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Foorumipostituste analüüs 
• Meetodi ja uuringu  
 taust 
• Sarnast uuringut pole 

Eestis varem tehtud 



Teismeliste alkoholi tarvitamist 
suunavad normid:ühiskond 



Vanus 
• „mai tea, aga kes se oleks "norm" kui 11 

aastane inimene tarvitaks alkot ? :O kasvõi 
natsaa, nii 1 cooler or siider ei te ju paba? :) 
/…/” (Anonüümne, Lapsemure.ee) 
 

• „/…/ Praegu sain umbes kuu aega tagasi 18 
ja emotsionaalselt ei pakkunud see mulle 
midagi, sest mul pole kunagi jäänud midagi 
tegemata sellepärast, et ma pole 18 olnud.” 
(mnjaaaa, Lapsemure.ee) 
 



Vanus 
• „wtf, 11? Ma siis alles nautisin lapsepõlve. :D; 

Noh, ma hakkasin umbes 15selt jooma.. 
:DEhk kevadel.” (M6ttetuJu, Lapsemure.ee) 
 

• „issand, 11 või? ma siis ei teadnudki mis asi 
see on. arvasin et keefir on kõige kibedam ja 
rõvedam jook.” (Mürsik, Lapsemure.ee) 
 



Oma tarbimiskäitumise 
hindamine 

• „/…/ lihtsalt niiräigelt, et ma ei lahku kunagi 
nii, et ma poleks ropsinud, ükskõik kui palju 
või vähe ma joon, ropsin ma kõik välja.. tihti 
on nii, et võtan aint ühe siidri, ja isegi see 
lõppeb mul kusagil peldikus ropsides. tahaks 
siis teada, kas see on normaalne?; ma siiski 
arvan, et ma päris parm nüüd ka pole veel” 
(Chipsy, Lapsemure.ee)  
 



Eeskujud 
• „/…/ (Kust said alkoholi ja millist?) Sõbranna tädi tõi.. 

Viina ja õlut ja gini /…/” (Külaline123, Lapsemure.ee) 
 

• „/…/ 2. Kus said alkoholi ja millist ? õe mees ostis 
rummi ja segasime koolaga 3. Kus tarvitasid ? õe 
mehe juures /…/” (Helena123, Lapsemure.ee) 
 

• „lasen kasuisal osta (H) arvad et ei osta? olen 
vabakasvatusega veab mul.” (happytobeloner, 
Lapsemure.ee) 

 



Eeskujud 
• „pole ühtegi korda joonud ja ei taha ka. ema proovis 

alkot esimest korda oma pulmadel, kui oli 21 :D” 
(Butterfly, Lapsemure.ee)  
 

• „/…/ Aga mainin siis selle ka ära et mu vanemad ei 
lase mul ennast täis juua vms.Kui ma tahan siis nad 
annavad mulle , kuna neil on selline põhimõte '' et las 
pigem joob meie nähes , kui kuskil tänaval kamba 
noortega '' . Arvan , et mul on mõistvad vanemad . Ei 
ole mingit soovi olnud alkoholi juua kellegi sõbra 
sünnal või ma ei tea kus tänaval niisama.” (KekSu-, 
Lapsemure.ee)  

 



Teismeliste alkoholi tarvitamist 
suunavad normid: noortekultuur 



“Õige” tarbimisvanus ja 
koolikultuur 

 
• „/…/ Koolis oli jõulupidu ja Otsustasime et võiks juua. /…/ aga 

meil oli kolmepeale kaks suurt pudelit ginni.. ja siis veel viski ka 
ja midagi sellist.. mai mäleta eriti.. :D Noh ja siis lõpuks me 
hakkasime sinna kooli poole liikuma ise jumalast täis mina ei 
mäleta eriti midagi.. mäletan seda et kui me kooli jõudsime oli 
seal juba aktus. ja inimesed kes aktusel istusid nägid kuidas me 
teiselpool ust laamendasime.. /…/ pärast said kõik õpetajad 
teada ja hakkasid ajama et me ei saa teid niisama koju lasta 
jne.. =D /…/ Muideks vahepeal ma oksendasin ka..xDDDDD” 
(Catyy, Stiina.ee) 

 



“Õige” tarbimisvanus ja 
koolikultuur 

• „/…/ Ma pole kunagi varem ennast täis joonud ja nüüd tuleb 
nagu 9. klassi lõpureis ja hull läbu. Arvatavasti joon ma ennast 
siis küll väga täis. /…/” (Mupzu, Stiina.ee) 
 

• „/…/3. Kus tarvitasid ? .......klassiekskursiooon,kämpinguttess 
/…/” (TheGirl, Lapsemure.ee) 
 

•  „/…/ 3. Kus tarvitasid ? kuskil võsas ja pärastpoole kooli wc's 
(klassiõhtu) /…/” (ccupz, Lapsemure.ee) 
 

• „/…/ 4. Miks? Kas sõpradega niisama või pigem sind sunniti 
vms ? V: kooliaasta sai läbi, tahtsime tähistada. sõpradega 
niisama ikka. /…/” (M17, Lapsemure.ee)  

 



Mida teismelised alkoholitarvitamise 
juures kardavad ja vältida soovivad? 



Riskide hindamine 
• „Tervist. Mul on tulemas üks väike party täna, 

kus vedasin sõbraga kihla, et joon ära 1L 
viina 5 tunni peale. Ma ise arvan, et ei saa 
sellega hakkama. Aga ei taha kaotada ka. 
Mingeid nippe kuidas juua nii et päris ära ei 
sureks? (Marko, Lapsemure.ee)  

• suht hästi läks isegi, sain selle 5 tunni peale 
ära joodud, põhja veits jäi aga suva. praegu 
sitt olla aind” (Marko, Lapsemure.ee)  
 



Riskide hindamine 
• „I Võiksite vastata paarile küsimusele :) 1. Kui 

vanalt esimene kord üpris täis olid ? 2. Kus 
said alkoholi ja millist ? 3. Kus tarvitasid ? 4. 
Miks? Kas sõpradega niisama või pigem sind 
sunniti vms ? 5. Hommikul ärgates on ka 
"mällar" ehk mäluauk olnud ? 6. Kas midagi 
juhtus ka , ( jäid vahele / kaotasid süütuse / 
vms ) ? Aitäh, kes viitsivad vastata :) /…/” 
(Ciisu, Lapsemure.ee) 
 



Riskide ja ohtude vältimine 
• „Oleme 5 tüdrukut,kes pole kunagi ennast täiesti kasti joonud, 

mõtlesime ,et ootame ära kuni kõik 15 saavad.Üleeile sai just 
viimane meist 15 ja mõtlesime ,et tahaks siis ikkagi ära 
proovida.Me läheksime ühe sõbranna suvilasse,aga tegelikult 
tahtsime küsida seda,et kui me kõik joome umbes 6 siidrit 
õhtupoole,kas siis me oleme enam-vähem kained hommikul,Me 
kõik oleme varem natuke ikka joonud nt ühe siidri vms ,aga 
rohkem ei ole .Me peaksime kohe hommikul ära minema ,kuna 
ta ema tuleb sinna,aga imelik oleks koju minna kui alkoholihais 
käib ülepea.” (Lisss., Stiina.ee) 

 



Riskide ja ohtude vältimine 
• „Mida teie teete siis, kui joote viina või mingit muud 

jooki, et see kõrvetustunne ja muu rõve värk kähku 
ära kaoks? Vanasti nautisin seda aga nüüd hakkab 
vastu aga ikkagi suudan paari nipiga: Joomise ajal ja 
allaneelates nuusutada midagi Kohe peale juues 
need on minu 2 nippi..mis on teie omad?; No mul 
ongi taluvus väike...alati ajab öökima. aga ärge palun 
soovitage et ära siis joo et seda peab nautima jm, ise 
tean mis teen. aga andke nippe.” (Kermo444, 
Lapsemure.ee) 

 



Riskide ja ohtude vältimine 
• Purjujäämise vältimiseks: 
• „/…/ 6. Kas midagi juhtus ka , ( jäid vahele / kaotasid süütuse / 

vms ) ? V: juhtus see, et ma oksendasin u 10 korda vähemalt, 
aga see näitab aind, et mu organism on tugev, nii et ise olen 
rahul;)” (M17, Lapsemure.ee) 
 

• „Söö kõht väga täis, just rasket toitu midagi. mingi värk õliga on 
ka,et jood õli ja siis ei jää eriti täis vms.” (321, Lapsemure.ee) 
 

• „Söö palju enne, vahepeal ja peale joomist ning joo palju vett 
kogu aeg.” (Anonüümne, Lapsemure.ee) 

 



Riskide hindamine ja nende 
vältimine… 

 
• … on teismelistel mitmeastmeline 

ratsionaalne arutluskäik. 



…aga 
• Teismeliste jaoks 

ei ole riski 
maandamise 
vahendiks alkoholi 
mittetarvitamine 

Kui teismelistele öeldakse: “Ärge 
jooge, sest te võite purjus peaga 
ujuma minna ja ära uppuda,” 
vastavad teismelised: “Selge, 
meiega võib õnnetus juhtuda. 
Järelikult me ei pea oma pidu 
mitte järve ääres, vaid metsa 
sees. Seal veekogu puudub.” 



TÄNAN! 
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