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keerulisem leida huvipakkuvaid ajaveetmisvõimalusi ka väljaspool meediamaastikku.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju aega veedavad 

Võrumaa õpilased värskes õhus, mida neile meeldib seal teha, kui teadlikud on nad loodust 

tutvustavatest nutirakendustest ning kuivõrd mõjutavad pereliikmed nende õues viibimist. 

Eesmärkide täitmiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ning koostati 

ankeetküsitlus, millele vastasid 5. klasside õpilased viiest Võru maakonna koolist. 

Tulemustest selgus, et Võrumaal elavad lapsed on mõnevõrra aktiivsemad õues viibijad kui 

Eesti lapsed keskmiselt. Üle poolte küsitletutest täidavad päevase aktiivsuse normi, milleks 

on vähemalt 60 minutit füüsilist liikumist päevas. Võru maakonna õpilased veedavad 

päeva jooksul õues olles enamasti kaks kuni kolm tundi või rohkem. Suuremale osale 

õpilastest meeldib väljas viibida, kuid leidub ka neid, keda peab mõnikord selleks sundima. 

See võib tuleneda talvisest aastaajast, mil küsitlusele vastati.  

Võru maakonna lapsed liiguvad värskes õhus üsna palju, mis võib olla soodustatud 

ümbritsevast loodusest ja maastiku eripärast, mis pakub rohkelt võimalusi aktiivseks vaba 

aja veetmiseks. 
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SISSEJUHATUS 

 

„Me vajame muutust enne, kui vajub unustusehõlma põlvkond, kes veel mäletab, kuidas 

spontaanselt lapsena õues aega veedeti.“ (Matsi 2015) Võrreldes kümnendite taguse ajaga 

on väljas olemisele lisandunud laste igapäevaellu muud huvitegevused, mida tehakse tihti 

ainult ekraanide ees istudes (Matsi 2015). Üha rohkem aega veedetakse nutitelefonide 

seltsis, telerit vaadates ning arvuti taga viibides. Pidev ekraanikasutus mõjub negatiivselt 

ka liikumisharjumustele, mis omakorda mõjutab tervislikku seisundit negatiivses suunas. 

Seetõttu on väga oluline regulaarne kehaline aktiivsus, et tugevdada luid, lihaseid ning 

südame-veresoonkonna tööd. Lapse- ja noorukieas arendatud kehalised võimed toetavad 

tervist kogu pika elu jooksul. Lisaks sellele aitab väljakujunenud liikumisharjumus ka 

tulevikus kehalist aktiivsust säilitada, kuna lapsepõlves arendatud kehaline võimekus ning 

tunnetuslik hoiak toetavad liikumisaktiivsust ning suhtumist tervislikku eluviisi ka 

täiskasvanueas. (Terviseinfo 2018a) 

Kuna tehnikaajastu on pidevalt arenev, siis on oluline luua võimalusi, mis soodustavad 

õuesolemist ka nutivahenditega. Eelpool mainitud probleemide ennetamiseks on Eestis 

loodud mitmeid mobiilirakendusi, mida saab kasutada väljaspool siseruume, et avastada 

loodust ning õppida ümbritsevat maailma paremini tundma. Näiteks on Keskkonnaamet 

alates 2017. aastast loonud Avastusradu üle Eesti, et soodustada õuesõpet ning juhtida 

noorte tähelepanu oma kodulinna loodus- ja kultuuriväärtustele. (Keskkonnaamet 2017) 

Töö teoreetiline osa jaotub viieks alapeatükiks. Esimene alapeatükk käsitleb valimisse 

kuuluva Z-generatiooni esindajate üldiseloomustust ning tulevikuvaateid, teises alapeatükis 

tuuakse välja nutiajastust tulenevad mõjutused liikumisharjumustele, kolmandas antakse 

ülevaade õuesviibimise positiivsest mõjust tervisele, neljandas käsitletakse vanematest 

tulenevat eeskuju ja mõjutusi väljas olemisele ning viimases alapeatükis on välja toodud 

koolisüsteemi liikumist toetavad tegevused ning programmid. 

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, kui palju veedavad noored aega värskes õhus, 

mida neile meeldib seal teha, kui teadlikud on nad loodust tutvustavatest nutirakendustest 

ning kuivõrd mõjutavad pereliikmed nende õues viibimist. Lisaks võrreldakse tulemusi 

olemasolevate uuringutega. Bakalaureusetöö eesmärkide täitmiseks kasutati kvantitatiivset 
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uurimismeetodit ning koostati ankeetküsitlus, mis viidi läbi viies Võru maakonna koolis. 

Valimisse kuulusid 5. klasside õpilased ning küsitlusele vastati paberkandjal. 

Autor soovib tänada kõiki, kes bakalaureusetöö valmimisele kaasa aitasid. Eriline tänu 

kuulub Marika Kosele põhjalike soovituste, konstruktiivse kriitika ning nõuannete eest. 

Lisaks tänatakse Kandela Õuna Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži uurimiskeskusest, kes aitas 

teostada statistilist andmetöötlust. Suur tänu kuulub ka kõikidele küsitluses osalenud 

õpilastele ja nende klassijuhatajatele, kes olid igakülgselt valmis koostööd tegema.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1 Z-generatsiooni olemus 

 

Inimesed on sünniaastate kaupa jaotatud põlvkondadesse. X-generatsiooni alla liigitatakse 

1965.-1979. aastatel sündinud inimesed ning nendele järgneb Y-generatsioon ehk 

milleeniumilapsed, kelle sünniaasta jääb vahemikku 1980-1996 (Betz 2019). Y-põlvkonna 

lõpu ning Z-generatsiooni algusaasta määratluse kohta on teadlastel mitmeid eriarvamusi, 

kuid enamasti liigitatakse Z-põlvkonna alla 1997. aastal ning hiljem sündinud noored, kes 

on üles kasvanud ekraanide ja pideva informatsioonitulva keskel. Nad ei ole teadlikud 

ajaperioodist, kus ei olnud hetkega võimalik leida internetiavarustest vastuseid oma 

küsimustele (Merriman 2015). Ekraanimaailmas kasvanutena on nad tehnoloogias väga 

osavad, kuid negatiivse aspektina on ekraanide keskel kasvamine muutnud Z-generatsiooni 

püsimatuks. Tihti on neil raske ühele ülesandele keskenduda ning nad vajavad pidevalt 

uusi väljakutseid ja võimalusi, mis innustavad pingutama ning hakkama saama. (Pärismaa 

2017) Sage kokkupuude tehnoloogiaga on vähendanud ka paljude Z-põlvkonda kuuluvate 

inimeste sotsiaalsust ja suhtlemisoskust, mistõttu on neil suurenenud oht ebakindluse, 

isoleerituse ning vaimsete probleemide tekkeks (Chicca, Shallenbarger 2018). 

Eelneva generatsiooni milleeniumilastest ehk Y-põlvkonnast, kes on sündinud 1980. aastal 

ning hiljem, on nad selgelt eristatavad eneseteadlikkuse elemendi poolest. Kui 

mileeniumipõlvkond kontsentreerus peamiselt enesekesksusele ja kitsaste lahenduste 

leidmisele, siis Z-generatsioon on oluliselt eneseteadlikum ning tähtsustab oma rolli 

ühiskonnas palju laialdasemalt. (Oja s.a.) Z-generatsiooni iseloomustab tahe maailma 

muuta, mille abil on neid võimalik motiveerida (Tikenberg 2019). Õilsa ja suure eesmärgi 

nimel on nad võimelised tegema ka igavat ning rutiinset tööd ja esialgu on palgast olulisem 

erinevate kogemuste saamine ning enesearendus (Pärismaa 2017). 

Z-generatsiooni esindajad on eelnevate põlvkondadega võrreldes oluliselt teadlikumad 

maailmas toimuvast, kuid tõenäoliselt ei ole nad nii seiklushimulised ning reisivad vähem 

kui eelnev Y-põlvkond. Z-generatsioon on maailmaga ühenduses peamiselt interneti 

vahendusel, kuid keskkonda kaasatavad on nad pigem kohalikul tasandil. (Tulgan 2013) 
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Organisatsioonide ja tööandjate jaoks on oluline kujundada keskkond, mis on kiire, 

paindlik ja kaasaegne. Selge eelis on neil ettevõtetel, kes peavad oluliseks ökoloogilist 

jalajälge ning rakendavad keskkonnasõbralikku tööpoliitikat, olles nõus parema ja puhtama 

maailma nimel ka investeerima. (Tikenberg 2019) Samuti on Z-generatsiooni jaoks tähtis 

töökeskkonna hubasus ning hoolivad inimsuhted, kus on võimalus ka ise ettevõtte 

tegemistes ja juhtimisprotsessis kaasa rääkida (Raamets 2018). Nad ei talu autoritaarseid 

tööandjaid ja jäiku struktuure, vaid tahavad piirideta karjääri ja juhte, kes aitavad nende 

unistusi ellu viia ja tegeleda kõige paeluvaga (Saar-Veelmaa 2016). 

Z-põlvkond on eelnevate generatsioonidega võrreldes aina tolerantsem ning sooneutraalsus 

on muutunud üha olulisemaks teemaks. Eelistatakse tooteid, mis ei ole kuidagi sugu 

väljendavad ning tavapärased hoiakud vanemate põlvkondade poolt võivad neile hoopis 

solvanguna mõjuda. (Merriman 2015) Ameerika noorte seas tehtud uuringu põhjal 2014. 

aastal selgus, et Y-põlvkonnaga võrreldes ollakse samasooliste abielu, transsooliste õiguste 

ning teistsuguse etnilise taustaga inimeste suhtes pooldavamad (Palm 2018). 

 

1.2 Nutiajastu mõjutused noorte liikumisharjumustele 

 

Tänapäeva arenenud maailmas, kus tehnika pakub väga palju erinevaid võimalusi ja 

ajaviidet, on üha keerulisem noorte huvi millegi muu vastu äratada. Ka koolisüsteem toetab 

arvutipõhist õppetööd – paljudes Eestimaa koolides on juba 4. klassis arvutiõpe ja Google 

Drive’i kasutamine kohustuslik. (Oja 2018). Digiõppevara kasutamise soodustamiseks on 

loodud ka portaal e-Koolikott, kus õpilastel on võimalus digitaalse õppevara järgi õppida 

(Haridus- ja Teadusministeerium 2016). Võrreldes varasemate põlvkondadega on 

meediakeskkond aina intensiivsem ning suurem osa maailmapildist pärineb taolist liiki 

allikatest. Seetõttu on meedial oluline roll lapse maailmapildi, väärtuste, hoiakute ning 

arusaamade kujundamisel. Kahjuks ei näita meedia maailma realistlikku poolt, vaid 

põhineb meedia loojate subjektiivsusel ning moonutatud vaatenurkadel, mistõttu ohustab 

see laste adekvaatse maailmapildi kujunemist. (Vinter 2013) Eesti lapsed liiguvad istuva 

eluviisi tõttu väga vähe, mistõttu on nende tervis tõsises ohus. See suurendab nende 

rasvumist ning halvendab füüsilist ja vaimset tervist. Pidev ekraanide taga veedetud aeg 
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vähendab ka õpiedukust ning loob suuremaid eeldusi agressiivse ja vägivaldse käitumise 

tekkeks (NHPS 2010).  

2017. aasta Eurostati andmed viitavad, et Eesti laste tervis on Euroopa Liidus kehvemate 

seas. Alla viieaastaste laste hulgas olid Eesti lapsed viimasel kohal – hea või väga hea 

tervisega oli 92,4% lastest, samas kui Rumeenias, Itaalias, Bulgaarias ja Maltal oli 99% 

alla viieaastastest lastest hea või väga hea tervisega. 10-15-aastaste seas oli Eesti näitaja 

89,6% ning Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia ületasid taas 98% piiri. (Koppel 2019) 

2018. aastal Tallinna Ülikooli teadlaste poolt korraldatud uuringus selgus, et vaid 

kümnendik Eesti noortest, vanuses 12-17 aastat, liigub iga päev värskes õhus umbes tund 

aega ning ülejäänud küsitletud õpilastest liiguvad alla tunni. Keskkooli minnes langeb 

noorte füüsiline aktiivsus veelgi, mille põhjus seisneb pedagoogide hinnangul liigses 

nutivahendite ja ekraanikasutuses. (Himma 2018) Valimisse kuulus 2742 õpilast üle 

vabariigi, kellest 1386 olid poisid ja 1356 tüdrukud. Riikliku liikumissoovituse normi täitis 

vähem kui viiendik valimisse kuulunud õpilastest, mille järgi võiksid noored olla 

igapäevaselt kehaliselt aktiivsed vähemalt 60 minutit. Normile vastajate seas oli rohkem 

poisse ning nooremate klasside õpilasi. (Kuu et al. 2018) 

Soomes Turku linnas korraldatud uuringu põhjal, mis avaldati 2017. aastal, liiguvad 10-

aastased lapsed oluliselt vähem kui 15-aastased. Samuti selgus, et 15-aastased 

teadvustavad enda madalat liikumisaktiivsust ja sellest tulenevaid probleeme oluliselt 

rohkem kui 10-12-aastased lapsed. Kui 24% 15-aastastest pidas oma liikumisaktiivsust 

madalaks, siis 10-aastaste seas oli see protsent oluliselt madalam ehk 11% ning 12-aastaste 

hulgas märkis oma liikumisaktiivsuse madalaks 15% küsitletutest. (Hamari et al. 2017) 

 

1.3 Õues viibimise positiivne mõju 

 

Igasugune värskes õhus viibimine mõjub hästi nii lapse füüsilisele kui ka vaimsele 

tervisele. Eelkõige avaldab aktiivne eluviis positiivset mõju füüsilisele tervisele ning 

kognitiivsetele võimetele, mille tulemusena tugevneb tugi- ja liikumiselundkond, südame 

ja kopsude töö, areneb koordinatsioonivõime ning säilib tervislik kehakaal (World Health 

Organization 2011). Erinevate ilmastikutingimustega väljas viibimine ning kokkupuude 

looduslike elementidega tugevdab ka immuunsust ning seeläbi väheneb vastuvõtlikkus 
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haigustele (Bento, Dias 2017). Samuti parandab liikumine närvirakkude tööd, mis 

vastutavad mõtlemise ja keskendumisvõime eest, mistõttu on lastel kergem õppetööle 

kontsentreeruda ning mille tulemusena tõuseb üldine õpiedukus (Männik 2019).  

Lisaks füüsilisele tervisele mõjutab õues viibimine positiivselt ka vaimset tervist. Vabas 

looduses on kogetu omaksvõtmine tunduvalt suurem kui sisetingimustes ning see loob 

eeldused sotsiaalse võimekuse ja heaolu tagamiseks. (NHPS 2010) Samuti tekitab õues 

viibimine positiivseid emotsioone ning tugevdab empaatiat looduse vastu, mis mõjutab 

soodsalt ka hilisemat keskkonnakäitumist. (Mustapa et al. 2015) Õues toimetamine on 

väga arendav, sest vaatlemiste ja uurimiste käigus tegutsevad aktiivselt kõik meeled, mille 

tulemusena hakkab laps mõistma kõikide looduses olevate nähtuste- ja objektidevahelist 

seost ning misjärel hakatakse loodust aina rohkem austama ja armastama (Tuuling 2013).  

Looduskeskkond pakub lugematul hulgal võimalusi mängimiseks ning avastamiseks. Uute 

objektide määramisel areneb nii mõtlemine kui ka loovus. Lisaks pakub looduslike 

elementide mängudeks kasutamine jätkusuutlikuma strateegia ressursside pakkumise osas, 

sest neid on lihtne leida ja need ei maksa midagi ning erinevalt kaubanduslikest 

mänguasjadest on looduselementidel piiramatult kasutusvõimalusi. (Bento, Dias 2017) 

Lapsepõlves väljaarendatud liikumisharjumus loob eeldusi füüsiliseks aktiivsuseks ka 

täiskasvanueas. Füüsiliselt mitteaktiivsetel inimestel on suurem risk erinevatele haigustele, 

nende kognitiivne funktsioneerimine on sageli halvem kui aktiivsete eluviisidega inimestel 

ning liikumatus suurendab ka negatiivsete tunnete ning depressiooni ilmnemist. (Hamari et 

al. 2017) Seepärast on oluline, et lapsepõlve positiivsed kogemused liikumise ja värskes 

õhus viibimise vastu kanduksid ka tulevikku, et säilitada head füüsilist ning vaimset tervist.  

 

1.4 Vanemate eeskuju ja mõju laste vaba aja veetmise harjumustele 

 

Väga palju mõjutab laste värskes õhus ning looduses viibimise harjumusi ka vanemate 

suhtumine ja kasvatusmeetod. Tihti on lapsevanematele mugavam, kui laps eelistab 

tubaseid tegevusi väljas olemisele, kuna nii on tema tegevusi lihtsam kontrolli all hoida 

(Matsi 2015). Sage põhjus, miks lastel ei lubata väljas mängida, on hirm võimalike 

õnnetuste pärast. Peamised vanemate mureallikad on ohud liikluses ning suhtlemine 

võõrastega. Taolised hirmud põhjustavad sageli tegelikkuse väärtõlgendamist, sest 
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enamasti pole kartustel alust. Näiteks ei ole hirm lapse röövimise pärast seotud sellist tüüpi 

kuritegude suurenemisega, kuigi meedia võib analoogseid juhtumeid laialdase probleemina 

tõlgendada. (Bento, Dias 2017) 

Lapsed vajavad virtuaalreaalsuse asemel tõelisi elamusi ja muljeid, mida tunnetada, 

mistõttu lasub vanematel kohustus elamuste ja oskuste pakkumise näol nende maailmapilti 

avardada (Brügge et al. 2008). Vanemate harrastatavad tegevused värskes õhus on 

eeskujuks ja innustuseks ka lastele, kes vanemate harjumusi pealt näevad. Kui vanem 

kaasab oma last aktiivsetesse tegevustesse juba pisikesest peale, siis jääb lapsele taoline 

vaba aja veetmise viis kui norm hästi meelde (Pohlak 2015). Need tegevused võiksid olla 

nauditavad ja lõbusad, et tekiks positiivne meelestatus taoliste toimingutega ka hilisemas 

elus tegeleda (Hamari et al. 2017). Koos looduses käimine annab lastele võimaluse 

ümbritsevat keskkonda tundma õppida ning sel moel areneb ka orienteerumisvõime. 

Teadmine, et laps saab looduses hästi hakkama ning suudab orienteeruda, annab vanemale 

suurema kindlustunde, et lubada lapsel üksi kooli minna või iseseisvalt õues viibida. (Mah 

et al. 2017) 

Lastel peab looduses mängimise ja toimetamise ajal lisaks positiivsetele emotsioonidele 

jääma võimalus ebaõnnestuda. Püüdes lapsevanemana kõiki riskantseid olukordi vältida, ei 

ole lastel võimalik oma vigadest õppida ning seeläbi väheneb kindlustunne ka tulevikus 

ettearvamatute situatsioonidega toimetulekuks. (Bento, Dias 2017) 

Boxbergeri ja Reimersi (2019) poolt avaldatud teadustöös Saksamaal, kus uuriti, mil 

määral vanemad mõjutavad oma 0-12-aastaste laste õues viibimist, ilmnes, et laste 

väljaskäimistele avaldasid mõju nii vanemate haridustase kui ka sotsiaalne olukord. Tööl 

käivate emade lapsed viibisid värskes õhus vähem aega kui töötute emade lapsed. Samuti 

selgus, et kõrgema haridustasemega vanemate laste väljas olemine on pigem negatiivses 

korrelatsioonis. Peamine põhjus on parem finantsolukord, millest tulenevalt pakutakse 

lastele ka enam logistilisi hüvesid. Edukamad vanemad rõhuvad rohkem ka organiseeritud 

füüsilisele tegevusele ehk spordiklubidele ja trennidele, mistõttu jääb nende lastele vähem 

aega spontaanseks väljas viibimiseks. Seevastu veedavad vähemharitud vanemate lapsed 

õues rohkem aega, sest tihti puudub neil majandusliku olukorra tõttu võimalus käia 

tasulistes huviringides.  
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1.5 Liikumist toetav koolisüsteem 

 

Laste liikumisharjumustes mängib väga suurt rolli ka koolisüsteem, mis ümbritseb noori 

valdava osa nädalast. Seepärast on oluline, et haridusasutuses veedetud aeg ei oleks pelgalt 

tunde kestev akadeemiline õppetöö koolipingi taga, vaid sisaldaks ka kehalist aktiivsust. 

Liikumine ei tähenda ainult intensiivse spordi tegemist ning arutut ringijooksmist. Koolidel 

on võimalus korraldada aktiivseid õuevahetunde ning siduda ainetunde liikumisega. (Uibu, 

Korp 2016) Tallinnas asuvas Gustav Adolfi Gümnaasiumis on lastele ette nähtud pool 

tundi kestvad õuevahetunnid, mis kehtivad iga ilmaga ning olenemata aastaajast. Kui 

lastelt uuriti, kuidas nad sellistesse vahetundidesse suhtuvad, siis valdavalt oldi rahul ning 

mainiti, et vaid väga külma ilmaga nad pigem ei soovi õue minna. Üldiselt peeti 

õuevahetundi heaks võimaluseks umbsest klassiruumist välja saada, et värsket õhku 

hingata. (Rudi 2018) Gustav Adolfi Gümnaasium on kohustusliku õuevahetunniga heaks 

eeskujuks ka teistele Eestimaa koolidele. Vaid neli minutit aktiivset kehalist liikumist 

parandab laste keskendumisvõimet ning tähelepanu, mistõttu võiksid kõik õpetajad 

tähelepanu pöörata aktiivsetele aine- ja vahetundidele ning võimaldada õpilastel õues olla 

(Männik 2019). 

Kool peab tagama lastele spordi- ja mänguvahendite kättesaadavuse ning looma võimaluse 

vahetundidel võimla kasutamiseks. Kooliõu peab olema koht, mis ergutab liikuma ja pakub 

tegevusi nii spordihuvilistele kui ka ajaveetjatele. Heaks näiteks on Antsla Gümnaasium, 

kes seadis oma 2018. aasta tegevuskavas eesmärgiks leida võimalus uute liikumisvahendite 

hankimiseks (Antsla Gümnaasiumi tegevuskava 2018/19). Taotlus esitati Võrumaa 

Arenduskeskusele ning tänu toetusele on alates 2019. aasta kevadest Antsla Gümnaasiumi 

õpilastel erinevaid vahendeid, millega koolis mängida ning aktiivselt aega veeta (Allas 

2019). Põnev kooliõu ning võimalused aktiivseteks tegevusteks peaks olema iga kooli 

prioriteet, sest aktiivsete laste õpiedukus on enamasti kõrgem ning laste füüsilisest ja 

vaimsest heaolust sõltub ka kooli üldine maine. 

1993. aastal sai Eestis alguse Tervist Edendavate Koolide võrgustik, kuhu kuulub tänaseks 

207 kooli üle Eesti. Riiklikuks eesmärgiks on seatud soodsate eelduste ja tingimuste 

loomine Tervist Edendavate Koolide põhimõtete rakendamiseks. Võrgustikuga liitunud 

koolides on moodustatud tervisenõukogud, kes töötavad võrgustiku põhimõtetest lähtuvate 

eesmärkide nimel ning püüdlevad aina enam sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja 
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turvaline olla. (Terviseinfo 2018b) Tervist Edendavate Koolide võrgustikku ei kuulu antud 

uuringu valimis olevatest koolides ainult Kääpa Põhikool.   

Tartu Ülikooli liikumislabor algatas 2016. aastal programmi „Liikuma Kutsuv kool“, mille 

eesmärgiks on õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamine ja istumisaja vähendamine 

koolipäeva jooksul (Liikuma Kutsuv Kool s.a.). Programmi alustati kümne pilootkooliga, 

kuhu kuulusid ka käesoleva uuringu valimis osalevad koolid – Rõuge Põhikool ja Võru 

Kreutzwaldi Kool (Tartu Ülikooli liikumislabor s.a.). Tänaseks kuulub programmi 79 kooli 

üle Eesti. Teised valimis esindatud koolid programmi ei kuulu. (Liikuma Kutsuv Kool s.a.) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Uurimispiirkond  

 

Võru maakond asub Kagu-Eestis, piirnedes kirdes Põlva maakonnaga, läänes Valga 

maakonnaga, idas Vene Föderatsiooniga ning lõunas Läti Vabariigiga. Maakonnas on 

haldusreformi järgselt viis omavalitsust: Rõuge, Antsla, Setomaa ja Võru vald ning Võru 

linn. Võru maakonna kogupindala on 2773 km
2
. (Võru maakonna arengustrateegia 2019) 

Rõuge vallas, kus asuvad valimis esindatud Haanja ning Rõuge Põhikool (joonis 1), elab 

Statistikaameti 2018. aasta jaanuari andmete põhjal 5435 inimest ning asustustihedus on 

5,8 elanikku km
2 

kohta (Võru maakonna arengustrateegia 2019). 

 

 

Joonis 1. Rõuge ja Haanja kooli asukoht. (Maa-amet s.a.) 

 

Võru vallas, kus asuvad valimisse kuulunud Kääpa Põhikool ja Parksepa Keskkool (joonis 

2), elab Statistikaameti 2018. aasta jaanuari andmete põhjal 10793 inimest ning 

asustustihedus on 11,3 elanikku km
2
 kohta. Võru linnas, kus asub Võru Kreutzwaldi Kool, 



 

15 

 

elab 12022 inimest ning asustustihedus on 858,1 elanikku km
2 

kohta (Võru maakonna 

arengustrateegia 2019). 

 

 

Joonis 2. Võru Kreutzwaldi Kooli, Parksepa Keskkooli ning Kääpa Põhikooli asukoht. 

(Maa-amet s.a.) 

 

Võrumaa pakub oma eriilmelise maastiku poolest hulgaliselt võimalusi aktiivsete tegevuste 

ning spordi harrastamiseks. Künkliku maastiku tõttu leidub siin hulgaliselt võimalusi nii 

suve- kui ka talispordi viljelejatele. Võrumaa Spordiliit korraldab iga-aastaselt 

pikamaajooksude sarja, suusasarja, heategevusjooksu, Võru maakonna meistrivõistlusi 20 

spordialal ning mitmeid teisi spordiüritusi (Võrumaa Turismiliit s.a.). Samuti kuulub 

Võrumaa Spordiliidu alla Võrumaa Koolispordi Ühendus, mis koondab kohalikke kehalise 

kasvatuse õpetajaid ning tegeleb aastaringselt koolinoortele suunatud spordimängude 

korraldamisega (Võrumaa Spordiliit s.a.). Traditsioonilisteks spordiüritusteks on 

kujunenud ka Haanja ning Võhandu maraton, mis paistavad silma rohkete osavõtjate arvu 

poolest. Lisaks leidub Võrumaal hulgaliselt tervise- ning matkaradu, mis oma reljeefsuse 

tõttu on headeks treeningpaikadeks, samuti on need rajad kauni ja vahelduva maastiku 

poolest huvipakkuvateks kohtadeks aktiivse puhkuse veetjatele. 
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2.2 Ankeetküsitlus 

 

Käesoleva töö uurimiseesmärkide täitmiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ning 

koostati ankeetküsitlus (lisa 5). Küsimustiku koostamisel tugineti Jaapanis korraldatud 

teadustööle (Soga et al. 2018), milles uuriti laste otseseid kogemusi ja takistusi seoses 

looduses viibimisega. Lisaks koguti ideid ka Age Antonenko bakalaureusetööst, milles 

uuriti õpilaste loodusteadmisi ja keskkonnakäitumist (Antonenko 2018).  

Autor leidis, et kiireim ja efektiivseim viis vastuste kogumiseks on külastada valimisse 

kuuluvaid koole. E-posti teel saadeti koolide klassijuhatajatele uuringut selgitav ja 

põhjendav kiri. Heakskiidu järel lähetati klassijuhatajatele lapsevanemate nõusoleku vorm 

(lisa 6), mis tuli neil asjaosalistele edastada. Peale vanematelt saadud vastuseid lepiti 

kokku sobiv aeg küsitlemiseks. Seejärel külastati kokkulepitud ajal koole ning jagati 

õpilastele 3-leheküljelised trükitud küsimustikud.  

Loodud küsimustik jagunes neljaks osaks. Esimene osa hõlmas demograafilisi andmeid, 

teine osa andis ülevaate õpilaste värskes õhus viibimise sagedusest ning harjumustest, 

kolmas osa käsitles ekraanil põhineva meedia mõjusid ning neljanda osa eesmärk oli välja 

selgitada, kuivõrd mõjutavad pereliikmete harjumused ja valikud laste õues viibimist. 

Küsimustik oli anonüümne ja koosnes 16 küsimusest, millest 12 olid valikvastustega ning 

4 küsimust oli vormistatud tabelitena.  

2.3 Andmetöötlus 

 

Küsimustikke analüüsiti programmis MS Excel 2010, kuhu sisestati kõikide ankeetide 

andmed. Küsimuste resultaatide põhjal koostati vastavasisulised diagrammid, mis on 

leitavad töö tulemuste osas. Lisaks teostati statistiline andmetöötlus programmi SPSS abil, 

kus analüüsiti õpilaste harjumusi ja käitumist lähtuvalt nende soost, elukohast ning kooli 

asukohast. Tunnuseid „sugu“ ja „kodu tüüp“ analüüsiti T-testiga ning tunnuste „kooli ja 

kodu asukoht“ analüüsiks kasutati Oneway ANOVA testi koos Post Hoc testiga. Statistilise 

andmetöötluse järel loodud tabelid on leitavad lisades. 
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2.4 Valim 

 

Uuringus osalesid õpilased viiest Võru maakonna koolist. Linnakoolidest valiti vastajateks 

kõik Võru Kreutzwaldi Kooli 5. klasside kolm paralleeli, maakoolidest olid esindatud 

Rõuge, Kääpa ja Haanja põhikool ning Parksepa Keskkool. Uuringusse kuulusid 5. 

klasside õpilased põhjusel, et vanuse poolest on nad piisavalt iseseisvad, et väljas üksi 

hakkama saada, kuid teisalt üpriski palju vanematest sõltuvad ning nende kontrolli all. 

Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse alusel ei tohi alla 16-aastane isik viibida ilma 

täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 23.00 – 6.00. Suvisel perioodil, ajavahemikus 

1.juunist kuni 31.augustini, kehtib keeld kell 24.00 – 5.00. (Lastekaitseseadus 2014, § 23 lg 

1)  

Küsitlus viidi läbi paberkandjal klassijuhataja tundides. Vastuste kogumise periood oli 

28.01.2019 – 06.02.2019. Võru maakonna 5. klassides õpib kokku 343 õpilast (Võru 

Maakonna haridusspetsialisti Tiia Allase kirjalikud andmed, 14.03.19). Loodud 

küsimustikule vastas 112 õpilast, kellest 56 õpib linnakoolis ning 56 maakoolis.  
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3. TULEMUSED 

3.1 Vastajate profiil 

Linna- ja maakoolidest saadi võrdne arv vastuseid. Linnakoolis vastas küsimustikule 29 

tüdrukut ja 27 poissi ning maakoolides 28 tüdrukut ning 28 poissi (tabel 1).  

 

Tabel 1. Vastajate arv koolide kaupa  

Kool Tüdrukud Poisid Kokku 

Rõuge Põhikool 6 8 14 

Haanja Põhikool 5 0 5 

Kääpa Põhikool 9 8 17 

Parksepa Keskkool 8 12 20 

Võru Kreutzwaldi Kool 5.a 7 10 17 

Võru Kreutzwaldi Kool 5.b 9 8 17 

Võru Kreutzwaldi Kool 5.c 13 9 22 

Kokku 57 55 112 

 

Kõige suurem osa vastajatest ehk 51 õpilast märkis elukohaks küla. Linnas elab pisut 

vähem ehk 45 õpilast ning alevikus elab 15 vastanut. Üks õpilane pole sellele küsimusele 

vastanud (joonis 3). 

Vastused elukohatüübi kohta jagunevad üpriski võrdselt. Kõige rohkem ehk 58 vastanut 

elab korteris, 53 õpilast on märkinud elamuks eramaja ning üks vastaja elab ridaelamus 

(joonis 3). 
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Joonis 3. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste jaotus elukoha järgi. 

 

3.2 Vastajate värskes õhus viibimise sagedus ja harjumused 

 

Suurem osa õpilastest läheb igapäevaselt kooli autoga, millega liigutakse keskmiselt 5,5 

kilomeetrit. Kõige pikem maa, mida läbitakse autoga, on 19 kilomeetrit ning lühim maa 

500 meetrit. Jalgsi kooli liikujate arv on peaaegu võrdne autoga liikuvate õpilaste arvuga. 

Jalgsi liigutakse keskmiselt üks kilomeeter ning pikima vahemaana on märgitud kuus 

kilomeetrit. Bussiga kooli liikujate keskmine vahemaa on seitse kilomeetrit ning kõige 

pikem märgitud vahemaa on 21 kilomeetrit. Jalgrattaga kooli käimist on märkinud 14 

õpilast, kelle keskmine läbitav vahemaa on umbes 1,2 kilomeetrit.  

Autoga kooli minemine sõltub suuresti sellest, kas elatakse külas, alevikus või linnas (p < 

0,001; lisa 1). Selgub, et kõige enam viiakse autoga kooli külades elavaid lapsi. Samuti on 

näha, et autoga liiklemist mõjutab ka elukohatüüp – majades elavaid lapsi sõidutatakse 

autoga rohkem kui korteris elavaid (p = 0,035; lisa 3). 

Uurides, kui palju veedavad lapsed päeva jooksul aega värskes õhus, selgus, et kõige enam 

ehk 48 vastajat viibib õues keskmiselt kaks tundi. 26 õpilast märkis, et viibib õues kolm 

tundi või rohkem. Üsna võrdselt ehk 23 õpilast vastas, et on värskes õhus umbes tund aega. 

Alla tunni veedab päevas õues olles 13 vastajat ning kaks õpilast märkis, et nad ei käigi 

õues (joonis 4).  Päeva jooksul õues veedetud aega mõjutavad ka laste elukoht (p = 0,021; 

lisa 1) ning kooli asukoht (p < 0,01; lisa 2). Tulemustest selgub, et nii linnakoolis õppivad 
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kui ka linnas elavad lapsed veedavad päeva jooksul õues olles rohkem aega, kui külas ja 

alevikus elavad õpilased. 

 

Joonis 4. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste keskmine õuesviibimise aeg 

päevas (n=112). 

 

Lastelt küsiti, kellega nad kõige tihedamini õues viibivad. Valima pidi kolm kõige 

sobivamat varianti ning reastama need väljas käimise sageduse alusel. Suurim osa 

küsitletutest ehk 48 õpilast vastas, et käib kõige enam väljas koos sõpradega. Teise 

valikuna märkis 26 õpilast õdede või vendadega õues olemist ning kolmanda variandina oli 

kõige sagedasem vanematega väljas viibimine, mille valis 22 vastanut (joonis 5). Kui 

analüüsida tulemusi vastuseid järjestamata, siis selgub, et 10-12-aastased lapsed viibivad 

kõige enam õues koos sõpradega, seejärel üksinda ja vanematega. 

 

 

Joonis 5. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste õuekaaslased.  
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Küsitluses uuriti, mida meeldib vastanutele õues teha talvisel ajal ja mida suvisel ajal ning 

kui tihti etteantud tegevusi tehti 2019. aasta jaanuaris ning 2018. aasta juulis. Kõige 

meeldivam tegevus talvisel perioodil õues olles on vastajate põhjal sõpradega mängimine. 

Selle meelepärasust kinnitas suurem osa vastajaid ehk 103 noort (joonis 6). Enim märgitud 

tegevusteks osutusid ka lumesõja mängimine, kelgutamine ja suusatamine. Kõige vähem 

meeldib vastanutele uisutamine, samuti ei ole vastanute jaoks eriti meelepärased tegevused 

ka jalutamine või matkamine ning lumememme tegemine. Lumememme tegemine (p < 

0,001; lisa 4) ning jalutamine või matkamine (p = 0,000; lisa 4) olenesid mõnevõrra soost. 

Mõlemaid eelmainitud tegevusi meeldis valimis osalenud tüdrukutele rohkem teha kui 

poistele.  

 

Joonis 6. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste talviste tegevuste 

meelepärasus. 

 

Uurides, kui sageli vastajad etteantud talviseid tegevusi harrastavad, on näha, et suur hulk 

õpilasi pole mitte kordagi jaanuari jooksul uisutanud (42 vastanut). Ühe korra 2019. aasta 

jaanurari jooksul on lumememme teinud 35 ning lumesõda mänginud 22 küsitletut. Ühel 

või kahel korral nädalas suusatamist on märkinud 41 õpilast ning kolmel või neljal korral 

nädalas 30 õpilast. Igapäevaselt sõpradega mängimist on märkinud 30 küsitletut (joonis 7). 

Talviste tegevuste sagedusi vaadeldes on näha ka soolisi erinevusi. Küsitlusele vastanud 

tüdrukud on 2019. aasta jaanuaris rohkem suusatanud (p = 0,05; lisa 4), uisutanud (p < 

0,005; lisa 4) ja jalutanud (p < 0,005; lisa 4) kui poisid.  
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Joonis 7. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste talviste tegevuste sagedus.  

 

Suviste tegevuste meelepärasuse kohta uurides selgus, et sarnaselt talvisele ajale on taas 

sagedaim variant sõpradega mängimine (joonis 8). Võrdselt meelepärased, 96 vastajaga, on 

ka sportimine ning lemmikloomaga tegelemine. Samuti märkis peaaegu võrdne arv ehk 94 

õpilast, et neile meeldib loodust vaadelda. Kõige vähem meeldib küsitletutele seenel ja 

marjul käimine ning üsna vähe märgiti ka kalal käimist. Soolisi erinevusi esineb ka suviste 

tegevuste meelepärasuses. Tüdrukutele meeldib rohkem jalutada (p = 0,000; lisa 4), 

loodust vaadelda (p = 0,02; lisa 4) ning seenel või marjul käia, kuid poisid käivad 

meelsamini kalal kui tüdrukud (p = 0,031; lisa 4).  

 

Joonis 8. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste suviste tegevuste 

meelepärasus. 
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Suviste tegevuste sagedust uurides on näha, et 2018. aasta juulis ei ole 28 õpilast mitte 

kordagi kalal käinud. Korra kuu jooksul on kalastanud 23 vastanut ning seenel või marjul 

käinud 18 õpilast. Kahel või kolmel korral kuus on seenel või marjul käimist märkinud 36 

küsitletut. Kui vaadelda laste igapäevatoiminguid, siis on näha, et suur hulk õpilasi tegeleb 

etteantud tegevustega igapäevaselt (joonis 9). Sõpradega mängimine on kõige tavalisem 

argitegevus, mida märkis 65 küsitletut. Üsna võrdne arv ehk 57 õpilast on 2018. aasta 

juulis lemmikloomaga igapäevaselt tegelenud. Paljud lapsed on märkinud, et nad on iga 

päev sportinud, jalutanud või matkanud ning loodust vaadelnud. Tulemustest selgub, et 

valimisse kuulunud poisid on suvel tüdrukutest rohkem sporti teinud (p = 0,013; lisa 4) ja 

kalal käinud (p = 0,018; lisa 4). Seevastu on tüdrukud rohkem loodust vaadelnud (p = 

0,007; lisa 4) ning jalutanud (p = 0,003; lisa 4) kui poisid. 

 

Joonis 9. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste suviste tegevuste sagedus. 

 

Õpilastelt uuriti, millised kooslused ja maastikuelemendid asuvad nende koduümbruses. 

Selgub, et võrdne arv õpilasi ehk 72 vastanut on märkinud metsa ning kõnnitee või 

jalgrattatee olemasolu kodu läheduses (joonis 10). Suurel osal õpilastest on koduümbruses 

ka mänguväljak (63 vastanut), aed (52 vastanut) või põld (51 vastanut). Mitmed õpilased 

lisasid, et nende kodu lähedal asub tiik, jõgi, järv või staadion. Statistiliste andmete põhjal 

on näha, et laste elukoht mõjutab nende koduümbruses asuvate koosluste ning 

maastikuelementide olemasolu. Kõige enam metsa (p = 0,000; lisa 1), põlde (p = 0,000; 

lisa 1) ning aedasid (p = 0,009; lisa 1) leidub külas elavate laste kodu läheduses. Samuti 
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koduümbruses on rohkem metsa (p = 0,000; lisa 3), põlde (p = 0,000; lisa 3) ning aedasid 

(p = 0,000; lisa 3). Seevastu leidub enam mänguväljakuid (p = 0,000; lisa 3) ning 

kergliiklusteid (p = 0,003; lisa 3) korteris elavatel õpilastel. 

 

Joonis 10. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste koduümbruses asuvad 

paigad. 

3.3 Ekraanil põhineva meedia mõjud liikumisharjumustele 

 

Noorte igapäevast ekraanikasutust uurides selgus, et suurem osa vastanutest veedab 

telefonis ja teleri ees olles umbes üks kuni kaks tundi päevast. Peaaegu sama hulk õpilasi 

vastas, et veedavad arvutis, telefonis ja teleri ees umbes pool tundi kogu päeva jooksul 

(joonis 11).  

  

Joonis 11. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste päevas veedetud aeg arvutit, 

telefoni ja telerit kasutades. 
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Statistiline analüüs näitab, et ka kooli asukoht mõjutab päevast telefonikasutust. Kõige 

enam kasutavad telefoni linnakoolis käivad lapsed (p = 0,028; lisa 2). 

 

 

Joonis 12. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside tüdrukute päevas veedetud aeg 

arvutit, telefoni ja telerit kasutades. 

 

Tüdrukute ja poiste igapäevast ekraanikasutust uurides selgub, et tüdrukud veedavad 

suurema osa ajast telefonis ning teleri ees (joonis 12), kuid poisid armastavad rohkem aega 

veeta arvutis (joonis 13). Tulemust kinnitab ka statistiline analüüs, mille järgi poisid 

kasutavad rohkem arvutit (p = 0,000; lisa 4) ning tüdrukud on meelsamini telefonis (p < 

0,001; lisa 4). 

 

 

Joonis 13. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside poiste päevas veedetud aeg arvutit, 

telefoni ja telerit kasutades. 
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Looduslike nutirakenduste kohta küsides selgus, et nendest teatakse üpris vähe ning 31 

õpilast on märkinud, et pole mitte ühestki rakendusest kuulnud ega neid kunagi kasutanud. 

Kõige rohkem teatakse looduskaameratest, mida on vaadanud peaaegu pooled vastanutest 

(joonis 14). Tuntuselt teisel kohal on rakendus „Eesti linnud“, mida on kasutanud 44 

õpilast. Vähim teatakse rakendusest „Horisondi pilveaabits“, mida on kasutanud kaheksa 

vastanut.  

 

 

Joonis 14. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste loodusteemaliste 

nutirakenduste kasutatavus. 
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3.4 Pereliikmete harjumustest ja käitumisest tulenevad mõjutused  
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õpilast tõi välja õdede või vendade looduses viibimise. Viis küsitletut vastas, et nende 

peres ei meeldi mitte kellelegi looduses käia (joonis 15).  

 

Joonis 15. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste pereliikmete side loodusega. 

 

Õpilastelt küsiti, kas nende pereliikmed peavad neid sundima õue minema. 37% õpilastest 

vastas, et neid ei pea keegi sundima, sest neile meeldib õues käia. 36% õpilasi vastas, et 

vanemad peavad neid mõnikord selleks sundima. 24% küsitletutest vastas, et neid ei 

sunnita mitte kunagi midagi tegema (joonis 16). Üks õpilane kirjutas, et suvisel perioodil 

talle meeldib õues olla, kuid talvel peab teda mõnikord sundima välja minema. Kuna 

mõned õpilased valisid selle küsimuse juures kaks varianti, ei tule vastuste kogusummaks 

112. Statistilisest analüüsist selgus, et pereliikmed peavad poisse rohkem sundima välja 

minema, kui tüdrukuid (p = 0,007; lisa 4). Samuti on elukohapõhiseid erinevusi – kõige 

rohkem sunnitakse õue minema alevikus elavaid lapsi (p = 0,049; lisa 1) 

 

Joonis 16. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste pereliikmetepoolne väljas 
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Küsitluses uuriti, kas mõni pereliige keelab lapsel väljas käia. Selgus, et 94% õpilastest 

vastas, et neid ei keelata. Vaid 6% küsitletutest vastas, et vanemad või vanavanemad ei 

luba neil väljas olla (joonis 17). Küsimusele ei vastanud kolm õpilast. 

 

 

Joonis 17. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste väljas käimise keelamine 

pereliikmete poolt (n=109). 

 

Lastelt küsiti, kui tihti nende pereliikmed neid loodusesse viivad. 37% ehk 40 õpilast 

vastas, et pereliikmed viivad neid loodusesse umbes kaks kuni kolm korda kuus. Peaaegu 

sama arv õpilasi ehk 39 küsitletut vastas, et neid viiakse õue iga nädal. Vaid 7% lastest 

vastas, et neid ei viidagi välja (joonis 18). Küsimusele ei ole vastanud kolm õpilast. 

Tulemustest nähtub, et majas elavate laste pereliikmed viivad neid rohkem loodusesse kui 

korteris elavate laste pereliikmed (p = 0,028; lisa 3).  

 

 

Joonis 18. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste loodusesse viimine 

pereliikmete poolt (n=109). 
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Õpilastelt uuriti, kas ja kui palju pereliikmed nende väljaskäimisi kontrollivad. 60 

küsitletut vastas, et neile helistatakse väljas olemise ajal. Mitmed vastanud ehk 35 last 

märkis, et neid ei kontrollita üldse ning 13 õpilast märkis, et neile kirjutatakse Facebook’i 

ning uuritakse, kus ta parasjagu viibib (joonis 19). Üks õpilane kirjutas, et enne 

väljaminekut tahavad vanemad teada, kuhu ja kellega ta läheb ning kindlasti peab tal 

mobiiltelefon kaasas olema, et vanemad vajadusel helistada saaksid. Veel kirjutati, et 

ollakse ainult kodu lähedal ja käiakse vahepeal toas. Selgub, et pereliikmed kontrollivad 

tüdrukuid rohkem ning helistavad neile väljasoleku ajal enam kui poistele (p = 0,000; lisa 

4). Samuti on tulemustest näha, et poisse ja nende väljaskäimisi ei kontrollita sageli üldse 

(p < 0,001; lisa 4). 

 

 

Joonis 19. Valimisse kuuluvate Võrumaa 5. klasside õpilaste väljaskäimiste kontrollimine 

pereliikmete poolt. 
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4. ARUTELU 

 

Käesoleva bakalaureusetöö esimene eesmärk oli välja selgitada, millised on õpilaste 

värskes õhus viibimise harjumused ning sagedus. Tulemustest selgus, et suurem osa 

õpilastest viiakse igapäevaselt kooli autoga. Uus-Meremaal korraldatud küsitluse (Hand et 

al. 2018) tulemusi antud uurimusega võrreldes näeme, et seal elavate laste kooli 

sõidutamine sõltub nende liikumisvabadusest, kuid käesoleva uurimistöö käigus saadud 

tulemused sõltuvad elukohast ning kodu ja kooli vahelisest kaugusest. Jalgrattaga kooli 

liikumist on märkinud vaid 14 õpilast. Selle variandi puhul on vastused ilmselt kallutatud, 

sest küsitlus viidi läbi talvisel perioodil, kui jalgrattaga sõidetakse vähem.  

Selgus, et küsitluses osalenud lapsed on üpriski aktiivsed ja veedavad õues keskmiselt kaks 

tundi ning üsna suur osa vastanutest väitis, et viibivad õues kolm tundi või enam. Kui 

võrrelda tulemusi 2018. aastal Tallinna Ülikooli teadlaste poolt avaldatud uuringuga, kus 

üle vabariigi küsitletud õpilaste seas liikus igapäevaselt 60 minutit värskes õhus vaid 

kümnendik vastanutest, siis võib väita, et Võrumaal elavad lapsed on aktiivsemad liikujad 

kui paljudes teistes Eestimaa paikades elavad lapsed. See võib tuleneda ka Võrumaa 

looduslikest eripäradest – vaheldusrikas loodus ning künklik maastik loob eeldusi 

edukamaks suve- ja talispordi viljelemiseks, mistõttu leidub erinevaid suusa- ja terviseradu 

nii professionaalidele kui ka harrastajatele paljudes Võrumaa paikades. Kuivõrd küsitlus 

toimus talvisel ajal, siis võib eeldada, et soojematel aegadel veedavad lapsed õues veel 

rohkem aega, kui selgus antud uurimuses. 

Õpilastelt uuriti, milliseid talviseid ja suviseid tegevusi neile meeldib teha ning kui tihti 

etteantud tegevusi tehti 2019. aasta jaanuaris ja 2018. aasta juulis. Talvisel ajal ei 

meeldinud paljudele vastanutele lumememme tegemine, mis võis tuleneda asjaolust, et 

möödunud jaanuari ilmastikutingimused ei olnud piisavalt soodsad lumememme 

valmistamiseks. Kui võrrelda jalutamise või matkamise meelepärasust talvisel ja suvisel 

perioodil, siis on näha, et suvel tehakse seda hea meelega ning talvel jalutamist pigem ei 

naudita. Suur vahe tuleneb ilmselt temperatuurist – suvistel soojakraadidel on jalutamine 

mõnus tegevus, mis ei vaja suuremat ettevalmistust, kuid talviste miinuskraadidega on 

tähtis enne õue minekut õigesti riietuda, et mitte külmetuda. Selgus, et paljudele õpilastele 
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ei meeldi uisutamine ning seda tegevust on möödunud jaanuaris ka kõige vähem tehtud. 

See võib tuleneda oskuste vähesusest või puudumisest, sest enamasti ei ole koolidel 

uisuväljakuid, kus saaks harjutada ning puudub ka vastav varustus. 

Võrreldes tulemusi Jaapanis korraldatud uurimusega (Soga et al. 2018), on näha, et Jaapani 

poistele meeldib looduse vaatlemine rohkem kui tüdrukutele, kuid käesoleva uurimistöö 

raames on Eesti lapsi küsitledes saadud vastupidine tulemus – tüdrukud vaatlevad loodust 

meelsamini kui poisid. 

Kui Uus-Meremaal korraldatud uurimuses osalenud õpilaste koduümbruses leidub kõige 

enam parke ning aedasid, siis Võrumaa laste kodu lähedal on kõige rohkem metsa. 

Sarnaselt Uus-Meremaale leidub ka Võrumaa laste koduümbruses hulgaliselt 

kergliiklusteid, millest võib järeldada, et maapiirkondade teedevõrk on üsna heas seisus. 

Ekraanikasutust uurides on antud töö ja 2015. aastal valminud Tšehhi teadustöö vahel, kus 

uuriti 12-14-aastaste laste vaba aja veetmise ja arvutis olemise suhet, mõningad erinevused 

(Žumárová 2015). Käesoleva uurimuse valimis esindatud koolide õpilased veedavad 

arvutis, telefonis või teleri ees keskmiselt üks kuni kaks tundi päevas, kuid Tšehhi lapsed 

veedavad ekraanide taga keskmiselt 2,47 tundi ning enim märgitud variant oli, et 

ekraanidele kuluv aeg päevas on umbes kolm tundi. Antud uurimuses oli neid õpilasi, kes 

märkisid oma päevaseks ekraanikasutuse ajaks umbes pool tundi, üsna võrdselt nende 

lastega, kes märkisid ekraanide taga veedetud ajaks üks kuni kaks tundi. Seega on kahe 

uurimuse võrdluses näha, et Tšehhi lastel on ekraanidele kuluv aeg mõnevõrra pikem kui 

käesoleva töö valimisse kuulunud lastel. Sarnaselt Tšehhi teadustööga selgus, et poisid 

kasutavad arvutit rohkem kui tüdrukud. Põhjus seisneb asjaolus, et poistele meeldib 

arvutimänge rohkem mängida kui tüdrukutele, mis nähtus ka eelmainitud töös. Seepärast 

on poiste arvutikasutus erinevates uurimustes märksa kõrgem.  

Loodust tutvustavate nutirakenduste kohta uurides selgub, et väga paljud lapsed pole 

nendest teadlikud. Rakenduste „Horisondi pilveaabits“, „Geopeitus“ ning 

„Loodusvaatluste andmebaas“ järel teatakse kõige vähem Keskkonnaameti loodud 

Avastusradadest. Vaid viis õpilast on märkinud, et neile on koolis Avastusradadest 

räägitud. Kuigi need rajad on loodud õuesõppe edendamiseks, ei ole informatsioon taolise 

lahenduse olemasolust jõudnud paljude koolide õpetajateni. Tulemustest lähtuvalt võib 

väita, et nii Avastusrajad kui ka muud loodust tutvustavad nutirakendused vajaksid laiemat 
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kõlapinda, et teavitada nii koole, peresid kui ka lapsi võimalusest oma kodukanti aktiivselt 

ning mänguliselt tundma õppida. 

Kui võrrelda Uus-Meremaa ja antud uurimuse pereliikmetepoolseid mõjutusi, siis on näha, 

et Uus-Meremaa lapsevanemad seavad oma lastele liikumispiiranguid ning ei luba üksi 

loodust avastama minna, kuid Võrumaa õpilastel ei keelata enamasti väljas käia ning tihti 

ei kontrollita üldse, kus nende laps parasjagu viibib. Tulemuste erinevus on tõenäoliselt 

tingitud ümbruskonna suurusest ning turvalisusest – Võrumaa lapsi ümbritsevad 

väheasustatud piirkonnad ning palju puutumata loodust, mistõttu pole pereliikmetel põhjust 

karta, et nende lastega midagi juhtub. 

Uurides, mil määral pereliikmed sunnivad lapsi õue minema, ilmnes 42 õpilase vastuse 

põhjal, et neid peab mõnikord sundima. Kuna küsitlus viidi läbi külmal ja talvisel ajal, siis 

võib arvata, et õue suunamist vajavate laste protsent oleks arvatavasti väiksem, kui vastuste 

kogumise periood oleks aset leidnud soojemal aastaajal.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tehnika areng on kaasa toonud elanikkonna liikumisaktiivsuse languse ning värskes õhus 

viibitakse aina vähem. Õues viibimise asemel on loodud mitmeid alternatiivne, kuidas oma 

vaba aega sisustada – nutitelefonid, telerid ja arvutid pakuvad lõputult 

ajaveetmisvõimalusi, mis paeluvad enim lapsi ja noorukeid, kes on virtuaalreaalsuses üles 

kasvanud. 

Käesoleva bakalaureusetööga sooviti selgeks teha, kui mastaapse probleemiga on tegemist. 

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, kui palju veedavad Võrumaa 5. klasside õpilased 

aega värskes õhus, mida neile meeldib seal teha, kui teadlikud on nad loodust 

tutvustavatest nutirakendustest ning kas ja mil viisil mõjutavad pereliikmed õpilaste väljas 

viibimist. Töö eesmärkide saavutamiseks koostati ankeetküsitlus, millele vastasid viie 

Võru maakonna kooli 5. klasside õpilased.  

Tulemuste põhjal selgus, et võrreldes eelnevate uurimistööde resultaatidega on Võrumaal 

elavad lapsed mõnevõrra aktiivsemad väljas viibijad – 74 küsitletut veedab igapäevaselt 

õues kaks kuni kolm tundi või rohkem. Peamised valimisse kuulunud laste 

meelistegevused talvel on sõpradega olemine, lumesõja mängimine, kelgutamine ning 

suusatamine. Suvisel ajal meeldib õpilastele kõige enam sõpradega mängida, sporti teha, 

lemmikloomaga tegeleda ning loodust vaadelda.  

Meediatarbimist uurides ilmnes, et suur osa õpilastest veedavad arvutis, telefonis ja teleri 

ees maksimaalselt kaks tundi päevas. Märgatavad olid ka soolised erinevused – poisid 

kasutasid arvutit rohkem kui tüdrukud. Loodust tutvustavatest nutirakendustest on kõige 

enamkasutatavad looduskaamerad ning „Eesti linnud“, kuid leidub ka suur hulk õpilasi, 

kes ei ole küsitluses nimetatud rakendustest mitte kunagi kuulnud. Seepärast võiks 

õpilastele ning pedagoogidele taolisi rakendusi rohkem tutvustada, et üha arenevas 

tehnikaajastus ei oleks nutitelefonide kasutamine pelgalt arutu tegevus, vaid aitaks loodud 

rakenduste kaudu ümbritsevat keskkonda paremini tundma õppida. 

Pereliikmete käitumisest ning harjumustest tulenevaid mõjutusi vaadeldes selgus, et 

mõnikord tuleb pereliikmetel lapsi õue minema sundida, kuid üsna palju on ka neid õpilasi, 

kellele meeldib väljas olla ning kes ei vaja pereliikmetepoolset suunamist. Samuti selgus, 
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et õue minemist keelatakse väga vähestel õpilastel ning peamiselt kontrollitakse nende 

tegevusi helistamise kaudu. Lisaks selgus, et õpilaste pereliikmed viivad neid üsna palju 

loodusesse – 79 õpilase pereliikmed viivad neid looduse keskele iga nädal või kaks kuni 

kolm korda kuus. 

Käesoleva uurimistöö põhjal võib väita, et Võrumaal elavad lapsed liiguvad rohkem, kui 

Eesti lapsed keskmiselt – Võrumaa maastiku omapära soodustab sportimist ning aktiivse 

eluviisi edendamist nii talvisel kui suvisel ajal, mistõttu on kohalikel lastel rohkelt eeldusi 

ning võimalusi, et vaba aega aktiivselt sisustada. 
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Lisa 1. Tunnused, mis erinevad oluliselt õpilaste elukohast sõltuvalt (ANOVA) 

 

Uuritav 

tunnus  
 Elukoht N 

Kesk-

mine 

Stan- 

dard-

hälve 

Stan- 

dard-

viga 

Alu- 

mine 

usaldus- 

piir 

Ülemine 

usaldus-

piir 

Min Max 
p-

väärtus* 

Autoga kooli 

minemine 
Küla 31 7,6790 5,52135 0,99166 5,6538 9,7043 0,55 19,00 

0,001 
alevik 6 4,8167 6,65745 2,71789 -2,1699 11,8032 0,90 18,00 

linn 18 2,1111 1,71974 0,40535 1,2559 2,9663 0,50 7,00 

Kokku 55 5,5445 5,34556 0,72080 4,0994 6,9897 0,50 19,00 

Õues 

veedetud aeg 

päevas 

Küla 50 2,54 0,952 0,135 2,27 2,81 1 4 

0,021 
alevik 15 3,00 0,845 0,218 2,53 3,47 1 4 

linn 46 3,07 0,975 0,144 2,78 3,35 1 5 

Kokku 111 2,82 0,974 0,092 2,64 3,00 1 5 

"Minu 

loodusheli" 

nutirakenduse 

kasutamine 

Küla 50 1,92 0,274 0,039 1,84 2,00 1 2 

0,010 
alevik 15 1,80 0,414 0,107 1,57 2,03 1 2 

linn 46 1,67 0,474 0,070 1,53 1,81 1 2 

Kokku 111 1,80 0,400 0,038 1,73 1,88 1 2 

Mets 

koduümbruses 
Küla 49 1,06 0,242 0,035 0,99 1,13 1 2 

0,000 
alevik 15 1,07 0,258 0,067 0,92 1,21 1 2 

linn 44 1,73 0,451 0,068 1,59 1,86 1 2 

Kokku 108 1,33 0,474 0,046 1,24 1,42 1 2 

Põld 

koduümbruses 
Küla 49 1,20 0,407 0,058 1,09 1,32 1 2 

0,000 
alevik 15 1,33 0,488 0,126 1,06 1,60 1 2 

linn 44 1,95 0,211 0,032 1,89 2,02 1 2 

Kokku 108 1,53 0,502 0,048 1,43 1,62 1 2 

Aed 

koduümbruses 
Küla 49 1,37 0,487 0,070 1,23 1,51 1 2 

0,009 
alevik 15 1,53 0,516 0,133 1,25 1,82 1 2 

linn 44 1,68 0,471 0,071 1,54 1,83 1 2 

Kokku 108 1,52 0,502 0,048 1,42 1,61 1 2 

Mänguväljak 

koduümbruses 
Küla 49 1,57 0,500 0,071 1,43 1,72 1 2 

0,012 
alevik 15 1,20 0,414 0,107 0,97 1,43 1 2 

linn 44 1,34 0,479 0,072 1,20 1,49 1 2 

Kokku 108 1,43 0,497 0,048 1,33 1,52 1 2 

Kergliiklustee 

koduümbruses 
Küla 49 1,59 0,497 0,071 1,45 1,73 1 2 

0,000 
alevik 15 1,13 0,352 0,091 0,94 1,33 1 2 

linn 44 1,14 0,347 0,052 1,03 1,24 1 2 

Kokku 108 1,34 0,477 0,046 1,25 1,43 1 2 

Ei sunnita 

kunagi õue 

minema 

Küla 49 1,78 0,422 0,060 1,65 1,90 1 2 

0,049 
alevik 15 1,93 0,258 0,067 1,79 2,08 1 2 

linn 43 1,63 0,489 0,075 1,48 1,78 1 2 

Kokku 107 1,74 0,442 0,043 1,65 1,82 1 2 

    *usaldusnivoo 95% 
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Lisa 2. Tunnused, mis erinevad oluliselt õpilaste kooli asukohast sõltuvalt (ANOVA) 

 

Uuritav  

tunnus 

Kooli 

asukoht 
N 

Kesk-

mine 

Stan-

dard-

hälve 

Stan-

dard-

viga 

Alu- 

mine 

usaldus-

piir 

Üle- 

mine 

usaldus-

piir 

Min Max 
p-

väärtus* 

Telefoni 

kasutades 

veedetud aeg 

päevas 

küla 22 3,50 1,225 0,261 2,96 4,04 2 5 

0,028 
alevik 33 3,06 1,223 0,213 2,63 3,49 1 5 

linn 56 2,73 1,053 0,141 2,45 3,01 1 5 

Kokku 111 2,98 1,168 0,111 2,76 3,20 1 5 

Õues veedetud 

aeg päevas 
küla 22 2,32 0,945 0,202 1,90 2,74 1 4 

0,010 
alevik 34 2,79 0,914 0,157 2,48 3,11 1 4 

linn 56 3,05 0,961 0,128 2,80 3,31 1 5 

Kokku 112 2,83 0,976 0,092 2,65 3,01 1 5 

Talvel 

kelgutamise 

meeldivus 

küla 22 1,41 0,503 0,107 1,19 1,63 1 2 

0,033 
alevik 34 1,12 0,327 0,056 1,00 1,23 1 2 

linn 54 1,20 0,407 0,055 1,09 1,31 1 2 

Kokku 110 1,22 0,415 0,040 1,14 1,30 1 2 

Talvel lumesõja 

mängimise 

tihedus 

küla 17 4,47 1,419 0,344 3,74 5,20 2 6 

0,033 
alevik 34 3,38 1,518 0,260 2,85 3,91 1 6 

linn 54 3,43 1,537 0,209 3,01 3,85 1 6 

Kokku 105 3,58 1,549 0,151 3,28 3,88 1 6 

"Minu 

loodusheli"  

kasutamine 

küla 22 1,82 0,395 0,084 1,64 1,99 1 2 

0,031 
alevik 34 1,94 0,239 0,041 1,86 2,02 1 2 

linn 56 1,71 0,456 0,061 1,59 1,84 1 2 

Kokku 112 1,80 0,399 0,038 1,73 1,88 1 2 

Mets 

koduümbruses 
küla 22 1,09 0,294 0,063 0,96 1,22 1 2 

0,000 
alevik 34 1,09 0,288 0,049 0,99 1,19 1 2 

linn 53 1,60 0,494 0,068 1,47 1,74 1 2 

Kokku 109 1,34 0,476 0,046 1,25 1,43 1 2 

Põld 

koduümbruses 
küla 22 1,32 0,477 0,102 1,11 1,53 1 2 

0,000 
alevik 34 1,29 0,462 0,079 1,13 1,46 1 2 

linn 53 1,77 0,423 0,058 1,66 1,89 1 2 

Kokku 109 1,53 0,501 0,048 1,44 1,63 1 2 

Kergliiklustee 

koduümbruses 
küla 22 1,55 0,510 0,109 1,32 1,77 1 2 

0,010 
alevik 34 1,41 0,500 0,086 1,24 1,59 1 2 

linn 53 1,21 0,409 0,056 1,09 1,32 1 2 

Kokku 109 1,34 0,476 0,046 1,25 1,43 1 2 

Vanavanemate 

looduses 

käimine 

küla 22 1,73 0,456 0,097 1,53 1,93 1 2 

0,014 
alevik 34 1,47 0,507 0,087 1,29 1,65 1 2 

linn 53 1,36 0,484 0,067 1,23 1,49 1 2 

Kokku 109 1,47 0,501 0,048 1,37 1,56 1 2 
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Lisa 2 jätk 

Uuritav 

tunnus 

Kooli 

asukoht 
N 

Kesk-

mine 

Stan-

dard-

hälve 

Stan-

dard-

viga 

Alu- 

mine 

usaldus-

piir 

Üle- 

mine 

usaldus-

piir 

Min Max 
p-

väärtus* 

Kui tihti 

pereliikmed 

loodusesse 

viivad? 

küla 22 2,59 0,854 0,182 2,21 2,97 1 5 

0,002 
alevik 34 2,03 0,969 0,166 1,69 2,37 1 4 

linn 53 1,75 0,918 0,126 1,50 2,01 1 4 

Kokku 109 2,01 0,967 0,093 1,83 2,19 1 5 

Pereliikmetepool-

ne kontroll, 

helistamine 

küla 22 1,41 0,503 0,107 1,19 1,63 1 2 

0,017 
alevik 34 1,65 0,485 0,083 1,48 1,82 1 2 

linn 53 1,34 0,478 0,066 1,21 1,47 1 2 

Kokku 109 1,45 0,500 0,048 1,35 1,54 1 2 

Ei kontrollita 

üldse 
küla 22 1,73 0,456 0,097 1,53 1,93 1 2 

0,024 
alevik 34 1,50 0,508 0,087 1,32 1,68 1 2 

linn 53 1,77 0,423 0,058 1,66 1,89 1 2 

Kokku 109 1,68 0,469 0,045 1,59 1,77 1 2 

 *usaldusnivoo 95% 
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Lisa 3. Tunnused, mis erinevad oluliselt õpilaste kodu asukohast sõltuvalt (T-test) 

 

Uuritav tunnus 
Kodu 

asukoht 
N Keskmine 

Standard-

hälve 

Standard-

viga 
p-väärtus* 

Autoga kooli minemine Maja 34 6,7324 5,54670 0,95125 

0,035 
Korter 20 3,5525 4,58916 1,02617 

Suvel spordi tegemise 

meeldivus 
Maja 53 1,06 0,233 0,032 

0,050 
Korter 56 1,18 0,386 0,052 

"Horisondi pilveaabits"  

kasutamine 
Maja 54 1,98 0,136 0,019 

0,034 
Korter 57 1,88 0,331 0,044 

Looduskaamerate 

vaatamine 
Maja 54 1,44 0,502 0,068 

0,030 
Korter 57 1,65 0,481 0,064 

Mets koduümbruses Maja 52 1,15 0,364 0,051 

0,000 
Korter 56 1,52 0,504 0,067 

Põld koduümbruses Maja 52 1,35 0,480 0,067 

0,000 
Korter 56 1,71 0,456 0,061 

Aed koduümbruses Maja 52 1,29 0,457 0,063 

0,000 
Korter 56 1,75 0,437 0,058 

Mänguväljak 

koduümbruses 
Maja 52 1,60 0,495 0,069 

0,000 
Korter 56 1,27 0,447 0,060 

Kergliiklustee 

koduümbruses 
Maja 52 1,48 0,505 0,070 

0,003 
Korter 56 1,21 0,414 0,055 

Kui tihti pereliikmed 

loodusesse viivad? 
Maja 52 1,81 0,841 0,117 

0,028 
Korter 56 2,21 1,039 0,139 

*usaldusnivoo 95% 
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Lisa 4. Tunnused, mis erinevad oluliselt õpilaste soost sõltuvalt (T-test) 

 

 Uuritav tunnus Sugu N Keskmine 
Standard-

hälve 

Standard-

viga 
p-väärtus* 

Arvutit kasutades 

veedetud aeg päevas 
tüdruk 52 2,02 1,075 0,149 

0,000 
poiss 52 3,29 1,333 0,185 

Telefoni kasutades 

veedetud aeg päevas 
tüdruk 57 3,33 1,244 0,165 

0,001 
poiss 54 2,61 0,960 0,131 

Talvel lumememme 

tegemise meeldivus 
tüdruk 57 1,19 0,398 0,053 

0,001 
poiss 54 1,50 0,505 0,069 

Talvel jalutamise 

meeldivus 
tüdruk 57 1,19 0,398 0,053 

0,000 
poiss 54 1,52 0,504 0,069 

Talvel suusatamas 

käimise tihedus 
tüdruk 57 2,61 1,013 0,134 

0,05 
poiss 47 3,11 1,507 0,220 

Talvel uisutamas käimise 

tihedus 
tüdruk 56 4,07 1,500 0,200 

0,005 
poiss 44 4,95 1,524 0,230 

Talvel jalutamas käimise 

tihedus 
tüdruk 57 3,47 1,477 0,196 

0,005 
poiss 47 4,36 1,674 0,244 

Suvel lemmikloomaga 

tegelemise meeldivus 
tüdruk 57 1,07 0,258 0,034 

0,040 
poiss 54 1,20 0,407 0,055 

Suvel seenel/marjul 

käimise meeldivus 
tüdruk 57 1,30 0,462 0,061 

0,014 
poiss 53 1,53 0,504 0,069 

Suvel kalal käimise 

meeldivus 
tüdruk 57 1,46 0,503 0,067 

0,031 
poiss 54 1,26 0,442 0,060 

Suvel looduse vaatlemise 

meeldivus 
tüdruk 57 1,07 0,258 0,034 

0,020 
poiss 53 1,23 0,423 0,058 

Suvel jalutamise 

meeldivus 
tüdruk 57 1,11 0,310 0,041 

0,000 
poiss 53 1,40 0,494 0,068 

Suvel lemmikloomaga 

tegelemise tihedus 
tüdruk 56 1,79 1,331 0,178 

0,035 
poiss 49 2,47 1,927 0,275 

Suvel kalal käimise 

tihedus 
tüdruk 55 4,65 1,350 0,182 

0,018 
poiss 49 4,00 1,429 0,204 

Suvel looduse vaatlemise 

tihedus 
tüdruk 56 2,59 1,570 0,210 

0,007 
poiss 48 3,48 1,738 0,251 

Suvel spordi tegemise 

tihedus 
tüdruk 56 2,54 1,595 0,213 

0,013 
poiss 48 1,85 1,031 0,149 

Suvel jalutamise tihedus tüdruk 56 2,61 1,423 0,190 
0,003 

poiss 47 3,55 1,692 0,247 

"Horisondi pilveaabits"  

kasutamine 
tüdruk 57 1,88 0,331 0,044 

0,032 
poiss 55 1,98 0,135 0,018 
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Lisa 4 jätk 

Uuritav tunnus Sugu N Keskmine 
Standard-

hälve 

Standard-

viga 
p-väärtus* 

Muud koduümbruses 

asuvad paigad 

 

 

tüdruk 56 1,95 0,227 0,030 

0,030 poiss 53 1,81 0,395 0,054 

Pereliikmed sunnivad 

mõnikord õue minema 
tüdruk 56 1,73 0,447 0,060 

0,007 
poiss 52 1,48 0,505 0,070 

Ei sunnita, meeldib õues 

käia 
tüdruk 56 1,52 0,504 0,067 

0,039 
poiss 52 1,71 0,457 0,063 

Kui tihti pereliikmed 

loodusesse viivad? 
tüdruk 56 1,80 0,883 0,118 

0,022 
poiss 53 2,23 1,012 0,139 

Pereliikmetepoolne 

kontroll, helistamine 
tüdruk 56 1,27 0,447 0,060 

0,000 
poiss 53 1,64 0,484 0,067 

Ei kontrollita üldse tüdruk 56 1,82 0,386 0,052 
0,001 

poiss 53 1,53 0,504 0,069 

*usaldusnivoo 95% 
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Lisa 5. Ankeetküsitlus 

Ankeetküsitlus 

 

Tere! Olen Kätlin Maran, Eesti Maaülikooli tudeng loodusturismi erialal. Kirjutan 

bakalaureusetööd noorte värskes õhus viibimise harjumuste kohta. Küsitlen 5. klassi õpilasi 

Võrumaal ning seetõttu pöördun ka teie poole. Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 20 minutit. 

Palun vasta ausalt ja tee ring sobiva vastuse tähe ümber. Küsitlus on anonüümne ning vastuseid 

kasutatakse ainult antud uurimuse raames. 

1. Sugu 

a) tüdruk 

b) poiss 

 

2. Elukoht 
a) külas 

b) alevikus 

c) linnas 

 

3. Minu kodu asub … 
a) eramajas 

b) korteris 

c) ridaelamus 

 

4. Kooli asukoht 
a) külas 

b) alevikus 

c) linnas 

 

5. Kuidas lähed igapäevaselt kooli ja kui pikk on sinu koolitee? 

Märgi sobiva liikumisvahendi juurde X ning kirjuta vahemaa ritta, kui pika maa selle 

vahendiga läbid. Kui kasutad samal päeval kooli jõudmiseks mitut liikumisviisi, siis kirjuta 

mõlema variandi juurde eraldi, kui pika maa kummagagi läbid. 

Liikumisvahend Auto Buss Jalgratas Jalgsi Muu 

Vahemaa      

6. Kui suure osa päevast veedad … 

Märgi sobivate vastuste juurde X. 

 vähem kui 

10 min 

umbes 

pool tundi 

umbes 1-2 

tundi 

umbes 2-3 

tundi 

rohkem 

kui 3 tundi 

ARVUTIS      

TELEFONIS      

TELERI EES      

 

7. Kui pikalt sa 

tavaliselt päevas 

õues viibid? 
a) alla 1 tunni 

b) umbes 1 tund 

c) umbes 2 tundi 

d) 3 tundi või rohkem 

e) ei käi üldse õues 

 

 

 

8. Kellega sa kõige tihedamini õues viibid? 

Vali 3 kõige sobivamat varianti ning reasta need 

numbritega sageduse järjekorras (1-3). 

a) üksi 

b) sõpradega 

c) vanematega 

d) õdede/vendadega 

e) vanavanematega 

f) lemmikloomaga 

g) ei käigi õues 

h) muu 

………………………… 
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9. Mida sulle meeldib õues teha talvisel ajal ja mida suvisel ajal ning kui tihti neid 

tegevusi oled teinud? 

Mõtle tagasi selle aasta jaanuarile ja eelmise aasta suvele ning märgi tähtedega, kui tihti 

neid tegevusi nendel kuudel tegid. 

Tühjadesse lahtritesse võid kirjutada tegevusi, mida sulle meeldib teha, kuid mida tabelis 

kirjas pole. 

Variandid: 

A) peaaegu iga päev 

B) 3-4 korda nädalas 

C) 1-2 korda nädalas 

D) 2-3 korda kuus 

E) 1 kord kuus 

F) ei olegi teinud 

 

10. Milliseid loodust tutvustavaid nutirakendusi oled kasutanud ning kuidas nendest 

kuulsid? 
Märgi sobivate vastuste juurde X. Kui sa ei tea sellistest rakendustest midagi, siis märgi X 

kõrvalolevasse kasti.  

 Olen 

kasutanud 

 Kuidas kuulsid nendest? 

Koolis 

räägiti 

Kodus 

räägiti 

Ise 

leidsin 

Avastusrada     

Geocaching 

(Geopeitus) 

    

Loodusvaatluste 

andmebaas 

    

Eesti linnud     

Eesti seened     

Eesti kalad     

Minu loodusheli     

Horisondi 

pilveaabits 

    

Looduskaamerad     

 

 

 

 MEELDIB 

TALVEL 

TEHA 

(jah/ei) 

Jaanuar 

2019 

(Vali 

A,B,C,D,E 

või F) 

  MEELDIB 

SUVEL 

TEHA 
(jah/ei) 

Juuli  

2018 

(Vali 

A,B,C,D,

E või F) 

sõpradega 

mängida 

  sõpradega 

mängida 

  

suusatada   lemmikloomaga 

tegeleda 

  

kelgutada   seenel/marjul käia   

uisutada   kalal käia   

lumesõda 

mängida 

  loodust vaadelda   

lumememme teha   sporti teha   

jalutada/matkata   jalutada/matkata   

    

    

Ma ei ole nendest 

kuulnud ega ühtegi 

kasutanud 

………… 
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11. Millised paigad asuvad sinu koduümbruses? 

Võid valida mitu varianti. 

a) mets 

b) park 

c) põld 

d) aed 

e) mänguväljak 

f) kõnnitee/jalgrattatee 

g) muu 

…………………………. 

 

12. Kes sinu pereliikmetest armastab looduses käia? 

Võid valida mitu varianti. 

a) õed/vennad 

b) vanemad 

c) vanavanemad 

d) mitte keegi

13. Kas pereliikmed peavad sind sundima õue minema? 

a) jah,  pidevalt 

b) mõnikord 

c) ei, mulle meeldib õues käia 

d) nad ei sunni mind kunagi 

 

14. Kas keegi sinu pereliikmetest keelab sul väljas käia? 

a) õed/vennad 

b) vanemad 

c) vanavanemad 

d) keegi ei keela 

 

15. Kui tihti sinu pereliikmed sind loodusesse viivad (jalutama, matkama, jalgrattaga 

sõitma või muud taolist tegema)? 

a) iga nädal 

b) umbes 2-3 korda kuus 

c) korra kuu jooksul 

d) ei viigi 

e) muu 

………………………  

16. Kui palju pereliikmed sinu väljaskäimisi kontrollivad? 

a) helistavad ja uurivad, kus parasjagu viibin 

b) kirjutavad Facebook’i 

c) jälgivad telefoni positsioneeringut 

d) ei kontrollita üldse 

e) muu 

…………………… 

 

      Tänan vastamast! 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Lisa 6. Vanemate nõusoleku vorm 

 

Tere, hea 5. klassi lapsevanem! 

Olen Kätlin Maran, Eesti Maaülikooli tudeng loodusturismi erialal. Kirjutan 

bakalaureusetööd noorte värskes õhus viibimise harjumuste kohta, võrdluseks sarnaste 

maailmas tehtud uurimustega. Valimiks on 5. klassi õpilased Võrumaal ning uurimuse 

eesmärk on välja selgitada, kui palju Teie laps viibib värskes õhus, kuidas ta seda aega 

sisustab ning kas ja mil moel mõjutavad pereliikmed tema õuesviibimist. Olen koostanud 

3-leheküljelise küsimustiku, millele vastamine võtab aega umbes 20 minutit ning millele 

õpilased saavad kirjalikult klassijuhataja tunnis vastata. Küsitlus on anonüümne ning 

vastuseid kasutatakse ainult antud uurimuse raames. 

Õpilaste küsitlemiseks on vajalik lapsevanemate nõusolek. Kui Te ei ole nõus, et Teie laps 

antud uuringus osaleb, palun Teil saata vastavasisuline e-kiri klassijuhatajale. E-kirjale 

vastamata jätmist käsitletakse kui nõusolekut. Küsimuste korral vastan meeleldi, palun 

ühendust võtta aadressil k2tlinmaran@gmail.com. 

Vastuseid mittenõusoleku kohta ootame 27. jaanuarini 2019.  

 

Aitäh! 

Kätlin Maran 
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