/ 

 

Õnnetused 
juhtuvad pigem 
väga tugevas 
joobes inimestega. 
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      Meri 

 Tugevad lained, tõusulaine.  
 Sealt see kogemus, et 12 m lained, mille vahele purjekas ära kadus, on üle elatud. /EST,M/N/ 
 Minul abikaasa päästis niimoodi ühe surfari ära, kes peaks nagu kogenud olema. Ta jäi kuidagi 

sinna ja pöörles kõrge laine sees ja ei saanud välja. Oli päris sügaval ka. Ta lihtsalt väsis ära. 
/EST,M/N/ 

 Siis ma mõtlengi, et üksi sellise lainetusega mitte mingil juhul ei tohiks minna. Ikka keegi 
võiks lähedal olla, kes sind aitab, kui hätta jääd. /EST,M/N/ 

 Minu jaoks ka see, et kui see vesi sind kannabki ära meres. On võib-olla suur lainetus ka ja 
saad ühest lainest jagu ja järgmine lööb sul kohe hinge kinni. Seda on ette tulnud. /EST,M/N/ 

 Ilmastikuolud.  
 Asi, mida peab alati kartma, on ikkagi meri. Paar korda on sellist juhust olnud, et rahuliku 

ilmaga lähed merele küll, aga mere peal jääd ikkagi suht karmi tormi kätte. /EST,M/ 
 Maatuul. Läksime mere pealt aluseid ära tooma aerupaadiga. Maatuul oli nii tugev, et ei saa 

tagasi. Pressid ja pressid ja ei jõua. Aga kui vaatad nagu merepilti, siis nagu polekski midagi. 
Suhteliselt kalda lähedal ja lainet pole kerkinud, aga sa lihtsalt ei jõua. Kuidagi laveerisime 
varju, aga otse ei saanud. /EST,M/N/ 

 Kaugusi raske hinnata. Sa vaatad, et see on siinsamas. Tegelikkuses on sul sinna võib-olla 200 m. 
See distants kaob nii ära. /EST,M/N/ 

 Ebasobiv veesõiduk →  oluline jälgida veesõiduki sobivust vastavale veekogule. 

 Aga kummipaadiga merele? Ma ei kujuta ette. See on ikka väga ohtlik. /EST,M/N/ 
 Pigem just need väikelaevad, kui minnakse mingi järvedele mõeldud Bella-paatidega, mis 30-

sentimeetrise lainega lähevad ümber … et tuleks mõelda natukene. /EST,M/ 

 Merel on ohutum → abi on lähemal. … merel on asjad paremad. Seal käib merepolitsei ja 

päästevestid on alati paadis. Seda kontrollitakse. /EST,M/N/ 
 Merel on veeohutus paremini seadustega reguleeritud. Merele lähevad ainult need, kellel on 

paadijuhiload ja koolituse läbinud ja paadis on vähemalt üks isik, kes teab seda asja. 
Siseveekogudele, sellesama aerupaadiga, mis on alla 4 m pikk, ei pea olema mingeid lubasid ega 
midagi. Kõik on käinud ja käivad edasi. /EST,M/N/ 

 

 

 

 

 

 

rohkem 

vähem 

Merega seotud ohtudest 
räägiti enam eesti 
gruppides. Merre 
suhtutakse ettevaatlikult, 
peamiste ohtudena 
nähakse ilmastikuolusid: 
tugev torm, tuul ja 
lainetus. Ohuna nähakse 
ka mere jaoks 
ebasobivate veesõidukite 
kasutamist. Küll aga leiti, 
et merel on ohutus 
paremini tagatud kui 
siseveekogudel, kuna 
reeglid on karmimad ja 
sõitma lähevad enamasti 
need, kes on ohutusalase 
koolituse läbinud. 
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      Järv 

 Tugev tuul ja lained → ohtlikud ka järvel. 

 Puudub ohutunne. Aga siseveekogud, kus käiakse nende väikeste aerupaatidega. Inimestel puudub 
ka ohutunne, kuna ta on nii väike. Seal kaob ära see tunne, et päästevest peaks paadis vähemalt 
kaasas olema. /EST,M/N/ 

 Force majeure, nt maod, linnud vees. Ilus päev oli ja puha, ja nägin, et madu ujub vee peal, ja 
kusjuures see oli väga lähedal, lihtsalt pea paistab veest välja ja vesi virvendab, et on näha keha 
siluetti, ja see oli muidugi väga hirmutav. Ei olnud aru saada, kes see on, nastik või rästik. /RUS,M/N/ 
Mõne järve kaldal on minu jaoks veel hirmsad maod, kui on mingi mitteametlik rand. /RUS,M/N/ 

 

 

 
 
      Jõgi 

 Kiire vool. Aga paar aastat tagasi oli üks kanuuõnnetus. Seal oli küll see, et tänu sellele, et 
inimestel vestid seljas olid, juhendasin ma nad teise kanuuga teisele kaldale. Aga kanuu jäigi 
kadunuks. Kiire vool viis selle ära. /EST,M/N/ 

 Jõgedes, kus on kiire jõevool, sest kalda lähedal on see väike, ja kui keegi ujub kaugemale 
välja, sinna, kus on see täies hoos, /…/ ja kui ta ei oska hästi ujuda, siis ongi kõik. 
/RUS,M/N/ 

 On olukordi, kus ei olegi eriti lihtne eluga pääseda. Kui tegu on voolava veega ja 
inimene satub jää alla, siis on praktiliselt võimatu päästa. /RUS,M/N/ 

 Eriti ohtlik kevadel. Eriti kevadel, kui see vesi on külm. See jõgi on tore küll, ta on sama 
suur, aga vool on kolm korda kiirem ja selles vees paksude riietega üle paari minuti vastu ei 
pea. Ja kui veel paanika tekib, on õnnetus hästi ruttu tulemas. /EST,M/N/ 

 Alkohol ja ohutusreeglite mittejärgimine. Pirital näiteks on … seal suvehooajal sõidetakse jõe 
peal väga palju … enamasti need seltskonnad, kes sõidavad, on nagu ülemeelikud ka veidike, ma 
pole tähele pannud, kas seal on üldse mingid vestid neil seljas või nad on lihtsalt … /EST,M/ 
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Veekogu 
talvel 

 Ettearvamatu jää → õhuke. 

 Hoovused → ka järvel. 

 Jõed ei pruugi ühtlaselt jäätuda. Kui on lumine aasta, siis jõed ei jäätu ühtlaselt, vaid jäätuvad 
keskelt ja siis põhimõtteliselt lumi katab ainult ääri. Kui sa hakkad jõe peale minema ja näed, et see 
on üleni lume all, loogiline oleks, et seal on jää ka, aga 2 meetrit äärest on tegelikult nagu lörts ja 
siis on lumi ja siis … astud vabalt sinna sisse. /EST,M/ 

 Hirm läbi jää kukkuda. 
 Alajahtumine. Hullem on see, et ikkagi, kui sa talvel kuskile sisse kukud, tekib hiljem see 

alajahtumise võimalus. /EST,M/ 
 Minu hirm on, siis ilmselt ta on ikkagi ka midagi talvel ja jää peal, ja siis on külm ka ja siis on 

paha ja siis sa kukud sinna sisse ja siis on nii paha ja vastik. Ma ei ole kogenud seda, et siis 
ma loodan, et ma ei koge ka seda mitte kunagi. /EST,M/ 

 Talvel-kevadel jääle minek. Kevadel jää peale, väga-väga-väga paljud lähevad Harkule ja 
sellistele väikestele järvedele või jõgedele. Sellest ei saa mina ka aru, see on ka minu meelest üks 
kõige ohtlikematest asjadest talvel – sest sa kukud sinna sisse ja ongi kõik, siis on arvatavasti need 
samad krambid, külm vesi … /RUS,M/N/ 

 

 

 

rohkem 

vähem 
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Teatakse 
(osatakse)

enam 

Isiklikud või kogemusel põhinevad teadmised   

Teatakse 
(osatakse)

vähem 

 Helistamine hädaabinumbrile 112 peeti targaks otsuseks, ühest küljest võimalik kutsuda abi 
sündmuskohale, teisest küljest hea võimalus saada tegutsemisjuhiseid. Ma arvan, et esimene kõne 
oleks ikka 112. /EST,M/N/ (mõnevõrra vabastab ka vastutusest ise midagi valesti teha). Kuid puudusena 
toodi välja võimalus liiga kauaks ootele jääda: „praeguseks hetkeks on kõik liinid kinni, Teiega võetakse 
esimesel võimalusel ühendust“ – mis mõtet on siis sinna helistada, kas ma pean siis istuma telefoni otsas ja 
ootama (politsei numbril helistamisel). /RUS,M/N/. Reaalses  situatsioonis (eesti meeste grupp ja vene 
grupp) tõdeti aga, et tõenäoliselt joostakse kõigepealt ise päästma ja siis helistataks 
häirekeskusesse. See on juba tagajärg, kui sa oled kellegi juba päästnud, siis peale seda sa võid juba 
helistada. /RUS,M/N. Eesti segagrupis leiti, et pigem kõigepealt helistataks ja siis päästetaks, kuid 
olukordades, kus kaalul on lähedaste elu, siis seal tormatakse samuti kõigepealt päästma. Kui seal 
tiigis, mis on 70 m eemal, mu laps uppuma hakkab, siis ma enam telefoni tooma ei läheks, vaid hüppaksin ise 
järgi. /EST,M/N/ 

 Abi hüüdmine. Ma veel karjuks ka kõva häälega, et äkki keegi kuuleb. Me ei ela nii džunglis. Äkki keegi ikka 
kuskil kuuleb. /EST,M/N/  

 Hea on teada ka teisi numbreid, nt merepäästetelefon. Tegelikult on merepäästekeskus ka olemas. Kui 
mere peale minna, peaks see number paadis kirjas olema. See on merel. Peipsi peal on piirivalve. /EST,M/N/ 
Infonumbrite kleebised paatidesse. On tehtud neid kleepekaid ja kleebitakse paatidesse sisse, kus need 
numbrid on kõik kirjas ja mis teha ja kuidas käituda. Suurematel kaatritel on ka meremärkide tähistused. 
Selliste asjade jagamine on kindlasti kasuks. Inimesed saavad selle info lihtsalt kätte. /EST,M/N/ 

 Teatakse, et ise appi tõttamisel võib ka päästja ohtu sattuda, kuna uppuja võib paanikahoos ka teise 
inimese vee alla tõmmata, seega esimeseks võtteks on abivajajale mingi ujuva eseme viskamine. No 
kasvõi paadist selle vesti või rõnga visata. /EST,M/N/ 

 Kannatanu veest välja toomisel ja esmaabi osutamisel kardetakse inimesele viga teha. Teadmised 
esmaabist on peamiselt teoreetilised või isegi puudulikud ning see osa päästmisest usaldataks 
pigem professionaalidele, kuna ise tehes võib isegi kahju tekitada. 

 Vene grupi ja eesti meeste grupi osalejad olid vajadusel valmis kohe appi tõttama, kuigi tunnistati, et ettevalmistus ei 
pruugi olla piisav ning seeläbi on oht ka oma elu ohtu seada. Samuti kardeti hirmu ja paanika tekkimist, nii abistajal 
kui päästetaval, mis võib olulisel määral pärssida kriisiolukorras adekvaatset tegutsemist. Eesti grupis peeti 
olulisemaks häirekeskusesse helistamist ja sealt vastavate juhiste saamist, kuigi ka siin oleneb tegutsemine reaalsest 
olukorrast, kui ollakse üksi rannas või ohtu satub lähedane inimene, siis helistamisele enam ei mõelda.  

Esmaabi osutamise alased teadmised-oskused on teoreetilised. Vaid üksikud julgesid väita, et on ka tegelikult 
ekstreemolukordadeks valmis. 
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Paadis, 
Purjekaga 

merel 

 Päästevesti kandmine oluline, laste puhul vältimatu. Kui sa ise lähed paati ilma varustuseta, siis sa annad endale 
aru, aga kui sa lapse võtad paati ilma vestita, siis see on täitsa kuritegu. /EST,M/N/. Päästevesti kandmine kasvab  → 
Minu arust on see aastatega veidi paremaks muutunud … see kandmisteema just. /EST,M/. Vesti kandmine peaks 
muutuma normiks. Samamoodi ka paadisõitjatel, kui nähakse, et järjest rohkem on vest seljas, siis lõpuks hakatakse 
aru saama. Eriti just vanemad inimesed. /EST,M/N/ 

 Teiselt poolt:  
 Ei tunta ohtu. Võrtsjärvel kalal olles paadiomanik teadis, et peab olema. Me ei tahtnud hästi panna, aga ta 

käskis, et muidu saab trahvi. Pärast võtsime ikka ära, sest päike lõõskas ja oli super ilm. /EST,M/N/ 
 Kallis. … siin seda on vaja, aga see on liiga kallis, ma ei hakka võtma, saab ilma äkki. /EST,M/ 
 Vanemad vestid ebamugavad. 10 aastat tagasi olid need suured paksud korkvestid ka, neid ei tahtnud keegi 

selga panna.  /EST,M/ 
 Turvavarustus võtab paadis palju ruumi. Olgem ausad tegelikult … kui sa ikka võtad sellise väikese Kasse-

tüüpi paadi, kui sa ikka kogu selle varustuse sinna sisse laod, mis sul on nõutud, siis on tunne, et võta teine paat 
sappa kaasa, sest muidu ise enam paati ei mahu. /EST,M/ 

 Päästerõngas → tuleb visata võimalikult kaugele.  Põhiline on visata see kaugemale ja puhata, kuni see lendab. 
Naiste jaoks võib päästerõngas liiga raskeks osutuda. No kui see on raske, siis ma ei tea, kas ma saan ta üldse 
tõstetud. /RUS,M/N/. Oluline, et päästerõnga nöör jääks viskaja kätte. /RUS,M/N/, /EST,M/ Tuleb osata rõngast 
läbi minna → enamik seda ei oska. Nad lähevad kas vee alt või kuidagi, aga tegelikult … tõstetakse rõngas üle endast. 
/EST,M/ 

 Põhitõed paadisõidul 
 Paadis ei tohi püsti olla. Paadis peab istuma otse, ei tohi hüpata, istuda ümber – istusid maha, siis istu.  

/RUS,M/N/  
 Paat peab tasakaalus olema. Kui kõik korraga püsti on ja ühe külje peale lähevad … /EST,M/N/ 
 Paadi äärtest tuleb kinni hoida. /EST,M/N/ 
 Ohutusreeglid peavad meeles olema. Aeg-ajalt pead endale selgeks tegema ja mõtlema selle peale. /EST,M/ 

 Reeglid purjetamisel. Purjelaeval kehtib üks reegel: üks käsi on laeva ja teine käsi on enda jaoks. See on selline asi, 
mis ka teistel  laevadel kehtib. Kogu aeg peab olema kindlus selles, et sa kogu aeg hoiad kuskilt kinni. Et sul on see koht, 
kust hoida, ja see on mind elus ka ära päästnud. Kui ikka purjelaev küliti läheb tugeva bagiga ja sa ripud seal köie küljes, 
siis purjelaev ajab ennast püsti ja siis on see möödas. /EST,M/N/ 

 Mootorpaadil rohkem kohustuslikku turvavarustust. Ja praegu võib politsei kaatri peal peatada ja kontrollida, kui on 
mootorpaat, siis võib veel küsida juhtimisluba ja seda, et oleks kaasaegsed päästevestid, ankur, aerud vastavalt … 
/RUS,M/N/  

 Ilmaennustuste jälgimine. Paljud lähevadki küllaltki huupi merele, ma arvan, et ei vaata ilmaennustusi, et tegelikult, 
kui sa igal hommikul vaatad näiteks EMHI leheküljele, siis seal on mitmed erinevad mudelid, mis näitavad sulle, kuidas 
tuuled tõusevad ja raugevad ja vähemalt ühe päeva lõikes nad on küllaltki täpsed. /EST,M/ 

 Tehnikad paadi ümberpööramiseks. Kus paat on risti lainega, pead kaaluga niimoodi mängima, et see on lainele 
vastu. Kui sa lased ennast teistpidi, oled paadiga ümber ka. Ka seal peab mängima vastu. Kui laine tuleb, pead talle vastu 
minema. Väga raske on paati ringi pöörata, kui oled vastutuult. /EST,M/N/ 

Päästevesti 
vajalikkust 
teadvustatakse 
(libastuda võib ka 
tasase ilmaga), küll 
aga tunnistatakse, et 
pigem kasutatakse 
seda siis, kui tundub 
olevat reaalne oht (nt 
tormine ilm) või kui 
on oht trahvi saada. 
Meeste grupis käidi 
välja mõte, et 
päästevesti kandmise 
vajalikkusest tuleks 
rohkem rääkida – 
“tegija kannab 
kiivrit”, siis nüüd 
“tegija kannab vesti”. 

Päästerõnga õige 
kasutamine tundub 
pigem keeruline nii 
päästja kui ka 
päästetava 
seisukohast. 
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Ujumine 

 Telefon peaks alati kaasas olema. Meie ka seal järve ääres, telefonid näpus, ei liigu. Aga nüüd ma hakkasin mõtlema, et 
äkki võiks ikkagi olla vähemalt üks telefon kaasas. /EST,M/N / 

 Olukorra hindamine enne ujuma minemist. Ma vähemalt enne üritan võimalikult palju kaaluda neid ohte, mis võivad 
olla. Kui ma tean, et vesi on mingi … 5 või 6 kraadi Tallinna lahes, siis ma ülepea vette ei torma, arvestada, et 100% 
lähevad mõlemad jalad seal vees krampi. /EST,M/ 

 Ujumine avalikus, valvatud rannas. Kus on olemas märgid, lipud, päästjate majake. Ja päästjad kõrval. /RUS,M/N/ 
 Päästjad on läheduses. Pärnu rannas, kus oli mingi mustmiljon inimest ja siis samamoodi ma nägin, kuidas need 

päästjad ikkagi tõid mingeid väikeseid lapsi sealt kaugelt ära. Kes ei olnud otseselt väga ohus, aga siiski-siiski. Nad 
ikkagi vist näevad kuidagi hästi. /EST,M/ 

 Teiste inimeste läheduses. Seal (avalikus rannas) on tavaliselt rohkem rahvast – kui sa oled kuskil metsas 
kuskil väikeses järves ja lähed sinna sõpradega lõbutsema näiteks, seal ei pruugi olla kaasas telefone või ei ole 
levi. /RUS,M/N/. Samas kui seal on nii palju rahvast, /…/ sa hakkad juba appi karjuma, siis  see on nagu 
telefonimäng, jõuab kiiresti kohale. /EST,M/ 

 Avalikes randades võiks sügavused märgistatud olla. Kui võtta mingid suplusrannad, Pärnu … et inimesed 
ujuvad näiteks poideni ja sul ei ole aimugi, kui sügav seal olla võib. Võiks mingi norm olla, et a la poi on seal 2 
meetri sügavusel ja iga inimene seda ei saa liigutada … vahel on, et ujud poini ja üritad jalgu põhja panna ja siis, 
kui ei saa, siis inimene satub paanikasse. /EST,M/  

 Ise ohus  
 Rahu säilitamine ja selge, kiire mõtlemine → rõhutati kõikides gruppides. Põhiline on mitte paanitseda – kui 

sa oled paanikas, siis oled sa kohe ühe hoobiga pooled oma šansid ära lõiganud. /RUS,M/N/ 
 Aga need asjad käivad seal nii kiiresti, et oluline on aru saada, kus on ülemine pool, et ei läheks allapoole. 

/EST,M/N /+ /RUS,M/N/ 
 Siis tuleb säilitada rahu ja lõpuks punnitad ennast kuidagi pinnale. /…/ Sa ei jõua midagi teha, sest sul pole 

lihtsalt aega. Siis ma sundisin ennast rahulikuks. Adrenaliin võimalikult maha ja siis ma pusisin nende 
rakmetega seal. /EST,M/N/  

 Haaknõel krampide vastu. Just seda lihast, mis krampi läks. /RUS,M/N/ 
 Noa kaasaskandmine, võrkudest vabanemiseks. Salaküttide merevõrgud, millel ei ole tunnuspoisid, sellepärast 

peab alati nuga kaasas kandma. /RUS,M/N/ 
 Vabanemine jalanõudest. Juhul kui oled sisse kukkunud, siis tuleb see sekund võtta ja võtta tossud jalast ära. 

Tossudega ujumine ei ole see, mis paljaste jalgadega, ja  kuigi tundub, et kallas on ainult 20 m, ei jõua sa 
tossudega alati kohale. /EST,M/N / 

 Keegi teine ohus 
 Mingi eseme viskamine hädasolijale. Ma oleks võinud talle muidugi aeruga pähe ka visata. Aga ma viskasin 

selle aeru, kuna teadsin, et see seisab vee peal vähemalt. /…/. Nad ei pannud enne täis peaga tähelegi, et üks 
sõber on seal hädas. Pärast tuli välja, et see aer teda aitaski. Ta sai ennast vähemalt peal hoida. Ta sai siis natuke 
õhku. /EST,M/N/ 

 Päästerõnga viskamine → igal pool ei pruugi käepärast olla, viskamine ei ole alati lihtne. Sellega on teine 
oht. Kui seda visatakse ja keegi ette jääb, siis on päris valus. /EST,M/N/ vähem 

Kõige ohutum on 
ujuda avalikes 
randades, kus abi  
saabub kiiremini ja 
kus on teisi inimesi 
läheduses. Ohtu 
sattumisel teati 
mitmeid  tehnikaid, 
kuid peamine on 
siiski rahulikuks 
jäämine ja kaine 
mõistus, mida 
toonitati kõikides 
gruppides. 
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Vettehüpped 

 Ettevaatusabinõud ja ettevaatlikkus → Peamiselt eesti gruppides 
 Pea ees hüppamine → ohtlik. Kui normaalne inimene hüppab vette pea ees, siis mina 

ei hüppa kunagi pea ees. Ikka kas põlved krõnksus või jalad ees. Mul peab kontroll 
kogu aeg olema, et ma ei kao kuhugi ära. /EST,M/N / 

 Alkoholijoobes ei tohiks hüpata. Ja alkoholijoobes ikka ei hüppaks, selles suhtes see 
on küll väga negatiivne. /EST,M/ 

 Eelnevalt äraproovitud koht → NB! Oht, et tuttavas kohas võidakse hüpata ka 
purjus peaga.   

 Isiklikult ma olen ainult ka korra peaga põhjas käinud, aga üldiselt jah, kui kohta 
ei tunne, siis võib korra vees ära käia ja mõõta ise, kui sügav on. /EST,M/ 

 Ma võin sealt Viljandist näiteid tuua, et kui ma kaine peaga hüppan sealt tornist 
ja pole midagi juhtunud, siis üks kord purjus peaga ka ei juhtunud midagi, et oli 
äraproovitud koht. /EST,M/ 

 Teavitustöö positiivne mõju. Sellele on päris head teavitust tehtud, et hüppad 
peaga, murrad mingi lüli ja jääd invaliidiks eluks ajaks. /EST,M/ 

rohkem 

rohkem 

vähem 

 
Lastega 
veekogu 
lähedal 

 Laste jälgimine → Jälgima peaks kuni 14aastaseid. /RUS,M/N / 

 Avalikes randades võiks olla tasuta päästevestid lastele. Eesti kontrollitavates 
supelrandades /…/ et sa saad vetelpäästelt näiteks isikut tõendava dokumendi vastu oma 
lapsele mingi laste päästevesti kas või võtta, et kui ta seal rannas mängib kuskil vees, et siis 
… ega vanem ei jõua ka kogu aeg passida, siis sul on vähemalt süda natuke rohkem rahul. 
/EST,M/  

 Laste ujumisoskus oluline. Kui ta käib 1.–6. klassini basseinis ujumas ja ei ole mingeid 
probleeme ja meri on 50 m kodust, nii et sa vaatad aknast ja näed teda, ning ta käib iga päev 
ujumas, siis mis probleeme sellega olla võiks. /…/ See muidugi eeldab, et ta oskab ujuda ja 
saab iseendaga hakkama. /RUS,M/N / 

 Lapsed mitmekesi vees. Või lasta lapsed suure pundiga vette, et kui kellegagi midagi 
juhtub, siis ülejäänud hakkavad karjuma ja täiskasvanud pööravad sellele tähelepanu – võib-
olla nii. /RUS,M/N/ 
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Talvel jääl 

 Jääauk  

 Jääaugus keera alati nägu ülespoole. /EST,M/N/.  Selja peale pööramine. Võib-olla 
võiks proovida kuidagi keerata ennast selili, võib-olla on siis kuidagi lihtsam ennast seal 
vee peal hoida. /RUS,M/N/ 

 Eraldi tehnikad jääaugust välja saamiseks. On spetsiaalsed tehnikad, kuidas sealt 
välja ronida, kuidas õigesti liigutada jalgu, kuidas õigesti toetuda kätega – peamine on 
mitte paanitseda. /RUS,M/N/ 

 Jääaugu lähedale ei tohi minna, tuleb  läheneda tasapisi roomates → oht ise sisse 
kukkuda → abivajajale tuleks kaugelt visata nöör või näiteks jope. Sa saad võtta 
jope seljast ja visata talle, varrukast varrukani on see üpris pikk, või vöö – aga mitte tulla 
lähemale, sest siis oled sa järgmine. /RUS,M/N/ ja /EST,M/ 

 Tuleks teha teavitustööd tegutsemisvõtetest → meeste grupis  

 Mida teha läbi jää vajumise korral. /EST,M/ 

 Autoga läbi jää vajumise puhul. /EST,M/ 

 Kodused ennetus- ja ohutusvõtted. 

 Kõige parem on veel see, et näiteks kevadisel või mõni voolukoht jões on, siis võib täitsa 
vabalt seda oksa kahe jala vahel hoida ja käia. Et 3 m ettepoole ja 3 m tahapoole 
on see oks küll, aga juhul kui sa ka läbi jää vajud, ei juhtu mitte midagi, sest sa jääd 
ilusasti sinna oksa peale istuma. /EST,M/N/ 

 Teine abivahend talvel on, et võta 2 l Coca-Cola pudel, mis on tühi, ja keera kork peale 
ja pane üks ühe kaenla alla ja teine teise kaenla alla. Ja ükskõik mis sul juhtub, 
riided tõmbavad vett täis, aga need 2 l tühja õhku päästavad su elu, sa ei vaju sellega 
põhja. /EST,M/N/ 

 Naasklite kasutamine. Minu arust võiks Eestis olla kohustuslik, et kui sa lähed jääle, 
kas kalale või lihtsalt lolli mängima, siis võiksid vähemalt naasklid olla kohustuslikud. 
Väike asi, küllaltki ebamugav, aga teinekord võib kasutada. /EST,M/  

 

 

 

 

 

 

Kõikides gruppides 
leiti, et jääaugust 
välja pääseda, 
tuleks end seljale 
pöörata. 
Sissekukkuja 
abistamisest 
rääkides mõeldi ka 
enda ohutusele. 
Suureks abiks oleks 
Päästeameti-poolne 
teavitamine 
erinevatest 
ohutusvõtetest. 
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Alkohol ja 
rand 

 Oluline, et keegi seltskonnast hoiaks silma peal.  

 Mul on selline kaater, kus on ees magamisruumid ja need, et mina olen ühe tüübi ikka 
täitsa sinna kinni pannud sellepärast, et see läks ka nii üle käte ära. /EST,M/ 

 Joobes inimene ei lähe üksi ujuma? Või on tegu väga rumala käitumisega. No 
üksinda joobes inimene kindlasti ei lähe ujuma, sest kuidagi ennast täis juua ja minna 
ujuma, see meenutab juba seda, et ta läks ennast uputama. Aga kui koos seltskonnaga, 
siis seal hoiavad kõik üksteisel silma peal. /RUS,M/N/  

 Meil õnneks ei ole juhtunud õnnetusi, aga on inimesi, kes tahavad pea ees vette hüpata. Ja 
kui on keegi jäänud kauemaks vee alla, siis on keegi ikka, kes kohe järgi hüppab. See 
(alkohol) ikka mõjutab väga palju. /EST,M/N/ 

 Purjus sõbra vette mittelaskmine. Pigem niisama, karjumisega, puht naiselikult, et istu 
paigal, aga muidu pole õnneks olnud. /RUS, M/N/ 

 Joonud inimene ei tohiks kaugele (üldse) ujuda. Isegi kui keegi ka läheb ujuma, siis ta ei 
uju mingi 1 km jagu merre, et veri liikuma saada – sellist asja ei ole, lihtsalt supleme esimeses 
madalikus natukene südametunnistuse puhastamiseks ja ongi kõik. Või siis samamoodi järves, 
läksime korra vette, suplesime natuke, saime kärbestest lahti ja tulime tagasi välja – ainult 
seltskonnaga. No ja muidugi, alkohol on paha, vee läheduses, see on aksioom. /RUS,M/N/ 

 

rohkem 
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Uppunu/ 

hättasattunu 
päästmine 

 Noored mehed ja vene grupp → valmis inimesele vette appi minema, aga hirm midagi valesti teha  

on suur ja teadmised, kuidas oleks õige esmaabi osutada, puudulikud. Samuti mõeldakse enda 
ohutuse peale. 

 Ma arvan ka, et ma olen piisavalt ego, et ma arvan, et ma olen nii hea ujuja, et ma hüppan talle 
järgi, aga samas praegu öeldes, siis mul pole mingit koolitust päästa kedagi, et ilmselt tol hetkel 
ma hüppan ja siis samamoodi lähme koos põhja sinna. /EST,M/  

 Kuidas päästmisprotsess välja näeb, kahtlused oma võimetes. Teine asi on teadmatus muidugi, et 
oletame, et kasvõi keegi väsib kuskil ära, et talle appi minna, et kuidas ta seal rahmeldab ja kui kerge teda 
ikka selja tagant kätte saada on. Seda ei oska, jah, öelda, et kas tõmbab põhja või mitte, et palju seda jõudu 
endal on. /EST,M/ 

 Kardetakse enda pärast → uppuja võib ka päästja põhja tõmmata → kõikides gruppides 

 Ja vees olles seda enam, sest ta võib mind põhja tõmmata ju. /EST,M/N/ 
 Sa saad võtta jope seljast ja visata talle, varrukast varrukani on see üpris pikk, või vöö – aga mitte 

tulla lähemale, sest siis oled sa järgmine. /RUS,M/N/ 
 Mis saab siis, kui inimene on veest välja toodud? Teadmised elustamisvõtete kohta pigem 

teoreetilised või puudulikud, praktikat peljatakse → kardetakse vastutust võtta ja midagi valesti 

teha. 
 Rohkem midagi ei oskaks teha … tooks ta välja, aga mis edasi, ma ei tea. /EST,M/ 
 Kui inimene on uppunud ja teda välja tuuakse, siis kõik jooksevad eemale. /EST,M/N/ 

 Ja elustamisega on täpselt sama lugu. Kui paljud on elustamist kunagi teinud? /EST,M/N/ 
 Äkki murdis kaela, äkki ma teen veel midagi hullemat temaga. /EST,M/. Kui valesti teed, teed 

karuteene. /EST,M/N/ 
 Pärast tuleb välja, et ongi, tegid valed võtted ja siis oled sina süüdi. /EST,M/ 

 Teadmised elustamisvõtete kohta. 
 Ma ei ole küll ise kedagi välja toonud, aga nii palju peab teadma, et esimesest sekundist alates tuleb 

tegeleda tema taastamisega. Hingatamise ja südamemassaažiga ja juba vee peal vaadata, et 
kas saab vee kopsust välja. Vahel on meres ka madalas vaja väga pikalt minna. Juba selle aja 
jooksul tuleb hakata elustama. Tõsta keskkohta üles ja katsuda, kas teda saab hakata juba pumpama. 
Juba see minut aega, millal teda pikast rannast välja tuuakse, võib korvamatu ajukahjustuse 
tekitada. /EST,M/N/ 

 Küljele pööramine, et vesi voolaks välja → Pärast arstlik ülevaatus, et kopsudesse ei jääks vett. 

/RUS,M/N/ 
 Kunstlik hingamine → Vaid vähesed oskavad, julgevad teha. /RUS,M/N/ 

Tõenäoliselt 
läheksin 
instinktiivselt 
appi ja 
kangelasena 
põhja. /EST,M/  

Pigem minnakse 
abivajajat kohe 
päästma (vene 
grupp ja eesti 
mehed), kuigi 
esineb hirm, et 
seatakse ohtu ka 
enda elu. Puudub 
kindlus oma 
võimetes ja 
teadmistes teist 
inimest päästa. 
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 Veeohutusalase informatsiooni jagamisel tuleb kindlasti silmas pidada lapsi → ühest küljest hea võimalus 

kasvatada turvaliselt käituvaid ühiskonnaliikmeid, teisest küljest suurepärane võimalus mõjutada laste 
vanemaid. 

 Kuna kodudes veeohutusest väga palju ei räägita (võimalik, et väga ei osatagi), siis seda olulisem on 
sarnaselt liiklusohutusega rääkida ka veeohutusest lasteaedades ja koolides. → See peaks täiesti 
kohustuslik olema. Täiesti pähe taguma selle asja. /EST,M/N 

 Kui ma võtan nüüd koolis lastele ja lasteaias lastele ohutusalase käitumise kohta rääkimisest, siis kõik 
puudutab liiklust. Kuigi meie elame Õismäel ja seal on ka suur järv ja nüüd ta käib juba jalgrattaga ka mere 
ääres. Sellest veeohutusest ei ole mitte keegi rääkinud. /EST,M/N/ 

 Veeohutust minu meelest meie koolis üldse ei arutata, rohkem näiteks, kuidas peab üle tee minema ja 
sellised asjad, liiklusohutus. /RUS,M/N/ 

 Võiks olla osa kooliprogrammist. Õppeprogramm või noh, kehalise tundide asemel … palju gümnaasiumis 
on … 3–4 tundi ikka on nädalas, et siis tehakse mingi lühikoolitus kasvõi sellest, et tutvustatakse. Ma tean, et 
täna või siis paar nädalat tagasi oli … see ujumisklubi, kuhu mina kuulun, et seal üks härra tegi sellist ka … 
alaealistele koostöös Päästeametiga nad tegid sellist koolitust. Ma just mõtlesin praegu, et kui see on siin 
teemaks, siis selline võiks olla võib-olla suurem ja laiema haardega, mitte ühe väikese ujumisklubi tasemel, 
kes tahab oma lapsi natuke õpetada. /EST,M/ 

 Ujumistunnid on esimene, kolmandas klassis. Siis juba hakkab vaikselt töötlemine pihta … 
põhikooli lõpus ja keskkoolis ka paar korda, siis tuletab meelde. /EST,M/ 

 Laste kaudu vanemate koolitamine ja mõjutamine. 
 Täiskasvanud ehk isegi vähem informeeritud. Ma arvan, et see põlvkond, kes meist nooremad on, neile 

on see juba selge. Meie oleme jäänud sellesse vaakumisse. Nõukogude ajal sellest ei räägitud, kuna 
veesõiduga tegeles üldse väga kinnine rühm. Merele ju ei lastud. /EST,M/N/ 

 Mäletan, et ta tõi sellise värvilise mapi ja seal olid kõik need telefonid, kuhu helistada ja mida teha, ja neile 
isegi näidati, et midagi seal peab – keerata inimene küljele ja midagi sellist, et kui lapsed äkki satuvad 
sellisesse situatsiooni, siis mida teha – et vesi tuleks välja. Nii et tuleb välja, et mina õppisin temalt 
midagi, kui vaatasin, mis seal piltide peal oli. /RUS,M/N/ 

 Lastele õpetatakse juba lasteaias. Isegi minu poiss on küsinud, et kus vest on. Talle on seda räägitud. 
Aga just vanemad mõtlevad, et kuidas ma ta panen, see on ju imelik ja ebamugav jne. Et ei mahu selga ja 
ma parem ei pane ja ega niikuinii ei juhtu ju midagi. Kui kakskümmend aastat ei ole paat ümber läinud, et 
miks ta siis nüüd peaks minema. /…/ Ja kui laps ütleb, siis, isegi kui ei taha vesti selga panna, paned selle 
ikkagi selga. /EST,M/N/  
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 Üldjuhul eraldi veeohutusalast informatsiooni ise otsima ei minda, kui just ei ole tegu mõne ürituse korraldamisega või 
pikema kalastusretkega.  

 Internetist info otsimine enne ürituse korraldamist, kalapüüki või pikemat planeeritud vee peal olemist → eelkõige teiste ohutuse peale 
mõtlemine. /EST,M/N/  

 Eestikeelne leht, ma ei mäleta praegu, mis selle nimi oli, seal oli kõik ohutuse kohta, kuidas telkimas käia, kuidas talvel, ja see kõik on seal 
olemas. Lihtsalt mu sõbrad huvitusid – ja põhimõtteliselt, jah, ta vaatas sinna ja luges – seal on üpris palju infot, aga seda peab jällegi 
teadma ja otsima. /RUS,M/N/ 

 WWW.VEEOHUTUS.EE  →  üksikud teadsid. 

 Päris hea reklaam oli. Ma arvan, et ma ühe korra sattusin sinna lehele, seal oli see, et mingisugune pilt oli ja siis said vist takistada, mingid 
vennad liikusid … ma arvan, et seal oli … oli äkki niimoodi, et hakkasid liigutama seda ja siis vajutasid peale ja siis läks sinna lehele. Ma ei 
tea, mis see sisu seal lehel oli, aga … kihvt oli. /EST,M/ 

 Miks pean seda vaatama, kui üritust ei korralda? /EST,M/N/  
 Seal oli mingi kanuumatkade ohutusreeglid või mida sa peaksid enne jälgima, kui kanuumatkale lähed. See oli päris informatiivne minu 

arust, seal olid isegi mingid videod olemas, et mida jälgida. Aga kui sa lähed kanuumatkale, siis seal on see instruktaaž tegelikult kohapeal 
olemas, mis peab olema. /EST,M/ 

 Abi oleks praktilistest veeohutusalastest koolitustest → pakuks huvi, eriti meeste sihtrühmale. 

 Aga mingid Merepäevad näiteks tulevad. Ma ei ole kunagi Merepäevadel käinud, aga kas seal sellist asja näiteks näidatakse või inimestele 
antakse võimalus, et pane kalipso selga ja päästa see nukk sealt 10 meetri kaugustelt näiteks ära. See oleks päris fun. Ma küll arvan, et 
ma prooviks, kuidas kõik see tunne on. /EST,M/ 

 Samamoodi võiks olla suvel, näiteks suve alguses, võiks olla ka siis mingid vetelpäästekoolitused tasuta, inimesed käivad ja nad 
saavad vähemalt ühe kogemuse kätte sealt. Muidu, kui sa lähed ilma mingi kogemuseta, lähed kedagi päästma, siis sa ei tea mitte midagi 
ette, aga kui sa oled vähemalt kasvõi seda nukku sealt välja toonud või keda iganes, oma sõpra seal välja toonud, sa midagigi tead. 
/EST,M/. Jah, et suures rannas kasvõi paar inimest oleks sajast, kes on korra selle läbi teinud. /EST,M/ 

 Spetsiifiline huvipakkuv internetilehekülg, nt otsitakse informatsiooni ilmaolude kohta → Kui ma lähen otsima 
veetemperatuure ja kui kõrval mingi asi vilgub (veeohutuse bänneri kohta), siis pööraks võib-olla tähelepanu. /EST,M/N/ 

 Ilm.ee’st vaatad, kui palju rannas sooja on.  /EST,M/ 
 Mina kasutan seda kõige kuulsamat norrakate ilmateadet ikka. Sellel ma ikka hoian silma peal, kui ma merele lähen. /EST,M/ 
 Tuulte ja sellise tormi jaoks ikkagi WindGuru, tšehhikate. Aga noh, vaatad kõiki ja paned siis pildi kokku omale. /EST,M/ 
 Kalastusega seotud leheküljed. /EST,M/N/ 

 Teavitus ujumiskohtadesse. 

 Ujulasse, seal võiks ka olla mingid teavitused … lihtsalt. Sealt hakkad harima ennast, sealt saab alguse see huvi. /EST,M/ 
 Info kaldal. Meie võib-olla teame, aga see  inimene, kes kaldale jääb, kes võib ka laps olla. Et on üks suur silt, kus on kõik kirjas. 

/EST,M/N/  

 Informatsioon juhtunud õnnetuste kohta meedias.  
 Liiklusohutusest räägitakse meedias rohkem. Meil räägitakse liiklusohutusest palju rohkem meedias. Liiklusohutusest me teame 

praktiliselt kõik. Kui on avarii, siis tuleb meelde. /EST,M/N/  
 Info toimunud õnnetuste kohta. See aasta pidi palju jääpankasid koos inimestega lahti murduma, 400 või midagi, kes läksid ujuma 

talvekalapüügi ajal. /RUS,M/N/ 

http://www.veeohutus.ee/
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 Parimate, st mõjuvamate sotsiaalkampaanianäidetena nimetati  Maanteeameti, aga ka Päästeameti nn 
šokireklaame → oluline sihtrühma emotsionaalselt puudutada.  

 Äärmisel juhul paneb, kui paneb mõtlema /…/ mingi selline emotsionaalne väärtus, hirm või risk. Näiteks oli 
Maanteeameti reklaam autoõnnetusega, et sind oodatakse koju, see oli päriselt nagu jube, aga samas see pani 
mõtlema paremini. Veeohutus samamoodi, minu arust veeohutusega on ka olnud … kas veeohutus.ee just, aga a la, et … 
/…/ et murrad kaela kui hüppad vales kohas vette või sellised teemad. /EST,M/ 

 Liiklusohutuse reklaamid karmima lõpuga (võrreldes veeohutuse reklaamidega). Minu meelest liiklusreklaamidel on 
need lõpud küll karmimad olnud. Ma mäletan küll sellist tumedust ja riste ja küünlaid. /EST,M/N/ 

 Jah, selles reklaamis oli tõesti reaalne, et issi ei tulnud koju – minu lastele see mõjus nii, et lausa kahe tasku küljes on 
need helkurid, et kui üks kaob ära, siis teine on ka olemas. /RUS,M/N/  

 Muud liiklusega seotud kampaaniad. 
 Kaine autojuhi kampaania Jaanipäeval. See jaanipäeva kaine juhi kampaania on juba iga-aastane, see võiks ka olla. 

/EST,M/N/ 
 „Tujurikkuja“ sketš sotsiaalkampaaniana.  On üks väga hea saade „Tujurikkuja“, seal oli lõik sellest, kuidas joobes 

autojuht sõitis. /RUS,M/N/  
 Ma täpselt ei mäleta, TV-d ma vaatan vähe, aga autos mul kogu aeg raadio mängib, ja ma mäletan, et olid mingisugused 

reklaamid just alkoholi kohta roolis, sellest mul midagi jäi meelde. /RUS,M/N/ 
 Mainiti Politsei- ja Piirivalveameti kampaaniat. Praegu teeb Politsei seda alkokampaaniat, et ära osta alaealisena. /RUS,M/N/ 
 Positiivsed näited vanematest sotsiaalkampaaniatest. 

 Veeohutuse kampaania juba aastaid tagasi. Kunagi ammu-ammu aega tagasi tehti, kus mingis normaalses kombekas 
kaks venda kõndisid jää peal ja üks kukkus läbi … erinevad seeriad, mis kunagi tehti … naasklid olid seal, kuidas seal teist 
päästa, kõik need asjad ja need kuidagi on mul silme ees. /EST,M/ 

 Kampaaniad Nõukogude ajast. Mulle meeldisid Vene ajal raudteejaamades sildid, et „Võidad minuti, kaotad elu“. See 
rong tuli sealt tagant ja inimene oli kuidagi relsside vahel, et kohe-kohe vahele jäämas. See pilt oli nii hästi joonistatud, et 
ma nägin unes ka, kui hirmus see oli. Aga see süstis ka seda, et kui ma raudtee juures olen, siis ma kogu aeg vaatan, 
et rongi ei tule. See pilt töötas. /EST,M/N/ 

 Mõjuvad välismaised sotsiaalkampaaniad. 
 Väga tugevat mõju avaldab sotsiaalreklaam, mis tuleb Discovery’st – nemad on tõesti väga meeldejäävad. Ma mäletan 

reklaami, kuidas igast jubeda välimusega täiskasvanud kõnnivad mööda tänavaid ja surnumaskiga inimene piilub autosse ja 
veel midagi – mingid tobedad situatsioonid, ja lapsed on kogu aeg kõrval, ja peale seda tuleb kiri „mõelge selle peale, 
kuidas te näete välja laste silmis, kui te olete joobes“, kuidas nad teid tajuvad, see nende laste vastuvõtlikkus, mida nemad 
näevad sel hetkel – see oli väga tugev reklaam. /RUS,M/N/ 

 Midagi taolist võiks ka meil rannas olla, kui sellised oleksid, küll me näeme. Saksamaal juba aastaid on /…/ aastaid 
kiirteede peal sellised kurbade laste pildid mustal taustal, kes hoiavad pildiraami käes. No ja seal see tekst on, et ära siis 
sõida hulljulgelt … /…/ Ja kuidagi see … pildi taust on selline, et kui sa sõidad sellest mööda, siis sa reaalselt … see 
niimoodi kohutab /…/ see laps ei nuta või mitte midagi, aga kuidagi värvide kombinatsioon on eriti raskelt mõjuv … 
/EST,M/ 
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 Meenutati Päästeameti varasemaid veeohutuskampaaniaid → mäletati, et seal oli ka viide leheküljele veeohutus.ee   

 Need kampaaniad, mis eelmisel aastal olid, et ära mine purjus peaga vette, on täitsa normaalsed. Seal oli ka see link, et 
kust saab edasi uurida. /EST,M/N/ 

 Telereklaam eesti sihtrühmale 
 See reklaamikampaania, mis Päästeametil on, et hoia purjus sõpra veest eemal, et see on väga reaalne olukord 

tegelikult. /EST,M/ 
 Päris head reklaamid olid. /EST,M/N/ 
 See Tetrise mäng. Et üks võitleb seal, et täis peaga vette ei läheks. /EST,M/N/ 
 NB! Seal oli vist niiviisi, et kui sa üht sõpra takistad, siis sul seal üleval pudelitena joove tõuseb ja siis sul läheb raskemaks. 

/EST,M/ 
 Telereklaam vene sihtrühmale 

 Ma mäletan, et oli mingi reklaam kurgi kohta – seal oli keegi rannas joobes nagu kurk – midagi kuskilt tuli ajusopist meelde. 
/RUS,M/N/→ üksikud vene grupis mäletasid 

 „Tujurikkuja“ mõjus sotsiaalreklaamina → mainiti üks kord ka venekeelses grupis 

 „Tujurikkujal“ on selle kohta ka, ainult talvine variant, ujumisest alkoholiga. /RUS,M/N/ 
 Veeohutuse kampaaniate sõnumid 

 Et ära lase sõpra purjus peaga vette. /EST,M/N/ 
 Et vees ei tohi juua, see tähendab mitte minna vette joobes. /RUS,M/N/ 
 Et ära purjus peaga uju. /EST,M/N/ 
 Mul meenub ka see, et keegi hüppas vette ja oli eluaeg ratastoolis. /EST,M/N/ 
 Tundmatus kohas vette hüppamise kohta rannaääres. /EST,M/N/ 
 Aga need naljakad olid, et seda, kes ujuma tahtis minna, meelitati mingi asjaga, et ära mine. /EST,M/N/ 

 Kampaania rannas 
 Mina nägin kuskil, Paljassaarel vist, sellist märki – inimene pudeliga, keelumärk, ei tea, kuidas seda öelda, keelav märk. 

/RUS,M/N/ 
 Kampaania kauplustes 

 Neil oli pandud … kus alkoholi müüdi suurtes poodides, seal mingisugune peegel või oli tehtud lihtsalt …  /EST,M/ 
 Oli põrandakleeps, et ära hüppa tundmatus kohas vette.  /EST,M/ 

 Päästeameti tuleohutuskampaaniad  
 Tule kohta, kus inimene jäi magama, seal olid suits, kamin ja pistik. /RUS,M/N/ 
 Tuleohutuse kohta olid mingid kampaaniad, et laske kontrollida oma korstnaid ja lõõre ja asju … küttekoldeid. /EST,M/ 

Eesti segagrupis meenutati spontaanselt Päästeameti 2012. a veeohutuskampaaniat, mis oli jätnud positiivse 
mulje. Mitte-eestlaste seast suutsid kurgiga reklaami meenutada vaid üksikud. Meeste grupis suudeti samuti 
eelmise aasta telereklaami meenutada, kuid sõnumist arusaamise ja meenutamisega oli raskusi. Meeste 
sihtrühmas leiti, et telereklaamid võiksid olla oluliseks infokanaliks praktiliste nippide jagamisel, kuna internetist 
reegleid üldjuhul ise otsima ei minda.  
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Ohtude tajumine ning teadmised ja oskused tegutseda 
ohuolukorras – kokkuvõte 

Gruppides suudeti ühise arutluse käigus eristada ja märgata erinevaid veega seotud ohte, kuid 

siin peab kindlasti toonitama, et teadmised üksikisiku tasandil ei ole tegelikult niivõrd head 

ning inimeste teadlikkus ohutusreeglitest on väga erineval tasemel. Seetõttu on 

teavituskampaaniad jätkuvalt väga olulised nii teavitamise kui ka hoiakute kujundamise 

seisukohast.   

Kõige ohtlikemaks veeharrastusteks peetakse vettehüppeid ja paadisõitu ning 

purjetamist. Veekogudest kardetakse enam merd, just tugevate lainete ja tuule tõttu, kuigi 

tõdeti, et merele võib häda korral abi saabuda isegi kiiremini kui teiste veekogude puhul ning 

et merel liikumine on seadustega paremini reguleeritud. Jõgesid peljati kiire voolu ja 

ebaühtlase jäätumise tõttu ning järvede puhul tunnistati, et ohutunne on mõnevõrra, sageli 

ka ekslikult, väiksem, kuid tugev tuul ja suured lained võivad ka siis ohtlikuks osutuda. 

Ohuolukorras väidetakse olevat valmis kiiresti reageerima, kuid tunnistati, et oskused 

kannatanut päästa on pigem teoreetilised, ning meeste grupis avaldati isegi soovi osaleda 

(tasuta) kursustel või õppustel, et oma oskusi parandada ja tunda, kuidas päästmine 

“päriselt“ toimub. Ka esineb sageli hirm kannatanule viga teha. Hädaabinumbrit teatakse, 

kuid ei olda kindlad, et abi saabuks piisavalt kiiresti. Vaatamata sellele, et mõistetakse 

hädaabisse helistamise olulisust, mindaks kõigepealt pigem päästma ja siis helistama. 

Eestis korraldatud sotsiaalkampaaniatest osati välja tuua ja nimetada Maanteeameti 

reklaamklippe, mis avaldasid sügavat emotsionaalset mõju, aga ka Päästeameti mitmeid 

varasemaid kampaaniaid. 

Täiskasvanute puhul peetakse kõige paremateks infoallikateks oma lapsi, kes ongi sageli nii 

olulise ohutusalase info edastajateks kui ka ohutusreeglite täitmise jälgijateks ning vanemate 

mõjutajateks. Laste harimisel mängivad suurimat kasvatuslikku rolli õppeasutused. 

1 Põhitulemused 
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4 
Uuringu tulemused: 
Tele- ja printreklaami, mängu 
test 
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 Oht, et rumalad inimesed/lapsed hakkavad reklaame järele 
tegema. 

 Minu meelest on see selline reklaam, mida rullnokad hakkavad 
järgi tegema. /EST,M/N/. Siis hakkavad filmima ja Youtube’i 
panema, et üks on rohkem täis kui teine. /EST,M/N/ 

 Purjus peaga lähed järve, siis karjud, et mäletad, kuidas Ott tegi, 
ma teengi nüüd järgi seda. /EST,M/ 

 Nagu ma enne ütlesin, vaatavad reklaame lapsed. Milline laps ei 
vaataks Ott Seppa ja Märt Avandit. Ja siis  nad ütlevad, et teeme 
nüüd järgi. /EST,M/N/  

 Eks nad nii teevadki, kui suplevad  – nad lükkavad üksteist vette 
ja hüppavad veel ise peale. /RUS,M/N/ 

 Liiga lõbus meeleolu → ei võtaks tõsiselt, reklaami lõpp peaks 
olema süngem/mõjuvam.  

 Mind häirib see lõpu-slogan. Seal on midagi minu jaoks puudu. 
/EST,M/. Kogu idee oli neil hea, kogu see … stseenid … kõik on 
lahe, aga see lõpp … /EST,M/ 

 Lõpp oleks pidanud negatiivne olema, kas mingi rist või vaade 
surnuaiale. Ma arvan, et see paneks mõtlema. /EST,M/N/ 

 Siis tuleb mingi šokiga läheneda, seal tuleb edasi näidata, mis 
temast sai … et ta suri ära ja matused …  /EST,M/ 

 Sellepärast seda ei võeta tõsiselt. See on liiga koomiline. 
/RUS,M/N/ 

 Reklaami sõnum läheb kaotsi. 

  Nägid seda reklaami Oti ja sellega … aga millest see reklaam 
rääkis üldse, mis see iva oli? /EST,M/   

 Süžee peaks olema realistlikum.  /RUS,M/N/ 

 Lood päris inimestest → mõjusamad. Need reklaamid on paremad, 
kus on ise need õnnetuse läbi elanud inimesed ratastoolis jne. 
/EST,M/N/. Inimesed üldiselt mõtlevad, et ega minuga ei juhtu, aga kui 
ta näeb reaalselt seda, kellega päriselt on juhtunud, siis paneb ehk 
rohkem mõtlema. /EST,M/N/. Või leida tõesti inimene, kes on 
uppumisest ära päästetud. /EST,M/N/ 

 Venekeelne sihtrühm: Igav, vähe tegevust → ei ärata 
tähelepanu (ei tunne näitlejaid). 

 Actionit on vähe, see on kuidagi pikaks venitatud. /RUS,M/N/ 

 Reklaami sõnum → valesti tõlgendatud. Kui sa oled joobes ja 
kukud vette, siis kohe muutud kaineks – eks see umbes nii tulebki 
välja. /RUS,M/N/ 

 Pigem vanematele inimestele, kes on suutelised sisust aru 
saama. See on pigem mõeldud teadlikele inimestele ja 15-
17aastastele tüdrukutele, et kui nende seltskonnast poisid joovad 
ennast täis ja lähevad ujuma, ja tüdrukud on seda reklaami 
näinud, siis nad võivad öelda, et ei, pole vaja. /RUS,M/N/ 

Hinnangud telereklaamile 

 Hea viis rääkida tõsistest teemadest. Minu 
meelest on väga hästi tehtud, läbi lillede 
näidatud kõike. /EST,M/N/ 

 Isiklikult ma arvan, et isegi paremini, et see 
positiivne emotsioon või see nali seal juures 
täidab paremini kui šokireklaam. /EST,M/ 

 Väga kõva ju! /EST,M/ 

 “Üle vindi keeramine“ → tekitab huvi. Aga 
ma julgeks öelda, et teatud mõttes üle vindi 
keeratud asjad jõuavad võib-olla kuidagi 
eredamalt kohale. /EST,M/N/ 

 Arusaadav sõnum. Üldkokkuvõttes moraal on 
seal hea tegelikult ikkagi. /EST,M/ 

 Ikkagi informatiivne. /EST,M/ 

 Meeldejääv. Naljavennad mõjuvad … selles 
suhtes, et inimesele jääb meelde see. /EST,M/ 

 Kindlasti hakatakse sellest rääkima. Parim 
reklaam ongi see, kus inimesed ise kannavad 
seda edasi. /EST,M/ 

 Päästeamet on IN. On ajaga kaasas. /EST,M/ 

 Väga noortepärane. /EST,M/ 

 Tuletab meelde „Tujurikkuja“ sketše ja 
sõnumit. Sama nende tegelastega on 
„Tujurikkuja“ teinud basseinis selle 
viinajoomise ja ujumise asja. Eks see tuleb ka 
tegelikult ikkagi kohe meelde … seal ka 
tegelikult ainult üks vend vist lõpetas, teised 
kõik uppusid. /EST,M/ 
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Positiivsed aspektid  Parendusettepanekud 

Suured erinevused eesti- ja venekeelse sihtrühma vahel. 

Eesti ja vene segagrupid olid üksmeelel, et tegu on liiga lõbusa 
reklaamiga, kus reklaami tõsine sõnum võib varju jääda. Esineb 
oht, et lapsed ja rumalad inimesed võivad hakata reklaami 
järele tegema. Vene sihtrühm oli kõige kriitilisem: reklaam jätab 
külmaks, on igav – vähe tegevust ja tegelased pigem 
tundmatud. 

Kampaania sihtrühma esindajad oli vaimustuses näitlejatest ja 
klipist, kuid tõdesid, et reklaami lõpp oleks võinud olla karmim, 
samuti leiti, et kuigi reklaami sõnum on tõsine ja arusaadav, ei 
pruugi see koomiliselt esitatuna oma eesmärki täita. 

Kui nad nii üle võlli on läinud, 
siis võiks ju võib-olla lihtsalt 
ollagi, et sõna otseses mõttes 
kirjutatakse, et ära ole loll või 
midagi sellist … väga 
paikapanevalt, et pigem siis 
tuua see negatiivsem külg 
välja noorele, noor ei taha loll 
olla ju, et ma olen tark, ma siis 
ei tee nii.   
Ära ole Ott.  /EST,M/ 
Saku tegi pehmo … ära ole 
pehmo või … ise mõtlesid 
mingi sõna välja. Ilmselt 
kellega Päästeamet koostööd 
teeb, võiks natuke suruda 
neid. /EST,M/ 
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 Võiks olla realistlikum. Liiga ilus on. See päike seal. 
/EST,M/ 

 Ei jäta uppunud muljet. Praegu on selline tunne, et 
justkui oleks pea veest väljas. Et ta hingab seal. 
/EST,M/N/. Praegu tundub, et ta tõmbab selle pudeli 
veel juurde, et “ma joon edasi“. /EST,M/N/ 

 Kusjuures see veepiiri ja selle tasand on ka nii eba … 
hägune, et tal tegelikult võib pea väljas olla. Keegi ei 
tea ju. /EST,M/ 

 Ei hirmuta piisavalt. See on pigem selline väike 
hoiatus, et ära tee. /EST,M/N/ 

 Minu arust printreklaamis peaks olema just see šokiasi, 
kui seal oleks ülespaisunud näoga uppunud 40-aastane 
mees, siis sa vaatad, et päris rõve. /EST,M/ 

 Kuskil pigem mingi õllekohvritega Ott oleks seal 
uppunult põhjas. /EST,M/ 

 Võib-olla see reklaam tundub tõesem, kui see pudel 
pole mitte põhjas, vaid põhja kohal. Et tal on veel 
võimalus oma raskusega teda allapoole tuua. Siis 
tundub ta efektsem. See on nagu nuhtlus su jala 
küljes, mis sind allapoole viib. /EST,M/N/ 

 Põhi võiks olla tumedam. Ja see põhi võiks täitsa 
süsimust olla. See tekitab ka seda põhja hirmu juurde. 
See on liiga helge. /EST,M/N/ 

 Võiks olla suurema kirjaga. Minu meelest peaks see „Ütle 
purjusujumisele ei„ üks aste suurem olema. Minu arust seal 
on ruumi veel. Võiks natukene suurema kirjaga olla. 
/EST,M/N/ 

 Telereklaam ja printreklaam võiksid olla seotud. See 
peaks nagu … see, mida nad näevad, ja telereklaam peaks 
toetama seda, mis selle stoori juurde annab. /EST,M/  
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Positiivsed aspektid  Parendusettepanekud 

Printreklaam võeti kõige paremini 
vastu venekeelses sihtrühmas, kes 
hindasid antud reklaami kõrgemalt 
kui teleklippi – lihtne, arusaadav ja 
realistlik. Eesti grupid kritiseerisid 
loovlahendi teostust: ei jäta 
uppunud muljet, ei hirmuta 
piisavalt. 

 Realistlik (võrreldes 
telereklaamiga). Jala külge seotud 
vesi ütleb seda, et sa võid ära 
uppuda – see annab infot selle 
kohta, mis võib juhtuda. /RUS,M/N/ 

 Suurepärane variant. /RUS,M/N/ 

 Mulle meeldib – see ei ole liiga 
traagiline ja ei ole naljakas ja see pilt 
räägib kõike enda eest. /RUS,M/N/ 

 Kõik on selge, lihtne ja väga hea. 
/RUS,M/N/ 

 Reklaami olemus on väga hea – 
vähe ja arusaadav, ei ole midagi 
üleliigset. /RUS,M/N/ 
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 Olulised loosimised ja auhinnad. 

 Aga kui on mingid auhinnad või massiüritus sellel puhul, et 
loositakse välja midagi. Vot siis ma mängin. /EST,M/N/ 

 Aga minu arust see järgmine samm on just oluline, et kui 
inimene saab mingi punkti kätte … seal oli see edetabel. Kui 
seal tõesti edetabeli juht saab näiteks igal nädalal endale 
päästevesti või asja võita. /EST,M/ 

 Ausõna, kui seal loositaks mingi päästevest või 
päästerõngas välja, ma küll paar korda prooviksin seda. 
/EST,M/ 

 Noortele sobilik, huvipakkuv. Noori on vaja tõmmata ja 
noori, ilma naljata, iPadid tõmbavad. /EST,M/ 

 Koolilastele õppe-eesmärgil. Kooliõpilastele peaks olema 
kohustuslik see mäng. /EST,M/N/ 

 Facebook → oluline kanal. Aga samas see Facebook’i hoiatus 

on täiesti toimiv asi. Et sa saad oma sõpradele saata selle 
hoiatuse. Aga see peaks olema siis kõikidele vanuserühmadele. 
Elu sinnapoole liigub ja seal see suhtlus tihedam on. /EST,M/N/ 

 Aga siin on nagu ühelt poolt lõbus, et sa püüad neid, aga teiselt 
poolt lõpus on selline tõsine kiri ja see võib-olla jäädvustub 
siiski kuskile. /RUS,M/N/ 

 See mäng on iseenesest juba hea selle poolest, et vähemalt 
mingit tähelepanu pööratakse sellele – parem kui mitte 
midagi. /RUS,M/N/ 

 Lapsed on samuti väga suur mõjufaktor – äkki ta ütleb issile, 
et mis sa ronid joobes peaga vette. /RUS,M/N/ 

 Seal tekib teine küsimus, et kas ma viitsin seda lehekülge läbi 
lugeda. Ma pean siin korralikult keskenduma sellele. /EST,M/N/ 

 Ei pruugi sihtrühmale huvi pakkuda. Ma arvan, et need, 
kes juba alkoholi tarbivad, enam sellist mängu ei mängi. 
/EST,M/N/ → Pigem lastele. See on 3-4aastaste laste mäng. 

/EST,M/N/ + /RUS,M/N/  

 Ei pruugi sõnumit lugeda. Ja siin oli juttu ka auhinnast. 
Auhinna pärast ma võin ju klõksida, aga ega ma seda sõnumit 
ikka läbi ei loe. /EST,M/N/ 

 Pildi olulisus. 

 Hoiatus peaks kindlasti olema pildiga, sest paljast teksti ei 
viitsi keegi lugeda. /EST,M/N/ 

 Ajakulukas tegevus. Või neid joodikuid püüdma seal vees. 
Mu jumal, kus mul see aeg on! /EST,M/N/ 

 Muud kommunikatsioonikanalid. 

 Pigem need bännerid internetti jooksma vms. 

 Pigem need jagamised ja sõnumi alla kirjutamised ja siis ka 
mingi auhind (Facebooki kohta). 

 Mängu tasemed vastavalt vanusele. Võiks olla, et valid 
vanuse ja siis vastavalt sellele tuleb teema …  Mingi graafika-
temaatika. Tead, et 5-aastasel on sellised probleemid, 10-
aastastel sellised, gümnasistidel sellised … /EST,M/ 
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Positiivsed aspektid  Parendusettepanekud 

Mõlemad segagrupid pidasid mängu sõnumit oluliseks, 
kuid olid kahtleval seisukohal mängu sihtrühma osas, 
kellele see mõeldud on. Mäng ise sobiks lastele, aga 
teema ja mängu sisu on tõsine, pigem täiskasvanutele. 
Meeste sihtrühma motiveeriks mängima erinevad 
loosimised ja auhinnad. 
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Hinnangud tele- ja printreklaamile, mängule – kokkuvõte 

Hinnangud testitud reklaamide suhtes erinesid nii keelegruppide vahel kui ka 

gruppide vahel üldse. 

Telereklaam võeti kampaania sihtrühma poolt (meeste grupp) soojalt vastu – 

tuntud näitlejad, arusaadav sõnum, lõbus esitamise viis. Küll aga kritiseeriti 

reklaami lõppu ja slogan’it, mis jätsid liiga pehme, muretu mulje, nagu midagi 

halba ei olekski juhtunud. Eesti meeste ja naiste grupp ning vene grupp 

suhtusid reklaami pigem negatiivselt, peljati, et tõsine sõnum võib liiga lõbusa 

reklaami varju jääda ning et lapsed ja rumalamad inimesed võivad hakata 

reklaamis näidatut järele tegema. Vene gruppi ei kõnetanud reklaam üldse, 

tõenäoliselt seetõttu, et näitlejad on sihtrühmale tundmatud ning reklaam ise 

mõjus nii tõsise sõnumi puhul liiga koomilisena. 

Printreklaam jättis parima mulje venekeelsele grupile, kuna võrreldes 

telereklaamiga mõjus see realistlikumana. Eesti gruppide jaoks oli loovlahend 

liiga helge ning reklaamis ei olnud piisavalt realismi. 

Mängu sõnum oli arusaadav ja oluline, kuid segaseks jäi see, kellele see 

mõeldud on ning seetõttu kaheldi, kas mängimise vastu ka päriselt huvi 

tuntakse, kuigi eesti gruppides rõhutati auhindade ja loosimiste olulisust, mis 

võiks motiveerida mängima. 

 

2 Põhitulemused 
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5 
Uuringu meeskond 
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Meeskond 
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Uuringu erinevates etappides olid kaasatud järgmised inimesed: 
Kliendi esindaja: Natalja Lebedeva, Päästeamet 
Uuringu plaan ja vestluskava:     Tatjana Kriger 
Osalejate värbamine: Marju Kalve 
Vestlusgruppide moderaator: Tatjana Kriger 
Uuringu aruanne: Annette Schultz, Tatjana Kriger  
 
Kontaktid 
Tatjana Kriger 
TNS Emori uuringuekspert 
Telefon: 626 8444 
E-mail: tatjana.kriger@emor.ee 
 
TNS Emor 
Telefon: 626 8500 
Fax: 626 8501 
E-mail: emor@emor.ee 
Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn 
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6 
Lisad: värbamisankeet, 
vestluskava, gruppide koosseis 
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Fookusgrupi osalejate värbamisankeet 
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Fookusgrupi vestluskava 
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Fookusgrupi vestluskava 
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Fookusgruppide koosseis 
Eesti ja vene grupid 

Nimi Vanus Veeharrastuste 
arv 

Lapsed Tegevusala, töö 

Tiia 46 4 ei Pangandus 

Sirje 42 4 jah Raamatupidamine 

Meelika 32 4 ei Sotsiaaltöö 

Agne-Riin 35 5 jah Sotsiaaltöö 

Meelis 37 4 jah Energeetika 

Allan 39 4 jah Hulgikaubandus 

Allan 35 5 jah Hooldusjuhtimine 

Tiit 39 4 jah Kaubandus 

Nimi Vanus Veeharrastuste 
arv 

Lapsed Tegevusala, töö 

Sergei 28 3 ei Laevandus 

Vladimir 50 5 ei Ehitus 

Aleksandr 48 5 ei Ehitus 

Antonina 21 4 ei Kinnisvara 

Anneli 30 4 jah Teenindus 

Irina 42 4 ei Elektritehnika 

Maritana 43 2 jah Finants 

Marina 31 3 jah Teenindus 
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Fookusgruppide koosseis 
Eesti meeste grupp 

Nimi Vanus Veeharrastuste 
arv 

Lapsed Tegevusala, töö 

Raido 30 4 ei Infotehnoloogia 

Tago 27 4 ei Tehnika 

Raul-Kristjan 23 5 ei Ettevõtja 

Anti 25 4 ei Transport 

Mark 24 4 ei Hüdroloogia 

Margus 27 3 ei Kaubandus 

Tanel 25 4 ei Toitlustus 


