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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida Eerik Kumari preemia laureaatide 

motivatsiooniprofiili. Täpsemateks uurimisülesanneteks oli leida looduskaitsega tegelema 

hakkamise mõjurid; hinnata tööalaste eesmärkide muutusi karjääri kestel ja selgitada 

Kumari preemia tähendust laureaatidele. Käesolev töö on narratiivsete sugemetega 

fenomenoloogilise uurimus: siin on kokku viidud eri uurimustüüpide põhimõtted, andmaks 

ülevaadet looduskaitse korüfeede karjääri arengust ja nende motiividest karjääri eri 

etappides ning suhestumisest  Kumari preemiaga. 

 

Intervjueerimisprotsess toimus poolstruktureeritud intervjuude kaudu, mis sobivad 

hästivarjatud nähtuste uurimiseks ja subjektiivsete vaatenurkade selgitamiseks. Kokku tehti 

laureaatidega 13 intervjuud, kuni saabus küllastus- ehk saturatsioonilävi ehk enam uut infot 

juurde ei lisandunud. Lindistatud intervjuud litereeriti, pärast mida viidi läbi andmete 

analüüs, kasutades induktiivset sisuanalüüsi. 

 

Mõjurid, mis mängisid rolli laureaatide valikute tegemisel looduskaitsega tegelema 

hakkamisel, olid järgmised: autonoomsuse vajadus, eeskujude mõju, lapsepõlve kutsumus. 

Autonoomsuse vajaduse puhul rõhutati asjaolu, et looduskaitse oli poliitiliselt neutraalne 

valdkond, kedagi ei sunnitud sellega tegelema – ise taheti, ise tegeleti. Eeskujudena toodi 

esile selle valdkonna korüfeesid (Kumari, Varep jt). Enamusel uuritavatel puudusid 

karjääri algul selged eesmärgid. Eerik Kumari preemiaga suhestumisel ilmnes järgmised 

alakategooriad: isiklikud suhted Kumariga, vastutus ja kinnitus valitud väärtushoiakute 

kohasusele, kvalifitseerumine (kuulumine teatud seltskonda). Kõik uuritavad märkisid, et 

on rahul nende tegemiste kajastusega meediakanalites. Märkimisväärne on, et kuuel 

uuritaval olid kohustuslikud tegevused looduskaitselises töös karjääri alguses, kuid 

puudusid lõpus. 

 

Märksõnad: Eerik Kumari looduskaitsepreemia, looduskaitse motivatsiooniprofiil, 

tunnustamine looduskaitses 
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ABSTRACT 

 

The aim of this Master`s thesis was to reasearch Eerik Kumari prize laureates motivational 

profile. The specific reasearch tasks were to find the factors associated with nature 

conservation; assess changes in the career-long professional goals and explain the meaning 

of the Eerik Kumari prize for the laureates. This study is a phenomenological study of 

narrative displays elements: here are combined different study type principles to give an 

overview of the career developments of nature conservation masterminds, their motives 

during different stages of their career and attitude towards the Kumari prize.  

 

The interviewing process took place as semi-structured interviews which are well suited 

for investigating the hidden phenomena and for explaining the subjective points of view. A 

total of 13 interviews took place with the laureates until saturation point arrived and no 

new information was added. Recorded interviews were copied from tapes after which data 

analysis was carried out using inductive content analysis.  

 

Factors that played a role in the choices made by the laureates on how to become engaged 

in the nature conservation, were as follows: the need for autonomy, the impact of role 

models and childhood vocation. The need for autonomy was stressed the fact that nature 

conservation area was politically neutral, no one is forced to deal with it - they wanted 

themselves. As masterminds were highlighted role models of this area (Kumari, Varep et 

al). Most of the subjects at the beginning of the career lacked clear objectives. Concerning 

the attitude towards Eerik Kumari prize came up following sub-categories: personal 

relationships with Kumari, responsibilities and attachment of the appropriateness of the 

value of the attitudes, qualification (enrollment in the company of some). All subjects 

noted that they are satisfied with their activities reflected in the media. It is noteworthy that 

six subjects had mandatory activities in nature conservation work at the beginning of their 

career but were absent at the end of their career.  

 

Keywords: Eerik Kumari prize for nature conservation, motivational profile of nature 

conservation, recognition in nature conservation 
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Sissejuhatus 

 

Eerik Kumari nimeline preemia on kõige prestiižsem Eestis välja antav looduskaitseautasu. 

See on tunnustus laureaatide elutööle. Kumari preemia pälvinud inimesed kuuluvad oma 

erialal Eesti absoluutsesse tippu – nad on korüfeed. Kirjanik Juhan Liiv on öelnud: “Kes 

minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.” Selleks, et meil Eestis ka tulevikus sirguks loodus- 

ja keskkonnakaitse valdkonnas eestvõitlejaid – olgu nad siis praktikud või teoreetikud – on 

vaja õppida valdkonna varasemate teenäitajate kogemustest ja analüüsida nende karjääri 

kujunemist. Vastused on vaja leida mitmetele küsimustele. Miks korüfeed üldse hakkasid 

endale tuntust toonud alaga tegelema? Missugune oli nende kujunemise keskkond? Kas ja 

kuidas muutusid nende motiivid karjääri edenedes. Ja lõpuks on oluline teada, kuidas 

suhestavad laureaadid end ise Kumari preemiaga. 

 

Eestis pole sellise sihtgrupiga varem uuringuid tehtud ja ka inglisekeelses rahvusvahelises 

teaduskirjanduses pole looduskaitseliste tunnustamise teemat otseselt käsitletud. On vaid 

mõned artiklid Ameerika ja Uus-Meremaa metsameeste ja loodusvahtide 

motivatsiooniprofiilist. Nendest käsitlustest lähtuvalt võiksime ka käesolevat väitekirja 

temaatikat määratleda kui Eerik Kumari preemia laureaatide motivatsiooniprofiili uuringut.  

 

Olen südamest tänulik kõigile Eerik Kumari laureaatidele, kes vastutulelikult võimaldasid 

mul nendega kohtuda ja vahel tundidesse ulatunud intervjuu läbi viia. 

Avaldan tänu ka juhendajale professor Mart Külvikule, kes abistas mind igakülgselt töö 

valmimisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Rahvusvaheliselt peetakse looduskaitsetunnustuste ja -auhindade väljaandmise eesmärgiks 

teadlikkuse tõstmist keskkonna ja säästva arengu teemal (IUCN, 2012). Looduskaitseliselt 

tunnustatud inimestega tehtud uuringute kohta väitekirja autoril andmed puuduvad, kuid 

selle teemaga annab seostada mitmeid töö- ja õpimotivatsiooni uuringuid. 

 

Inimese põhivajaduste hulka kuulub tunnustusvajadus (Saaeednia, 2011). 

Tunnustusvajadust võivad katta mitmesugused esiletõstmised kaaslaste poolt, kajastamine 

ajakirjanduses, rahaline premeerimine ja auhindade saamine. Stanfordi Ülikooli uurija 

Albert Bandura (1991) arvates väldivad inimesed laitust ja otsivad tunnustust. Vajadus olla 

nähtaval, mitte elada “vaikselt vegeteerides” elu ära, võiks olla üheks arvestatavaks 

teguriks töö, käesoleva väitekirja kontekstis looduskaitselise tegevuse, intensiivistamisel. 

Motivatsioon on põhjus ja laad teguritest, mis mõjutavad inimesi teatud suunas käituma 

(Tohidi ja Jabbari, 2012). Motivatsioon jagatakse sisemiseks ja välimiseks 

motivatsiooniks. Sisemine motivatsioon tähendab, et tehakse midagi, “sest meeldib”. 

Väline motivatsioon tähendab seevastu tegevust materiaalse tasu või kiituse pärast. Lemos 

ja Verissimo (2014) on õpilastega tehtud uurimuse põhjal järeldanud, et algkooli lõpust 

alates tõuseb paljudel juhtudel väline motivatsioon sisemisest ettepoole.  

 

 

1.1 Tunnustamine 

 

Deci ja Ryan (1985) jagavad tunnustamise kolme kategooriasse. Esiteks, osalusauhinnad 

(task-noncontingent rewards). Sellised auhinnad on võrreldavad igapäevaelu olukorraga, 

kus inimestele makstakse tööl olemise eest, mitte niivõrd töö tulemuslikkuse eest. Teiseks, 

ülesande auhinnad (task-contingent rewards), mida jagatakse mingi ülesande sooritamise 

eest. Kolmandaks, tulemusele suunatud auhinnad (performance contingent rewards) – neid 

antakse mingi referentsväärtuse ületamise eest. Näiteks kui isikule antakse iga sooritatud 

ülesande eest 1 $, on tegemist ülesande-auhinnaga. Kui aga isikule antakse 1 $ iga 

ülesande eest, mis oli sooritatud kiiremini kui 70% inimestest, kes varem antud ülesannet 
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lahendasid, on tegemist tulemus-auhinnaga. Sealjuures on autorid seisukohal, et 

materiaalsetel auhindadel on tihtilugu negatiivne mõju uuringus osalejate seesmisele 

motivatsioonile. Materiaalsed auhinnad kipuvad õõnestama inimeste sisemist 

motivatsiooni ja eneseregulatsioonivõimet (Deci jt, 1999).  

 

Arshadi ja Hayavi (2013) kriipsutavad alla, et organisatsioonisisese tunnustamise ja 

positiivse töösse suhtumise ning tööviljakuse vahel on tugev seos. Taghipour ja Dejban 

(2013) toovad oma töömotivatsioonialases uurimuses esile fakti, et töötaja motivatsioon on 

otseses seoses palgaga ja ülemusega läbisaamisega. Premeerimissüsteemidel on kandev 

roll personalijuhtimises, sest need on ühenduses palkade maksmise, töö väärtustamise jms 

(Galanou jt, 2010). Juhul, kui rahalised preemiad on oodatust väiksemad, võivad need 

põhjustada tõsist mitterahulolu. Samal ajal, kui töötajad on oma rahaliste preemiatega 

rahul, pole need preemiad mõjufaktoriks tööga rahulolu puhul. Põhjused, miks erinevad 

organisatsioonid töötavad välja premeerimissüsteeme, on järgmised: värvata, hoida ja 

motiveerida töötajaid (Galanou jt, 2010). 

 

Güngöri (2011) järgi on rahalistel preemiatel positiivne mõju Istanbuli panga Global Banks 

töötatajate töötulemuste paranemisele. Türgi teadlane väidab, et rahalised preemiad on 

seotud välise motivatsiooniga ja karjääriredelil edutamine sisemise motivatsiooniga. 

Todericiu ja kaasautorid (2013) soovitavad tööandjatel töötajate motiveerimisel kasutada 

erinevaid mitte-rahalisi premeerimise vahendeid. Eriti kehtib see soovitus raske finantsilise 

olukorra puhul.  

 

Depergola ja Manuti (2013) uuringus kirjeldasid pensionieale lähenevad ülikooli töötajad 

karjääri, tõstes esile oskuste omandamist ja avaliku tunnustust erialase kompetentsi alal. 

Veel rõhutavad itaalia teadlased vanemate töötajate suuremat autonoomia vajadust otsuste 

tegemisel. Saades vanemaks, muutuvad ka tööalased eesmärgid. 

 

 

Vasquez (2014) tegi 12 hotellinduse töötajaga põhjaliku fenomenoloogilise uuringu, kus 

uuriti nende põhjendusi, jätkamaks oma karjääri puhkemajanduse valdkonnas. 100% 

töötajatest leidsid, et põhjuseks jätkata karjääri antud valdkonnas, oli võimalus teenida 

regulaarselt jootraha, 75% rõhutasid aga heade suhete tähtsust juhtkonnaga. Kusjuures 

küsitletutest kõigest 17% ehk kaks inimest leidsid, et põhjuseks jätkata tööd hotellinduses 
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võiks olla juhtkonnapoolne tunnustamine. Hotellitöötajatega tehtud uuring näitab ilmekalt, 

et mitte-juhtival kohal töötavate inimeste töömotivatsioonis mängib olulist rolli 

materiaalne tasu. 

 

 

1.2 Kennedy teaduslik lähenemine looduskaitsjate karjäärile 

 

Ameerika teadlase James J. Kennedy elutöö oli looduskaitsjate karjääri mõtestamine. Ta 

on põhjalikult uurinud maailmakuulsa ameerika ökoloogi ja keskkonnaeetiku Aldo 

Leopoldi karjääri (Kennedy, 1984). Leopold oli oma karjääri esimeses pooles paljuski 

ratsionaalsele mõtlemisele tuginev metsandustöötaja, kes nägi metsas majanduslikku tulu. 

Hiljem kasutas ta enam intuitiivset mõtlemist ja pööras  rohkem tähelepanu ökosüsteemi 

terviklikkusele ning mõtestas keskkonnafilosoofiliselt lahti erinevaid looduskaitse külgi – 

Kennedy nimetab seda “mõtlemise kontiinumi välja arenemiseks”. 

 

Järgnevalt on välja toodud neli kategooriat, mis olid loodusvahtide motiivideks eriala 

valikul (Kennedy, 1987): 

1) geograafiline eelistus töötada kindlas piirkonnas Lääne-USAs; 

2) elulised nõudmised, leidmaks usaldusväärne ja hästitasustatud töökoht; 

3) soov töötada väliskeskkonnas; 

4) töö, mis on nauditav, väljakutsuv ja/või rahuldustpakkuv. 

Huvitav on märkida, et sisemised motiivid on alles kolmandal-neljandal kohal 

 

On täheldatud, et looduskaitsetegevusega seostub omaette ametikultuur koos iseloomuliku 

erialase keele, “tööriistade”, sotsiaalse struktuuri ja väärtushinnangutega (Kennedy, 1985). 

Võimalik, et looduskaitse ametikultuurist saab otsida ka looduskaitse-aktivismi tegevuste 

motivatsiooni algeid ja elemente. 
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1.3 Eeskujude roll indiviidi arenguteel 

 

Gibson jt (2004) rõhutavad eeskujude tähtsust töökarjääri ülesehitamises-arendamises. 

Eeskujudel on kolm omavahel ühenduses olevat funktsiooni: anda õpetust, anda 

motivatsiooni ja inspiratsiooni ning aidata isikutel luua enesemääratlust. Inimesed, keda 

töötajad võivad endale eeskujuks seada, ei pea olema samast organisatsioonist või üleüldse 

elus inimesed (nt tunnustatud ärimehed, sõjakangelased jt). Üks nii-öelda ideaalne eeskuju 

võib olla kokkupandud erinevatest inimestest, võttes igalt ühelt üle midagi kasulikku. 

 

Palos ja Drobot (2010) uurisid 60 õpilase kutsevalikuid reaalkallakuga 12. klassides 

Rumeenias. Uuringus jõuti järgmiste järeldusteni: 

1) ema osaleb rohkem kui isa lapse tulevase töökarjääri planeerimise protsessis; 

2) tulemusele orienteeritud vanemad osalevad enam lapse tulevase karjääri 

planeerimises; 

3) vanemad, kes eeldavad, et nad löövad kaasa lapse kutsevaliku protsessis, tahavad 

oma lastele edu nii isiklikus elus kui ka töövaldkonnas. 

Antud uurimistöö kontekstis olekski huvitav teada, kuvõrd suurt rolli mängisid vanemad 

oma karjääris väljapaistvate tulemusteni jõudnud indiviidide kutsevalikul. 

 

Loovad saavutused nii teadusvaldkonnas kui ka teistel elualadel on seotud laureaadi 

perekondliku taustaga, sisaldades samast soost vanema tööd ja pürgimusi ning ka 

vastassoost vanema loomingulisi kalduvusi (Rothenberg, 2005). Samas ei ole võimalik 

välja tuua otsest loominguliste oskuste päritavust. 63% Nobeli preemia laureaatide (aastast 

1901 kuni aastani 2003) samast soost vanem (nt. meessoost laureaatide puhul isa) töötas 

tulemusele orienteeritud “võistluslikul töökohal”, omades täitumata jäänud teaduslikke ja 

loomingulisi unistusi. 

 

Mis eristab absoluutseid tippteadlasi – Nobeli auhinna laureaate – lihtsalt hea tasemega 

silmapaistvatest kolleegidest? Zuckermanni (1973) järgi alustavad nobelistid 

publitseerimist oma kolleegidest varem ja ka avaldavad enam artikleid (vt. tabel 1). Võib 

ka väita, et laureaadid kasvatavad laureaate – suur osa tulevastest nobelistidest töötasid 

noorte teadlastena Nobeli auhinnaga pärjatutega ühes meeskonnas. Eeskujude mõju on 

märgatav. Tunnustamiste negatiivse küljena märkisid teadlased asjaolu, et liiga palju aega, 
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mis tuleb võtta teadustöö arvelt, kulub seltskondlikele auhinnagaaladele sõitmiseks 

(Zuckermann, 1973). Lisaks tõid paljud nobelistid välja probleemi, et pärast preemia 

pälvimist tekkis nobelisti ja teiste töörühma liikmete vahele “distants”, mis ei mõjunud 

hästi tööõhkkonnale. 

 

Tabel 1. Nobelistide teadustööalased erisused, võrreldes mittenobelistidega (Zukermann, 

1973 põhjal). 

 Nobelistid Mittenobelistid 

Esimene teadusartikkel Alla 25-aastaselt U. 28-aastaselt 

Publitseerimine pärast 70. 

eluaastat 

Jah Ei 

Teadusartiklite arv aastas 

(mediaan) 

3,9 1,9 

Publitseerimise kõrgperiood 40. eluaastad 30. eluaastad 

Koostöö nooruses 

varasematega nobelistidega  

Ulatuslik Vähesel määral 

 

Tunnustusvajadus on tähtsal kohal inimese põhivajaduste hulgas. Inimesed otsivad kiitust 

ja väldivad mahategemist. Varasemates sarnase temaatikaga uurimustes leidub nii 

sarnaseid kui ka erinevaid seisukohti. Organisatsioonisisesene tunnustamine aitab tõsta 

tööviljakust. Töökarjääri ülesehitamises mängivad suurt rolli eeskujud. . Nobeli auhinna 

laureaatide puhul on huvitav märkida, et “nobelistid toodavad nobeliste”, st väga paljud 

Nobeli preemia laureaadid on nooruses töötanud ühes meeskonnas vanemate nobelistidega 

(Zuckermann, 1973). Huvitav olekski teada, kuidas seostuvad teiste eluvaldkondade 

inimestega tehtud uurimistulemused looduskaitses tunnustatud inimestega: kas on 

sarnasusi? 
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2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 

Kirjanduse ülevaatest selgus, et inimese tööalase karjääri formeerumise näol on tegemist 

erakordselt komplekse protsessiga, kus oma osa mängivad lapsepõlve keskkond, 

eesmärgipüstitus jt faktorid. Looduskaitse valdkonna karjääri motivatsiooniprofiili on seni 

maailmas uuritud väga vähe. Sealhulgas puuduvad ka Eesti looduskaitseaktivistide 

motivatsiooni ja karjääri reflekteerivad uurimused. Kuivõrd meil on olemas juba suhteliselt 

pikaaegne võrreldavatel alustel toiminud väljapaistvate looduskaitsetegelaste autasustamise 

tava Eerik Kumari preemia näol, siis andis see hea aluse vastava uuringu läbiviimiseks. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida Eerik Kumari preemia laureaatide 

motivatsiooniprofiili ja suhestumist Kumari preemiaga. 

 

Lähtudes töö eesmärgist, püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1. Leida looduskaitsega tegelema hakkamise mõjurid. 

2. Hinnata tööalaste eesmärkide muutusi karjääri kestel.  

3. Selgitada Kumari preemia tähendust laureaatidele. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

3.1. Uurimistöö metoodilised lähtekohad 

 

Käesolev uurimistöö on kvalitatiivne. Magistritöö teema sihtrühmaga (Eerik Kumari 

preemia laureaadid) pole varem Eestis uuringuid tehtud. Seega valisin kvalitatiivse 

meetodi, mis sobib uurimustesse, kus käsitletakse inimeste käitumismustreid ja puuduvad 

antud nähtuse kohta käivad varasemad uuringud (Laherand, 2008). Kvalitatiivne uurimus 

ei pea ilmtingimata sobima ühe või teise uurimustüübi alla, vaid eri tüüpide ideid võib 

ühendada. Uuringudisainilt ongi antud magistritöö puhul tegemist narratiivsete sugemetega 

fenomenoloogilise uurimusega: siin on kokku viidud eri uurimustüüpide põhimõtted, 

andmaks ülevaadet looduskaitsekorüfeede karjääri arengust ja nende motiividest karjääri 

eri etappides. 

 

Intervjueerimisprotsess toimus poolstruktureeritud intervjuude kaudu. Poolstruktureeritud 

intervjuud kasutatakse üldjuhul fenomenoloogilistes uurimistöödes (Õunapuu, 2014). See 

intervjuutüüp sobib hästi, uurimaks varjatud nähtusi ja selgitamaks subjektiivseid 

vaatenurkasid (Laherand, 2008). 

 

 

3.2. Uuritavad ja andmete kogumine 

 

 

Kokku oli 2014. aasta seisuga Kumari-nimelise preemia pälvinud 31 inimest (vt Lisa 1).  

Huvitav on märkida, et Susi (2010) andmetel moodustas Eerik Kumari preemia laureaatide 

kajastus ajakirjas Eesti Loodus vahemikus 1958-2010 18 % kõikide looduskaitse autasude 

kajastamisest.  Laureaatide erialase tausta koha pealt on õppeasutustest enim esindatud 

Tartu Ülikool: 14 Kumari preemia laureaati on lõpetanud bioloogia eriala, viis laureaati 

geoloogia eriala ja kolm auhinnasaajat geograafia eriala ning kahel oli arstiharidus (vt 

joonis 1). 
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Kumari preemia laureaatide erialane taust
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Joonis 1. Kumari preemia laureaatide erialane taust. 

 

Kõige noorem laureaat oli preemiat pälvides 52-aastane, kõige vanem aga 81-aastane. 

Laureaatide keskmine vanus auhinna saamisel oli 66 aastat. Joonis 2 iseloomustab Kumari 

preemia laureaatide vanuselist jaotust (vt joonis 2). 

 

Kumari preemia laureaatide vanuseline jaotus
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Joonis 2. Eerik Kumari preemia laureaatide vanuseline jaotus. 

 

Uuritavatega intervjuude eelnev kokkuleppimine toimus peamiselt telefonitsi või mõnel 

juhul e-kirja teel. Andmete kogumine ehk intervjueerimisprotsess viidi läbi vahemikus 

juuni 2014 – märts 2015. Intervjuu aeg ja koht lepiti uuritavatega kokku kas magistritöö 

autori või juhendaja poolt. Laheranna (2008) sõnul peavad uuritavad oma kogemusi 

kirjeldada sundimatus õhkkonnas – nii ka selle töö andmekogumisprotsessis pakkus 
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uuritav ise enamasti kohtumispaiga välja. Esialgu olid valimisse võetud ka neli ELF Noore 

Looduskaitsja Auhinna laureaati, kuid töö teemat konkretiseerides jäeti nendega tehtud 

intervjuud lõplikust valimist välja. Laherand (2008), võttes kokku erinevate autorite tööde 

tulemusi, on sedastanud, et valimi suuruse määrab ära hetk, mil ei teki juurde uusi 

kategooriaid, seletusi või teemasid – saabub saturatsiooni- ehk küllastuslävi. Antud töö 

kontekstis tähendas see, et viimase kahe intervjuu puhul enam ei tekkinud juurde uusi 

alakategooriaid. 

 

Guest jt (2006) analüüsisid 60 kahes riigis tehtud intervjuud ning leidsid, et enamasti 

saabus küllastuslävi 12 intervjuu läbiviimise järel. Käesolevas töös tehti Eerik Kumari 

preemia laureaatidega kokku 13 intervjuud: seitse intervjuud viidi läbi uuritavate kodudes, 

neli intervjuud töö juures ja kaks intervjuud kohvikus. Uuritavat teavitati uurimistöö 

eesmärgist, uuritava õigusest jääda anonüümseks ja küsiti luba diktofoni kasutamiseks. 

Intervjuude (otseses, tehnilises tähenduses, ilma intervjuule eelneva või järgneva suhtluse 

ajata) kestus varieerus 10 minutist 58 minutini. Andmete kogumiseks kasutati 

poolstruktureeritud intervjuud. Vajadusel esitas intervjueerija täpsustavaid küsimusi ja 

kasutas ümbersõnastamist. Intervjuu näidisküsimustik, mida modifitseeriti vastavalt 

intervjueeritavale, on toodud lisas 2. 

 

 

3.3. Andmete analüüs 

 

Antud uurimistöös oli analüüsimeetodiks kvalitatiivne induktiivne sisuanalüüs, mis on 

vajalik juhul, kui huvipakkuva nähtuse kohta ei ole piisavalt uurimisandmeid või teooriaid 

(Laherand, 2008). Selle meetodi praktilise rakenduse struktuurne ülesehitus saadi Janne 

Remmeri (2013) magistritööst “Ämmaemandate kogemused perinataalsete surmadega – 

kvalitatiivne uurimus Tartu Ülikooli kliinikumis”. Lindistatud intervjuu litereeriti. Tekst 

loeti mitmekordselt läbi. Algas andmete redutseerimine. Analüüs toimus programmiga 

QDA Miner Lite. Moodustati substantiivsed koodid ja sarnase tähendusega koodidest 

alakategooriad, mis omakorda koondati kokku ülakategooriateks. Iseloomustamaks 

kategooriate sügavamat tähendust, on tulemuste peatükis iga alakategooria puhul esitatud 

intervjuukatkeid algandmetest (vt. tabel 2). Intervjuukatketes on uuritavate anonüümsuse 

tagamiseks jäetud mõningad aastarvud ja kohad välja kirjutamata (nt: 19XX. aastal), 
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teemast kõrvalekaldunud tekst on eemaldatud märgistusega: /---/, mõttepausid on 

tähistatud kolme punktiga. (...). 

 

Tabel 2. Näide andmete kodeerimisest ja ala- ning ülakategooriate moodustamisest. 

Tähendusühik Kood Alakategooria Ülakategooria 

“Ma olen nii öelda 

hipipõlvkonnast. See oli 

opositsioonis 

riigivõimuga. Üks 

väheseid asju, millega 

sa võisid tegeleda, oli 

loodus. Siukene 

kummaline maailm, 

nagu olemuslikult /.../ Ja 

loomulikult, siis vaatad, 

et ei ole mõtet riigitruult 

minna õppima juurat või 

jumal teab, mida.” 

 

Loodusega võis 

tegeleda, poliitiliselt 

neutraalne valdkond 

Autonoomsuse vajadus Looduskaitsega 

tegelema hakkamise 

mõjurid 
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4. TULEMUSED 

4.1. Looduskaitsega tegelema hakkamise mõjurid 

 

Moodustus 13 substantiivset koodi ja kolm alakategooriat, mis iseloomustavad Kumari 

preemia laureaatide looduskaitsega tegelema hakkamist (vt tabel 3).  

Tabel 3. Looduskaitsega tegelema hakkamise mõjurid. 

SUBSTANTIIVSED KOODID ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

Ise astuda ELKS liikmeks; 

autonoomsus; "Inimene, kultuur ja ÖS" 
Autonoomsuse 

vajadus 

Looduskaitsega 

tegelema hakkamise 

mõjurid 

loodusega võis tegeleda, poliitiliselt 

neutraalne valdkond 

kaasasündinud kutsumus, lapsepõlv 

Lapsepõlve 

kutsumus 

huvi juba lapsepõlvest, kuid ei 

pääsenud lähedale 

linnud kui silmapaistvad "asjad" 

looduses, lapsepõlv looduses 

hobina peale ülikooli; kutsuti 

keskkonnaministeeriumi; alged 

lapsepõlves 

suviti lapsepõlves maal; pärast ülikooli 

õpetaja töö kõrvalt LK-inspektor 

eeskujudeks Viiding, Reinvald, Luha 

Eeskujude mõju 

Kumari kutse (Varep, Viiding ka) 

huvi alati olnud; Eilarti mõju (LK-ring) 

koolid, sõbrad, otsesed kokkupuuted 

Kumariga 

jälgis Orviku ja Eilarti tegemisi 

juhuste tahtel looduskaitsevalitsusse; 

Viiding, Varep, Kumari 

 

 

4.1.1. Autonoomsuse vajadus 

 

 

Intervjuudest välja tulnud esimeseks alakategooriaks on “Autonoomsuse vajadus”, mis 

sisaldab kahte substantiivset koodi: 1) võimalus ise astuda ELKS-i liikmeks; 2) võimalus 

tegeleda poliitiliselt neutraalse valdkonnaga. Vene ajal, mil oli palju (pool)kohustuslikus 

korras kõikvõimalike ühingute liikmeks astumist, oli looduskaitse see valdkond, millega 

oli võimalik tegeleda vabatahtlik ja ennast sellega elus teostada: 
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“Näiteks 19XX astusin ma looduskaitse seltsi liikmeks. Tahtsin ise 

astuda, mitte nii nagu need ühingud tollal olid, pea sunniviisilised. See 

oli selline koht, kuhu ise pingutasid, et ühingu liikmeks saada.” (J) 

 

Teine uuritav möönab, et polnud mõtet nii öelda “punaseid” erialasid minna õppima: 

“Ma olen nii öelda hipipõlvkonnast. See oli opositsioonis riigivõimuga. 

Üks väheseid asju, millega sa võisid tegeleda, oli loodus. Siukene 

kummaline maailm, nagu olemuslikult /---/ Ja loomulikult, siis vaatad, et 

ei ole mõtet riigitruult minna õppima juurat või jumal teab, mida.” (A) 

 

 

4.1.2. Lapsepõlve kutsumus 

 

Looduskaitsega alustamise mõjurite puhul on selgelt eristatavad veel kaks alakategooriat: 

“Lapsepõlve kutsumus” (nt üleüldiselt lapsena palju looduses viibimine) ja “Eeskujude 

mõju” (tuuakse välja nimelised eeskujud). Alakategooria “Lapsepõlve kutsumus” 

moodustavad järgmised substantiivsed koodid: 1) kaasasündinud kutsumus; 2) huvi 

lapsepõlves, kuid ei pääsenud lähedale 3) lapsepõlve huvi; 4) lapsepõlv looduses; 5) suviti 

lapsepõlves maal. Looduskaitse on olnud juba lapsepõlve kutsumuseks neljale laureaadile. 

“Sellega on nii, et see on mulle sõna otseses mõttes kaasa sündinud, 

lapsest saati, nii kaua kui ma ennast mäletan, olen linde vaadelnud ja 

hiljem siis uurinud. Nii et tegemist on mitte mingisuguse juhuvalikuga, 

vaid kaasasündinud kutsumusega.” (K) 

“Looduse vastu olen ma huvi tundnud maast-madalast, aga elu läks 

niimoodi, et lähedale ma eriti ei pääsenud.”  (B) 

“See tuli nagu iseenesest, sellepärast et ma kasvasin üle metsatalus või 

õigemini mitte päris metsa sees, aga ikkagi kolm peret olime täiesti 

eraldatud ülejäänud külast ja oli loomulik käia looduses, käia marjul, 

seenel jne ja lihtsalt iseenesest tekkis huvi, väga tugev huvi looduse vastu 

ja ei kujutanudki nagu edasist elu ilma looduseta ette /.../ Nii et nii oli see 

kuidagi loomulik.”  (C) 

“Tegelikult tundsin looduskaitse küsimustele kaasa juba poisikesepõlves 

nagu ikka need noored loodusefännid tavaliselt alustavad. Mina 
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alustasin liblikate püüdmise ja kollektsioneerimisega ja üldise huviga 

looduse vastu.” (D) 

“Hakkasin tegelema sellisel moel, et loodus huvitas juba varem. 

Sellepärast, et ma olen sündinud Tallinnas ja koolis käinud Tallinnas, 

aga võin öelda, et üles kasvanud maal.” (H) 

 

 

4.1.3. Eeskujude mõju 

 

Kuus uuritavat rõhutasid eeskujude mõju looduskaitse valdkonnaga tegelema hakkamisele. 

Mitme intervjuu puhul käib läbi Kumari nimi. 

“Üks selline mees, kelle nimi on Hebert Viiding. Tema on üks põhilisi 

meie looduskaitsealustalasid, mitte sugugi vähem teinud, kui Kumari. /---

/ Oli selline mees nagu Ivan Reinvald. Tema oli mäeinsener. Ta saadeti 

Kaali uurima kraatreid sellise pilgu läbi, et äkki seal on tegemist 

soolalademtega, kuigi vaevalt saatjad arvasid, et on. /--/. Siin on üks 

mees, kes põhiliselt peaks seda au endale saama ja tema nimi on 

akadeemik Luha. 1939 kirjutas sellise brošüürikese, aga kui te vaatate, 

siis kuskil tema nime ei ole.” (E) 

“Sel ajal oli niisugune põlvkond, kuhu kuulusid Viiding, Varep, Kumari – 

niisugused suurekaliibrilised ässad. Eks nende tegevus ja mõju on 

määratlenud eesmärgid.” (G) 

 

Kumari kaasaegne märgib ära otsese Kumari mõju: 

“Kumari hakkas uuesti kutsuma – ma tegin kogu aeg seda komisjoni tööd 

edasi – kutsus kangesti tagasi instituuti. /---/ Alguses looduskaitse asutusi 

ju polnud ja siis käis see administratiivne värk ka LK-komisjoni kaudu. 

Seal siis kõige juhitvamad olidki: Kumari ja prof Endel Varep, 

aseesimees oli kogu aeg. Tema töö ja kuju oli väga oluline selles töös. Ja 

Herbert Viiding (geoloog). Nagu ikka nendes asjades on teatud 

persoonid need, kes seda asja kannavad, on need tegelikud tegijad.” (L) 

 

Ülikooliaegne osalemine Eilarti looduskaitseringis juhatas teele looduskaitse valdkonda: 
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“Kuna mina olin enne Eilarti looduskaitseringis, olin kõik aastad 

looduskaitsega kokkupuutes ja siis pakuti mulle. Nii ma XXX kaitsealale 

tööle läksin ja seal XX aastat töötasin juhatajana.”  (I) 

“Missugused maastikud vajaksid kaitset? Kus võiksid olla ka 

kaevandused? See tuli kohe praktiliselt ülikooli ajal. Hakkas see tunnetus 

peale. See oli peaaegu üheaegne sel ajal, kui Eilart alustas oma 

looduskaitseringiga. Mina sinna veel ei kuulunud. Ma hakkasin seal 

käima natukene hiljem, pärast ülikooli. Perspektiiv oli kogu aeg seda, 

et/.../siis tekkis huvi prof Orviku looduskaitsekogumikud olid siis 

koostamisel, noore mehena ma siis kahtlemata jälgisin siis neid kahte.” 

(M) 

 

Üks uuritav tõi välja kokkupuuted Kumariga juba keskkooli õpingute perioodist. 

“Keskkooli ajal ma juba tegelesin tänu Mart Niklusele, kes oli 

ornitoloogia huvidega. Temaga juba käisin Tartu Ülikooli juures 

professor Kumari juures ornitoloogia sektsioonis, kus lõin kaasa üsna 

intensiivselt. Kumariga olid mul otsesed kokkupuuted.” (F) 

Eeskujudest tuuakse välja järgmised nimed: Viiding, Reinvald, Luha, Varep, Eilart, 

Orviku, Niklus, Kumari. 
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4.2. Eesmärgid karjääri alguses 

 

Eesmärgid karjääri alguses iseloomustavad motiive, miks hakati antud valdkonnaga üldse 

tegelema. Moodustusid 13 substantiivset koodi ja kaks alakategooriat, iseloomustades 

Kumari preemia laureaatide eesmärgi püstitust karjääri alguses (vt. tabel 4). 

 

Tabel 4. Eesmärgid karjääri alguses. 

SUBSTANTIIVSED 

KOODID ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

eesmärgid töö käigus 

selged eesmärgid 

puudusid 

Eesmärgid karjääri 

alguses 

polnud eesmärke 

kasvasid töödest välja 

selged eesmärgid puudusid 

oli suund, polnud eesmärke 

selged eesmärgid puudusid 

kõrged eesmärgid puudusid 

otseseid eesmärke polnud 

regulatsiooni 

toimemehhanismid looduses 

selged eesmärgid 

olid olemas 

erinevate objektide kaitse 

alla võtmine 

avastada iseendale loodust 

liigikaitse teadvustamine 

üldsusele 

maastikustruktuuri 

säilitamine 

 

 

Selged eesmärgid olid juba karjääri alguses viiel uuritaval, kaheksal laureaadil karjääri 

alguses selgeid, intervjuule põhinevalt eesmärke, polnud. 

 

4.2.1. Eesmärgid karjääri alguses 

 

Viis uuritavat tõid ära selged eesmärgid karjääri alguses. 

Vanema põlvkonna looduskaitsjate puhul võib järjekordselt konstateerida Eerik Kumari 

isiklikku mõju. 

“Seal tutvustati mind Eerik Kumarile. Rääkisin temale oma soovist ja 

tema soovitas mulle esimese teema – see oli suluspesitsejate ökoloogia ja 

kohaks, kus sarnaseid uuringuid teha sai, oli Taevaskoja. See oli puhtalt 

Kumari enda huvist. Edasi, pärast üliooli lõpetamist hakkas mulle silma 

Sven Onno tegevus, mis tundus mulle väga huvitavana, sellepärast, et ta 
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rõngastas kalakajakaid ja jälgis rõngastatud linde aasta-aastalt ühes ja 

samas koloonias. Nii et oli võimalik jälgida, missuguse edukusega 

erinevad paarid ja erinevad linnud sigivad ja sellega lootis tema saada 

vastust küsimusele: kuidas tegelikult looduses nende looduse enda 

reeglite järgi siis regulatsioon toimub ja see köitis mind kuni lõpuni.” (C) 

 

Tudengiajal sooritatud välitööde käigus tekkinud eesmärgid on päevakorras tänaseni. 

“Läbi välitööde hakkas neid kohti olema küllalt mitmes kohas, kus oli 

selge, et seal peaks need ja need paljandid kaitse alla võtma, et nad 

oleksid hooldatud, mitte ainult loodushoiu poole pealt, vaid peaks 

hoidma ka nii, et mingi aja pärast oleks see paljand vana paemurru serv, 

oleks puhas. Paljandite puhastamine, see oli ainult selleks, et kirjeldada, 

aga siis, et ta järgnevatele uurijatele ja külalistele oleks ka avatud, siis 

peaks mingisugne hooldutegevus sellele kaitsele lisanduma. Ja nii on see 

muidugi tänapäevani välja.” (M) 

 

Looduse avastamine iseenda jaoks käib loodusealase teabe levitamisega kaasas. 

“Minu eesmärk oli suhteliselt egoistlik tegelikult. Ma avastasin filmides 

iseendale loodust, sellepärast, et vaadates läbi kaamera ja varjatuna-

peidetuna, sest minu stiil oli hoopis teistsugune kui tollal üldse kombeks 

oli. Filmigrupp läks avalikult välja ja filmis seda, mis sai. Mina õppisin 

ennast peitma ja olema märkamatu igasuguste varjete ja kõikvõimalike 

nõksudega. Ma õppisin koguaeg juurde ja avastasin iseenda jaoks kõike 

seda huvitavat.” (B) 

 

Ühe laureaadi puhul saab rääkida looduskaitse populariseerimise alasest tegevusest juba 

karjääri alguses: 

“Eesmärgiks oli ikkagi liigikaitse teadvustamine üldsusele. Näiteks, miks 

on vaja kaitsta kulle ja mispärast on tähtis kotkaste käekäigu eest hea 

seismine ja miks on oluline, et Eesti looduses oleks hunte, karusid ja 

ilveseid – niisugune rahvahariduslik tegevus või suundumus. Niisuguste 

artiklite või isegi raamatute kirjutamine.” (D) 

 

Maastikustruktuuri säilitamisest sai teise laureaadi jaoks elutöö. 
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“Maastikustruktuuri säilitamine, kui sa küsid eesmärki. See oli väga pikk protsess” (I) 

 

4.3. Eesmärgid karjääri teises pooles 

 

Eesmärgid karjääri teises pooles jagunevad nelja alakategooriasse: “Rahvavalgustus”, 

“Loodusekaitse”; “Elu avastamine”, “Oma suuna hoidmine” (vt. tabel 5). 

Tabel 5. Eesmärgid karjääri II pooles/lõpus. 

SUBSTANTIIVSED KOODID ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

rohkem mõtlevaid inimesi 

rahvavalgustus 

Eesmärgid (karjääri 

teises pooles/lõpus) 

väärtuspõhisus, looduse tundmise 

populariseerimine 

loodusevaatluste ja -kogemuste 

jagamine avalikkusega 

rahvavalgustus 

tuleviku jaoks selle säilitamine, 

mis muidu kaoks paratamatult 

kaitsealuste taimeliikide 

asukohtadest teavitamine 

säilitada võimalikult palju 

puutumatut loodust, kaitsealade 

komplekssuse-terviklikkuse 

säilitamine 
looduse kaitse 

Eesti looduse tegelik kaitse 

hoida silm peal, et vältida 

inimtegevusega looduse 

kahjustamist 

tungida linnuüühiskonna 

üksikasjadesse, mõista seda; 

kahjuks ei jõudnud palju 

väljapoole anda 
elu avastamine 

looduse seaduste väljaselgitamine 

elu avastamine 

hoida oma suunda oma suuna hoidmine 

 

4.3.1. Rahvavalgustus 

 

Järgnevalt on kokku koondatud need subjektid, kes tagasivaatavalt toovad eesmärkidena 

esile rahvavalgustulikku tegevust. 

Uuritav A peab tähtsaks inimestes mõtlemise arendamist. 

“See on kohe see, et mitte kunagi riigis ei eelistata mõtlevaid inimesi, vaid eelistatakse nii 

öelda riigitruid kodanikke. Võibolla see ongi nende kuuekümnendate aastate mõju, et 

tegelikult maailma vajab rohkem mõtlevaid inimesi, rohkem ideedepagaseid, mitte 
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meelelahutust. See ei ole meelelahutus. See on sinu ümbritsev, mis sa võtad sisse ja see 

ongi kogu nende asjade eesmärk. Loomulikult annab teatavaid tekste paremaks teha. See 

on nagu iga asi: su käekiri paraneb ka aastatega, kui sa kirjutad või sinu trükkimisoskus, 

kui sa tipid”. (A) 

 

Uuritav J rõhutab teadmispõhisust looduse kaitsmisel. 

“Tegelikult väärtuspõhine elamine, nende väärtuste hoidmine. Idee on lihtne: loodust 

saame kaitsta siis, kui loodust teame. Ma ei usu mingisse abstraktsesse kaitsmisse. 

Eesmärk on pakkuda inimestele rõõmu ja võimalusi ja teistelt poolt loota selle peale, et 

koos me siin Eesti elus midagi määrame ära ka”. (J) 

 

Subjekt L toonitab vajadust säilitada möödunut tulevikule. 

“Kodu-uurimine ja looduskaitse on peaaegu üks ja sama. Kumb kumba täiendab – see 

oleneb olukorrast. Tulevikule säilitada seda, mis kaoks paratamatult, sest nõukogude korra 

ajal – kui paljud valdade arhiivid hävitati.”  (L) 

 

Subjekt H loeb tähtsaks kaitsealuste taimede leiukohtadest teatamist. 

“Looduskaitselise töö eesmärgiks, et Eestimaa suhteliselt mitmepalgelise looduse ja 

esmasjoones Raplamaa kaitsealuste taimede leiukohtade käivitamine ja samal ajal ka 

nendest teatamine.”  (H) 

 

 

 

4.3.2. Looduskaitse 

 

Teine alakategooria sisaldab laureaatide vastuseid, kes kirjeldatud tööalased eesmärgid 

karjääri II pooles liigituvad üleüldise nimetaja “Looduskaitse” alla. 

“Ma olen kogu aeg võidelnud selle eest, et meil ei oleks eesmärgiks 1000 

kaitseala nagu praegu on, vaid see, et nad oleksid kompleksed, 

terviklikud. Parem olgu 50, aga nad peavad olemas komplesed ja suured 

tervikalad. Ühesõnaga, et loodus saaks taastoota. Õige suund on suurte 

tervikalade säilitamine.” (I) 
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“Eesti looduse tegelik kaitse. Seepärast, et meie looduskaitses aetakse 

väga palju mullikesi, millest mingisugust kasu ei ole. Ei looduskaitsele, 

riigile ega rahvale.  

Sellepärast, et meil on oluline Eesti loodust hästi kaitsta ja selleks me 

peame valima välja need objektid, mida me tõesti tahame kaitsta.”  (E) 

“Hoida silm peal, et me inimtegevusega ei kahjustaks loodust. 

Geoloogiliste objektide looduskaitse on ju suhteliselt noor asi. Varem 

arvati, et loodust tuleb kaitsta eelkõige seoses väljasurevate liikidega. 

Nüüd, see algas alles kaks sajandit tagasi ameerika rahvuspargi 

rajamisel. Need rahvuspargite rajamine, maastikukaitsealade rajamine 

ja looduskaitsealade rajamine, meteoriitika objektide tähistamine 

looduses – see on nüüd see protsess, mis on nüüd siin Eestis üsna hästi 

käivitatud. ja ma arvan, et siin ei ole meil väga vaja karta.”  (F) 

 

  

4.3.3. Elu avastamine 

 

Mitmed uuritavad tõid välja asjaolu, et nende jaoks olnud töö eesmärgiks eelkõige elu 

avastamine iseenda jaoks. 

“Võiksin lähtuda puhtalt oma isiklikust lähtekohast ja öelda, et minu 

jaoks oli see uudishimu rahuldamine ja ma sain seda uudishimu 

rahuldada nii palju, kui ma suutsin seda teha. Tähendab, tungida 

linnuühiskonna elu üksikasjadesse, mõista neid, seletada neid, neist aru 

saada ja järeldusi teha. See pakub väga suurt rahuldust ja see on 

põhiline tegelikkuses, mis ma saanud olen.”  (C) 

“Looduse seaduste /.../ noh ütleme kõige rohkem paekivi tekkeloo 

väljaselgitamine on ikka üldine eesmärk ja see kestab praeguseni.” (M) 

“Elu avastamine. Elu avastmine peaks olema üks inimtsivilisatsiooni 

põhilisi eesmärke. Meie häda on selles, et meie oleme, ma mõlten 

inimened. Meie kaasaegne tsivilisatsiooni, tänu sellele, et ta on 

saavutanud küllaldase võimsuse, tänu sellele, et ta on kasutanud 

kõikvõimalikke energeetilisi vahendeid, mida ülejäänud elu on 

varasematel aegadel ja ka praegu salvestanud, oma võimsuse 

suurendamiseks, jõudnud sellele tasmele, kus ta iseenda olemise 
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tingimusi hävitab. Et olla, peaks ta tundma huvi elu kui säärase vastu. 

Elu olemasolu on tema enda olemasolu. See on nii lihtne!”  (B) 

 

 

4.3.4. Oma suuna hoidmine 

 

Üks uuritav toob välja, et tema peamiseks eesmärgiks on olnud oma suuna hoidmine. 

“Kui ma tagasi vaatan, siis selles valdkonnas on see ikkagi olnud hoida oma suunda ja 

võibolla on seda kohatu siia lisada või sellega lõpetada.” (G) 

 

 

4.4. Looduskaitselise töö sisemine mõju retrospektiivselt 

 

Mõistmaks korüfeede karjääride ülesehitus, on vaja teada, mida on neile töö looduskaitse 

valdkonnas andnud. Ülakategooria “Looduskaitselise töö sisemine mõju retrospektiivselt” 

jaguneb kuude alakategooriasse (vt tabel 6). 

Tabel 6. Looduskaitselise töö sisemine mõju retrospektiivselt. 

SUBSTANTIIVSED 

KOODID ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

arusaam linnukoloonia 

toimimisest erialane kompetents 

Looduskaitselise töö 

sisemine mõju 

retrospektiivselt 

pädevus antud valdkonnas 

autopedagoogiline toiming 

enda arendamine 

üleüldiselt 

teadmised, ärategemine 

looduses viibimine, 

tegelemine huvitava 

valdkonnaga 

elu mõte, elamused 
elu mõte 

elamise mõtte  

mitte saamine, vaid 

andmine; inimese mõtteviisi 

muutmine 

teabe jagamise 

võimalus 

ühiskonnaga 

rahuldus 

rahuldus 

saadud rõõmusõnumid 

suhtevõrgustik, 

enesekindlus 
sõpruskond 

suur sõpruskond, meeldiv 

tegevus 
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4.4.1. Erialane kompetents 

 

Kahe laureaadi meelest on just erialane kompetents see, mida nad on oma tegevusest tagasi 

saanud. 

“On andnud rahulduse sellest, mida ma tegin selles mõttes, et järjest 

uute andmete laekumisel said mõnedki asjad järjest selgemaks. Oli 

võimalik tekitada aegridasid ja ma sain enda jaoks selgeks, kuidas toimib 

üks linnukoloonia: missugused on seal omavahelised suhted, kuidas 

määratakse, kes kellega paari läheb. Sel ajal oli oluline juba seegi, et 

üldse väita, et keegi kedagi eelistab, et paari minek ei toimub mitte 

juhuslikult, vaid puhtalt sümpaatiate järgi. Selle mõistmise andis see 

ornitoloogia ja sellega ma olen rahul.”  (C) 

“Kui ma olin selle juht, siis kõik meie objektid, allikad, karstialad. Olen 

nii öelda spetsialist nende väärtuse hindamisel ja tean neid kõiki, nende 

seisundit tänaseni.”  (F) 

 

 

4.4.2. Enda üleüldine arendamine 

 

Kolme laureaadi arvates on looduskaitsega tegelemine neid eelkõige üldiselt arendanud. 

“Ma olen selle peale tavaliselt öelnud, et rohkem, kui ma isegi oskaksin sõnadesse panna. 

See on endast samasugune autopedagoogiline toiming.” (A) 

“Töö looduskaitse valdkonnas on andnud teadmisi ja muidugi üht-teist on LK-vallas 

saanud ka ära tehtud.” (H) 

“Ta on andnud võimaluse palju looduses viibida. Seda teemat uurida, mis mind on väga 

huvitanud.” (I) 



 28 

4.4.3. Elu mõte 

 

Kahe intervjueeritava puhul andis looduskaitseline töö elule mõtte. 

“Mida ta on andnud? Elu mõtte, tööd ja leiba ja väga palju ilusaid elamusi samuti töö 

käigus, sest väga suur on siin välitöödel ja ma olen käinud väga paljudes erinevates 

kohtades Eestis, kuid ka väljaspool Eestit /.../”  (K) 

“Elamise mõtte.”  (M) 

 

 

4.4.4. Teabe jagamise võimalus ühiskonnaga 

 

Üks laureaat vastab, et tema on tänu looduskaitsetööle saanud võimaluse jagada oma 

teadmisi laiema üldsusega, muuta inimeste mõtteviisi. 

“Pigem olen mina ikka püüdnud vastu anda: oma teadmisi, oskusi ja 

arusaamasid levitada ja mõista anda, mida see looduskaitse sisuliselt 

tähendab. Ma olen jõudnud ikkagi veendumusele. Ma ei oska öelda, kui 

sa nii küsid, et eks ma olen ennast harinud selles küsimuses, aga see ei 

ole vast ühiskonnale väga oluline. Oluline on ikkagi see, et inimene 

lõpuks aru saaks, et looduse kaitsmine ei ole mitte uute kaitsealade ja 

uute rangete eeskirjade ikka rangemaks muutmine, vaid ikka midagi peab 

muutuma inimese mõistuses ja peas. Seal peitub see iva ja lahendus kogu 

looduse kaitsmise efektiivsuse suunas, mitte selles, et me bürokraatlikult 

suurendame kogu aeg kaitsealade pindala ja teeme rangemaks kõiksugu 

eeskirju. See on bürokraatia tee ja lõpuks on see ummiktee.”  (D) 

 

 

4.4.5. Rahuldus 

 

Kaks intervjueeritavat mainisid, et neile on töö looduskaitses pakkunud eelkõige rahuldust. 

“Kõigepealt on andnud rahuldust.”  (E) 

“On andnud ikka rõõmusõnumeid, et kõik läheb ülesmäge, see looduskaitse.” (L) 
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4.4.6. Sõpruskond 

 

Kaks laureaati on vastanud, et neile on töö looduskaitse vallas andnud eelkõige suure 

sõpruskonna. 

“Muidugi see, et looduskaitse populariseerijana...see on aastakümneid 

kestnud töö ja see on loonud suhete võrgustiku ja sellepärast ei tule mul 

küll piinlikkust tunda. See on andnud mulle eneseusaldust ja usku, et ma 

õiget asja ajan.” (G) 

“Ma arvan, et see valdkond, milles ma tegutsen, on looduskaitse kui ka 

laiemalt Eestimaa populariseerimisi, Eesti looduse ja kultuuri 

tundmaõppimise ja ka väärtustamise valdkond, et ta on andnud mulle 

just selle, et ma olen elus saanud tegeleda just sellega, mis mulle 

meeldib. Põhiline ongi see, et ma tegelen sellega, mis mulle endale on 

hingelähedane. Teine soov on selline, et ilmselt ma olen oma inimtüübilt 

selline, kes nagu on küllaltki hea suhtleja, et teisi kaasatõmmata ja 

kõrvuti sellega, et tunda end ise hästi ka luua võimalusi selles 

valdkonnas koosolemiseks. See tegevus on suures osas ikkagi nii öelda 

seltsielu. Ta annab mulle kindlasti ka jõudu, sellepärast, et ta on andnud 

mulle ääretult suure sõpruskonna. Üksinda ma ei ole keegi. Nii nagu 

keegi meist pole üksi mitte keegi. Just, et see, et ma olen sellise ühendaja 

rollis. Ma olen nende, kes tahavad oma väärtusi jaga, kokkuviija. Ise 

saan sellest mõlemast poolest osa. Iseendale mulle meeldib nende 

inimestega suhelda ja olla. Need moodustavad ühe terviku ja siin ei saa 

ütelda nii, et /..../ Kõige rohkem, mis siin ilmas häirib, on 

klienditeenindaja suhe.” (J) 
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4.5. Kumari preemia tähendus 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade, kuidas suhestavad Kumari preemia laureaadid end 

antud autasuga. Ülakategooria “Kumari preemia tähendus” jaguneb viide alakategooriasse 

(vt tabel 7). 

Tabel 7. Eerik Kumari preemia tähendus. 

SUBSTANTIIVSED 

KOODID 
ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

Kumari kui kolleeg, tore 

auhind Isiklikud suhted 

Kumari 

preemia/Noore 

Looduskaitsja 

Auhinna tähendus 

isiklikud suhted Kumariga 

hea meel 

Rahulolu 
hea meel, et valiti 

"ega see paha pole" 

kompetentsi näitaja 

kvalifitseerumine 

tunnustus on oluline; ilma 

tunnustuseta on edasine 

tegevus takistatud 

vääriliseks pidamine 

elutööpreemia 

preemia väärtustab 

loodushoidu, tähendab 

palju 

kinnitus valitud 

väärtushoiakute 

kohasusele 
tunnustus väärtustele 

kohustus jätkata samas 

vaimus edasi Vastutus 

vastutus 

 

 

 

4.5.1. Isiklikud suhted 

 

Kaks preemia saanut väljendasid, et nende jaoks tegemist äärmiselt isiklikku tähendust 

omava auhinnaga, sest neil olid Kumariga lähedased töösuhted. 

“Ma ütleksin juurde, et Kumari oli minu enda kolleeg. Ta kuulus minu osakonda.”  (E) 

“Ega ta midagi erilist ei tähenda, välja arvatud seda, et nüüd on mul vähemalt selles osas 

südames rahu, et Kumariga olid tõesti väga otsesed isiklikud suhted ja nüüd ma olen siis 

tema tunnustuse, temanimelise preemia kättesaanud.” (K) 
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4.5.2. Rahulolu 

 

Kolme laureaadi jaoks tähendab antud preemia rahulolu. 

“Ma nüüd teab, mis imeteoga pole hakkama saanud. Kui sinu tööd hinnatakse, siis eks igal 

ühel ole hea meel. Väga eufooriasse see mind ka ei ole viinud. Nagu ma olin, eks ma enam-

vähem taoliseks olen jäänud.” (H) 

“Muidugi hea meel ja kõik. Ju nad siis nii arvasid.”  (L) 

“Kumari on Kumari – mees, kes on Eesti looduse jaoks väga palju teinud. See preemia on 

tulnud tegelikult pärast tema lahkumist. Nobel pööraks päris paljudel puhkudel teise külje, 

kui ta näeks, kes on need nominendid, kes sinna aastatega juurde on tulnud. Ega 

niisugused asjad pahad ei ole.”  (A) 

 

 

4.5.3. Kvalifitseerumine 

 

Mitmed preemia saanud toovad välja, et nende jaoks tähendab see justkui teatud klubisse 

kuulumist, olles eelkõige elutööpreemiaks. 

“Selles mõttes, et olen tuntud ja inimesed teavad ja tänaseni mulle 

helistatakse, kui leitakse mõni uus kivi. Rändrahn, mida tahetakse teada. 

Tänagi käisin kahte neist mõõdistamas. Inimesed teavad. Niisama karsti 

küsimused, savi küsimused. Niisugune tuntus on mul olemas, vaatamata 

sellele, et ma olen põhitööst nüüd juba eemal pikka aega, aga niisugune 

aupaiste mul ikka on, jah.” (F) 

“Tunnustus on iga jaoks oluline, ma arvan, ja väga oluline. Kui keegi 

ütleb, et ta ei tee seda mitte tunnustuse pärast ja tunnstus ei ole talle 

oluline, siis /.../Muidugi, huvi võib olla nii tõsine ja sügav, et ei mõledagi 

tunnustuse peale. Ma olen päris kindel, kui see asi, mida huvi pärast 

tehakse hiljem tunnustust ei leia, siis pettutakse kindlasti, mitte selles 

mõttes et see takistab nende edasist tegevust, aga tunnustus on äärmiselt 

oluline. Niisugune preemia, looduskaitsepreemia nagu see on Kumari 

preemia, on väga suur tunnustus. See on oluline küll.” (C) 

“Noh, ma oletan, et kes seda preemiat otsustasid, need on nähtavasti.. 

arvasid, et ma olen seda väärt või minu tegemised. See ei tähendanud 

seda, et see keskkond oleks väga soodustanud mu tegemisi. Kuigi jah, ma 

kasutasin küll peaaegu iga filmi juures loodusteadlaste abi peale kõigi 
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muude inimeste abi. Loodusetundjate käest ja ühtlasi teadlaste käest. 

Eesmärk oli see, et ma ei tohi loodusest valetada. See kõik, mis on, see 

peab olema tõene. Filmitegija on ju suhteliselt pealkaudne: ta peab 

rändama ühe olevuse juurest teise juurde ja selleks, et mitte eksida, ma 

lasin võimalikel asjatundjatel neid asju ülevaadata ja otsustada. Ma 

arvasin, et ju nad pidasid mind selle vääriliseks.” (B) 

“Aga ma arvan, et see väga hea traditsioon, mida alustati juba enne 

1990 /.../ esimeste kandidaatide puhul mina muidugi polnud, aga kui ma 

1990. aastast ministeeriumis töötasin, olin sellega seotud. Ja alati olen 

mõelnud, et see võiks olla mitte juhupreemia, kui keegi midagi väga head 

teeb, vaid see võiks olla ikkagi suundumuselt elutööpreemia, kes on 

midagi ära teinud ja paistab, et tegemised on juba haripunkti ületanud.” 

(D) 

 

 

4.5.4. Kinnitus valitud väärtushoiakute kohasusele 

 

Kaks laureaati rõhutavad kinnituse saamist oma väärtushoiakute kohasusele läbi Kumari 

preemia pälvimise. 

“Tähendab väga palju, Ütlen ausalt, täitsa meeldib. See on looduskaitse süsteemis kõige 

kõrgem preemia, mis on otseselt seotud loodushoiuga. Selles mõttes, et olen märgitud ja 

neid ole palju. Ta nagu väärtustab seda valdkonda, läbi selle propageerib ta seda 

valdkonda, loodushoidu. Isikule on ta lihtsalt meeldiv. Ühiskondlikult tasandil on ta ka 

oluline.” (I) 

“Ma arvan, et see on tunnustus õieti väärtustele, mille eest ma kindlat eesmärki silmas 

pidamata seisin ja suhtele selle väärtusega.”  (G) 

 

 

4.5.5. Vastutus 

 

Kaks intervjueeritut toonitasid, et preemia ei tähenda mitte üksnes tunnustust, vaid ka 

vastutust. 

“Peale au on see kohustus seda sama joont pidada ja looduskaitse valgustustegevust 

pidevalt järgida. Ma usun, et see annab sügavat kodanikujulgust olla oma veendumuste 

eest väljas.”  (M) 
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“No, mõndapidi ta tähendab ka teatud mõttes vastutust. See on nagu igasuguste riiklike 

tunnustustega, et sa oled vastutav oma tegude-sõnade eest rohkem ja käitud selle 

tunnustuse vääriliselt edaspidigi. Kumari preemiat antakse küll rohkem elutöö preemiana. 

Sellepärast ma ütlesingi, et olen suhteliselt erandlik, üks nooremaid ilmselt, kes selle sai. 

Ma loodan, et ma samas vaimus jätkan edasi.”  (J) 

 

 

4.6. Eri- ja huvialase tegevuse hinnatus avalikkuse poolt 

 

Paludes laureaatidel kommenteerida, kuidas nende eri- ja huvialast tegevust on avalikkuse 

poolt hinnatud, võib konstateerida, et enamuse jaoks oli avalikkusepoolne hinnang kas 

piisav, positiivne või üle ootuste kõrge (vt joonis 3). Ühe laureaadi puhul ei mänginud 

avalikkusepoolne hinnang rolli ja ühe jaoks oli hinnang vastuoluline. 

 

Joonis 3. Eri- ja huvialase töö hinnatus avalikkuse poolt. 
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4.7. Töömotivatsiooni ajalised muutused 

 

Ülakategooria “Töömotivatsiooni ajalised muutused” iseloomustab laureaatide võib jagada 

järgmistesse alakategooriatesse: 1) kohustuslikud tegevused olemas; 2) kohustuslikud 

tegevused looduskaitsetöös puuduvad; 3) kohustuslikud tegevused olid aga said otsa (vt 

tabel 7). 

Tabel 7. Töömotivatsiooni ajalised muutused. 

SUBSTANTIIVSED 

KOODID 
ALAKATEGOORIA ÜLAKATEGOORIA 

"ettekirjutamine", 

paberimajandus 

Kohustuslikud 

tegevused olemas 

Töömotivatsiooni 

ajalised muutused 

esineb ka kohustustlikke 

tegevusi, kuid ei taha tuua 

näiteid  

olemine komisjonide 

liikmeks ei paku rahuldust 

teeb seda, mis pakub huvi 

Kohustuslikud 

tegevused LK-töös 

puuduvad 

kohustuslikud tegevused 

puuduvad 

kohustuslikud tegevused 

puuduvad 

LK-töös puuduvad 

kohustuslikud tegevused 

kohustuslikud tegevused 

said otsa ametnikukarjääri 

lõpuga 

Kohustuslikud 

tegevused olid, aga 

said otsa 

kohustuslikud olid seal 

koosolekute asjad, kuid 

nüüdseks on see kõik 

muutunud 

ametnikuna töötades 

"kinnimakstud mees", sealt 

edasi vabakutselisena sai 

tegeleda sellega, mis tõesti 

meeldis 

nooruses kontrastne erisus 

vene ajal "mängida sellel, 

mis konjunktuurne oli" 
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4.7.1. Kohustuslikud tegevused lõppenud 

 

Järgnevalt on toodud näiteid laureaatide karjääris esinenud kohustuslike tööalaste 

tegevuste kohta, mis praeguseks on lõppenud. 

“Ma olin kaitseala juhataja. Ise tegin, mida õigeks pidasin ja pärast ma 

olin juba oma firmaga ja siis ma sain jälle valida ja teha. Riigiasutuses 

olin /.../ aastat. Rohkem ma vastu ei pidanud. Ma pidin tunnist tundi 

istuma ja keegi käskis midagi ümber teha ja muuta – see mulle ei 

sobinud. Ma olen siukene, et pean ise otsast lõpuni tegema asjad. Nii et 

selles suhtes jah, ei ole tõesti midagi kohustuslikku.” (I) 

“Jaa, ma olen elanud oma elu ja mulle on meeldinud seda elada. Ma 

olen väga heas olukorras ses mõttes, et olen saanud teenida oma elatise 

ja rajada oma kodu ja koolitada oma lapsed. Selles valdkonnas 

tegelemise eest saadud tasud /.../ nüüd on muutunud palju sellel 

maastikul, aga omal ajal oli ju isegi, kui midagi kirjutasid või tegid tööd 

/.../ ma olin ju alates '76 täiesti vabakutseline. Palgad olid ju niivõrd 

naeruväärsed, et su närvisüsteem oli palju rohkem väärt, kui see 

sandikopikas, mis siis selle töö eest said, kui sa pidid tegema asju, mida 

sa sageli õigeks ei pidanud. Ma mäletan, et ministri asetäitja ütles mulle 

kunagi, kui meil läks mõttevahetuseks. Seal oli mingi jahinduslik asi. Ma 

pidin õieti tegema ühe kokkuvõtte selle kohta, kuidas rahvademokraatia 

maades kasutatakse jahindusest saadud tulu: see läheb jahindusse 

tagasi. Siin seda ei aktsepteeritud, seda ei peetud õigeks, sellepärast et 

seda jahindusest saadud tulu on vaja igale poole mujale. Mäletan, mul 

tekkis Nõmmsaluga niisgune arutelu või vaidlus – ministri esimene 

asetäitja oli jahimeeste seltsi esimees - siis ta ütles mulle: "Jaa, ära 

unusta: sa oled kinnimakstud mees, kui sa midagi teed." Ma selle 

palgakese eest pidin tegema asju, mida ma ei pidanud õigeks, aga miad 

nõudis minult minu staatus. Ma ei saanud ju kolleegiumi otsustele vastu 

töötada, see oli mõeldamatu! Niisugusseid asju tuli ette. Ma pidin tegema 

asju, mis mulle ei sobinud. See oli üks põhjusi, miks ma loobusin üleüldse 

palgatööst, siis ma olen vaba oma sõna ütlema, kui ma pean seda õigeks 

ja kui ma pean seda mõttekaks ses mõttes, et seal võib midagi tulla, mis 

muudab kuskil kellegi suhtumist või arusaamist asjast.” (G) 



 36 

“Kohustuslikku tegevust mul enam ei ole. Kohustuslik tegevus lõppes 

sellega, kui ma lõpetasin oma ametikarjääri /.../ aastat tagasi.”  (D) 

“Noh, need kohustuslikud asjad olid rohkem niisugused, et teemad...Sel 

ajal kavandati kolme-nelja-viie aasta peale /.../ Nende teemade 

põhjendusel tuli mängida sellel, mis sel ajal just konjunktuurne oli. Oli 

see siis praktiline tähtsus või siis muusugne nii-öelda majanduslikult 

olulised järeldused, mida oli nendest võimalik teha – neid tuli üles 

puhuda ja võib-olla võtta ka niisuguseid asju uurimisülesannetesse, mis 

tegelikku teaduslikku eesmärgi nõudmiseks nii oluline ei olnud, aga 

ikkagi oli vaja seda teha.”  (C) 
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5. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Eerik Kumari preemia laureaatide kogemustest on palju õppida. Missune on Kumari 

laureaatide motivatsiooniprofiil? Kuidas suhestavad nad ennast Kumari preemiaga? 

Käesolevas töös selgusid erinevad mõjurid, mida kõrvutades mujal maailmas tehtud 

uuringute tulemustega, on võimalik selgitada korüfeede teekonda tippu. 

 

Laureaatide karjääri kujunemisest ettekujutuse saamiseks on vajalik teada, mis motiveeris 

neid tegelema looduskaitsega (motiivid). Antud töös tuli välja kolm mõjuritegruppi, mis 

olid määrava tähtusega looduskaitse valdkonna sisenemisel: 1) autonoomsuse vajadus; 2) 

lapsepõlve kutsumus; 3) eeskujude mõju. Varasemates töömotivatsioonialastes 

uurimustes (Depergola, 2013) rõhutati autonoomsuse vajaduse kasvu karjääri II pooles, 

mitte niivõrd karjääri alustades: võib oletada, et käesoleva töö uuritavate juures oli oma 

mõju ka sotsialistlikul ühiskonna isiksuse vahelistel vastuoludel. Kuue uuritava puhul 

mängis erilist rolli karjääri alguses eeskujude mõju. Nende puhul leiab kinnitust tõsiasi, et 

eeskujudel kõige muu hulgas funktsioon aidata kujuneval isiksusel luua enesemääratlust 

(Gibson jt, 2004). Looduskaitse valdkonnas toodi eeskujudena välja eelkõige selle 

valdkonna korüfeesid (Kumari, Varep jt). Arvatavasti on siin üheks põhjuseks asjaolu, et 

eelmise sajandi 1940. – 1950. aastatel polnud looduskaitse kui selline veel koolide 

õppekavades erilist ruumi pälvinud. 

 

Järgnevalt olid vaatluse all eesmärgipüstitus looduskaitselise töö alguses ja eesmärgid 

karjääri teises pooles. Kaheksal uuritaval puudusid karjääri algul looduskaitse valdkonnas 

selged eesmärgid. Viiel olid eesmärgid aga olemas: 1) regulatsiooni toimehhanismide 

väljaselgitamine; 2) erinevate eluta looduse objektide kaitse alla võtmine; 3) looduse 

avastamine; 4) liigikaitse teadvustamine üldsusele; 5) maastikustruktuuri säilitamine. Kui 

võrrelda käesolevaid tulemusi Ameerika tunnustatud ökoloogi ja keskkonnafilosoofi Aldo 

Leopoldi karjääri algusega (Kennedy, 1984), siis ka suuremal osal Eesti looduskaitse 

juhtfiguuridest ei olnud karjääri alguses selgemaid keskkonnafilosoofilisi või praktilise 

suunaga keskkonnakaitselised eesmärke. Teisalt võib märkida, et neil korüfeedel, kel olid 

juba karjääri alguses selged eesmärgid, säilisid väga sarnase formuleeringuga eesmärgid ka 

karjääri teies pooles. 
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Looduskaitselise töö mõju retrospektiivselt iseloomustab uuritavate reflektsiooni 

looduskaitselisele tegevusele ehk mida on andnud neile töö looduskaitse valdkonnas. Kaks 

uuritavad toovad esile erialase kompetentsi. Kolme korüfee jaoks oli tähtis enese 

arendamine üleüldiselt. Kahe laureaadi jaoks andis looduskaitseline tegevus elule mõtte. 

Üks tunnustatu tõi välja teabe jagamise võimaluse avalikkusega ehk tema jaoks oli 

tähtis, et ühiskond “saaks ka midagi”. Kahele pakkus looduskaitsega tegelemine 

rahuldust. Kahele laureaadile andis looduskaitsega tegelemine suure sõpruskonna.  

 

Kuidas suhestavad Eerik Kumari preemia laureaadid end saadud autasuga?  Kahel Kumari 

kaasaegsel olid temaga isiklikud suhted. Nende erialases töös oli olemas otsene Kumari 

mõju ja mentorlus. Kui Zuckermann (1973) kirjutas, et nobeli preemia laureaadid 

kasvatavad tulevasi nobeliste, siis siinkohal võib konstateerida, et Kumari kasvatas Kumari 

preemia laureaate. Teised kaks laureaati kinnitasid, et preemia tähendab nende jaoks 

vastutust jätkata valitud suunda ja käituda tunnustusele vastavalt. Preemia saamine 

avaldas neile innustavat mõju, et jätkata valitud tegevust edasi. Veel toodi välja aspekt 

(kaks laureaati), et preemia on kui kinnitus valitud väärtushoiakute kohasusele. 

Sealjuures toodi ühe uuritava poolt välja preemia tähenduse kohta ühiskondlikul tasandil: 

see propageerib laureaadi kitsamat erialast valdkonda. Huvitav on välja tuua, et nelja 

laureaadi jaoks tähistab preemia kvalifitseerumist, mis iseloomustab mõningal määral 

preemia tähtsust tunnustusvajaduse (väline motivatsioon) kui inimese põhivajaduse 

(Saaeednia, 2011) rahuldamisel. Samuti kattub see Kennedy (1985) välja pakutud 

võimalusega lugeda looduskaitsjaid omaette ametikultuuriks koos sotsiaalse struktuuriga. 

 

Järgnevalt paluti uuritavatelt arvamust avalikkusepoolse hinnagu kohta. 13-st 

intervjueeritud laureaadist 11 rõhutasid, et nende jaoks on avalikkusepoolne hinnang olnud 

kas piisav, positiivne või üle ootuste hea. Ühe laureaadi jaoks on avalikkuspoolne 

hinnang ebaoluline aspekt ja ühe jaoks on tegemist vastuolulise teemaga. Siinkohal võib 

järeldada, et enamus uuritavaid on rahul nende tegevuse meediakajastusega. Kahtlemata 

mõjutab positiivne või üle ootuste hea avalikkusepoolne hinnang inimese motivatsiooni 

jätkata juba alustatud tegevust: edu toodab edu. 

 

Kolmel korüfeel on kohustuslikud tegevused looduskaitselises töös olemas. Näitena 

tuuakse paberimajandust. Otseselt praktilisest looduskaitsetööst puuduvad näited 
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kohustuslike tegevuste hulgas. Neli uuritavat ei toonud välja kohustuslikke tegevusi ei 

karjääri alguses ega lõpus. Kuuel laureaadil olid kohustuslikud tegevused karjääri 

alguses, aga puudusid/puuduvad karjääri teises pooles. Arvatavasti on selline karjääri 

areng seoses asjaoluga, et vanemas eas on eesmärgid selgemaks saanud ja osatakse 

ratsionaalselt valida tegevusi. 

 

Töö käigus ilmnenud huvipakkuvaks aspektiks oli, et peaaegu kõigil laureaatidel puudusid 

karjääri looduskaitsevaldkonnas alustades selged eesmärgid. Nad tegelesid alaga, mis neile 

meeldis ja eesmärgid tekkisid töö käigus.  

 

Tulevikus võiks uurida, kui palju Kumari laureaate on õppinud või töötanud mõnel oma 

eluetapil ühises kollektiivis ehk “kas Kumari preemia laureaadid toodavad Kumari preemia 

laureaate”. Samuti võiks uurida looduskaitseüldsuse teadmisi, suhet ja hoiakuid erialaste 

tunnustussüsteemide ja tunnustatutega seoses.  
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ÜLDKOKKUVÕTE 

 

Eerik Kumari nimeline preemia on kõige prestiižsem Eestis välja antav looduskaitseautasu. 

See on tunnustus laureaatide elutööle. Kumari preemia pälvinud inimesed kuuluvad oma 

erialal Eesti absoluutsesse tippu – nad on korüfeed. 

 

Eestis pole sellise sihtgrupiga varem uuringuid tehtud ja ka inglisekeelses rahvusvahelises 

teaduskirjanduses pole looduskaitseliste tunnustamise teemat otseselt käsitletud. On vaid 

mõned artiklid Ameerika ja Uus-Meremaa metsameeste ja loodusvahtide 

motivatsiooniprofiilist. 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida Eerik Kumari preemia laureaatide 

motivatsiooniprofiili. Täpsemateks uurimisülesanneteks oli leida looduskaitsega tegelema 

hakkamise mõjurid; hinnata tööalaste eesmärkide muutusi karjääri kestel ja selgitada 

Kumari preemia tähendust laureaatidele. Käesolev töö on narratiivsete sugemetega 

fenomenoloogilise uurimus: siin on kokku viidud eri uurimustüüpide põhimõtted, andmaks 

ülevaadet looduskaitse korüfeede karjääri arengust ja nende motiividest karjääri eri 

etappides ning suhestumisest  Kumari preemiaga. 

 

Intervjueerimisprotsess toimus poolstruktureeritud intervjuude kaudu, mis sobivad 

hästivarjatud nähtuste uurimiseks ja subjektiivsete vaatenurkade selgitamiseks. Kokku tehti 

laureaatidega 13 intervjuud, kuni saabus küllastus- ehk saturatsioonilävi ehk enam uut infot 

juurde ei lisandunud. Lindistatud intervjuud litereeriti, pärast mida viidi läbi andmete 

analüüs, kasutades induktiivset sisuanalüüsi. 

 

Mõjurid, mis mängisid rolli laureaatide valikute tegemisel looduskaitsega tegelema 

hakkamisel, olid järgmised: autonoomsuse vajadus, eeskujude mõju, lapsepõlve kutsumus. 

Autonoomsuse vajaduse puhul rõhutati asjaolu, et looduskaitse oli poliitiliselt neutraalne 

valdkond, kedagi ei sunnitud sellega tegelema – ise taheti, ise tegeleti. Eeskujudena toodi 

esile selle valdkonna korüfeesid (Kumari, Varep jt). Enamusel uuritavatel puudusid 

karjääri algul selged eesmärgid. Enamusel korüfeedest polnud looduskaitse karjääri alguses 
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selgeid eesmärke, need tekkisid töö käigus. Neil korüfeedel, kel olid juba karjääri alguses 

selged eesmärgid, säilisid väga sarnase formuleeringuga eesmärgid ka karjääri teies pooles. 

Eerik Kumari preemiaga suhestumisel ilmnes järgmised alakategooriad: isiklikud suhted 

Kumariga, vastutus ja kinnitus valitud väärtushoiakute kohasusele, kvalifitseerumine 

(kuulumine teatud seltskonda). Kõik uuritavad märkisid, et on rahul nende tegemiste 

kajastusega meediakanalites. Märkimisväärne on, et kuuel uuritaval olid kohustuslikud 

tegevused looduskaitselises töös karjääri alguses, kuid puudusid lõpus. 

Tulevikus võiks uurida, kui palju Kumari laureaate on õppinud või töötanud mõnel oma 

eluetapil ühises kollektiivis ehk “kas Kumari preemia laureaadid toodavad Kumari preemia 

laureaate”. Samuti võiks uurida looduskaitseüldsuse teadmisi, suhet ja hoiakuid erialaste 

tunnustussüsteemide ja tunnustatutega seoses. 

 

Märksõnad: Eerik Kumari looduskaitsepreemia, looduskaitse motivatsiooniprofiil, 

tunnustamine looduskaitses 
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SUMMARY 

 

Eerik Kumari prize is the most prestigious nature conservation award given out in Estonia. 

It is a recognition of the lifetime achivement of the laureates. People who are the laureates 

of Kumari prize belong to the absolute top of their profession in Estonia – they are 

masterminds.  

 

There has not been any studies with such study group in Estonia before and also there has 

not been study in international scientific literature in English concerning nature 

conservation topic directly. There are only a few articles about motivation profile of the 

American and New Zealand foresters and environmental rangers. 

 

The aim of this Master`s thesis was to reasearch Eerik Kumari prize laureates motivational 

profile. The specific reasearch tasks were to find the factors associated with nature 

conservation; assess changes in the career-long professional goals and explain the meaning 

of the Eerik Kumari prize for the laureates. This study is a phenomenological study of 

narrative displays elements: here are combined different study type principles to give an 

overview of the career developments of nature conservation masterminds, their motives 

during different stages of their career and attitude towards the Kumari prize. 

 

The interviewing process took place as semi-structured interviews which are well suited 

for investigating the hidden phenomena and for explaining the subjective points of view. A 

total of 13 interviews took place with the laureates until saturation point arrived and no 

new information was added. Recorded interviews were copied from tapes after which data 

analysis was carried out using inductive content analysis. 

 

Factors that played a role in the choices made by the laureates on how to become engaged 

in the nature conservation, were as follows: the need for autonomy, the impact of role 

models and childhood vocation. The need for autonomy was stressed the fact that nature 

conservation area was politically neutral, no one is forced to deal with it - they wanted 

themselves. As masterminds were highlighted role models of this area (Kumari, Varep et 

al). Most of the subjects at the beginning of the career lacked clear objectives. Most of the 

coryphaeus didn`t had any clear goals in the beginning of their career, these occurred in the 
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course of work. These laureates who had clear objectives already in the beginning of their 

career, goals remained with a very similar formulation in the second half of their career. 

 

Concerning the attitude towards Eerik Kumari prize came up following sub-categories: 

personal relationships with Kumari, responsibilities and attachment of the appropriateness 

of the value of the attitudes, qualification (enrollment in the company of some). All 

subjects noted that they are satisfied with their activities reflected in the media. It is 

noteworthy that six subjects had mandatory activities in nature conservation work at the 

beginning of their career but were absent at the end of their career. 

 

In the future, it could be examined how many Kumari laureates have studied or worked 

together in a same scientific group for some time in their life to see if Kumari laureates 

“produce” other Kumari laureates. Also the knowledge about nature conservation, attitude 

and relationship between recognition systems in connection with recognized could be 

examined. 
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Lisa 1. Eerik Kumari preemia laureaatide ülevaatetabel 

 

Laureaat Aasta Eriala/haridus 
Tegevusvaldkonnad 

karjääri kestel 

Vanus 

auhinna 

saamisel 

Fred Jüssi 1989 bioloogia 

populariseerija, 

zooloog, 

loodusfotograaf 54 

Aare Mäemets 1990 bioloogia 

hüdrobioloog, 

zooloog, limnoloog, 

ökoloog, 

loodusfotograaf 61 

Rein Maran 1991 
teadusfilmi 

operaator 

filmioperaator ja 

filmilavastaja 
59 

Viktor Masing 1992 bioloogia 

botaanik, biogeograaf, 

sooteadlane, ökoloog 

ja populariseerija 67 

Mari Reitalu 1993 bioloogia 
botaanik ja 

looduskaitsja 52 

Madis Aruja 1994 geograafia looduskaitsja, geograaf 
58 

Ilse Rootsmäe 1995 arstiteadus Arst ja ornitoloog  
79 

Lemming Rootsmäe 1995 arstiteadus 
arst, ornitoloog ja 

kodu-uurija 75 

Arvi Järvekülg 1996 bioloogia 
hüdrobioloog ja 

zooloog 68 

Linda Metsaorg 1996 bioloogia looduspedagoog 60 

Hella Kink 1997 geoloogia geoloog 64 

Juhan Lepasaar 1997 metsmees looduskirjanik 76 

Vaike Hang 1998 geoloogia 
teadusajaloolane, 

kodu-uurija 
65 

Anto Raukas 1998 geoloogia geoloog 63 

Vilju Lilleleht 1999 bioloogia 

ornitoloog, 

linnuökoloog, 

looduskaitsja 59 

Veljo Ranniku 2000 keskharidus 

looduskaitsja, 

keskkonnakaitsja, 

muinsuskaitsetegelane 
65 

Ann Marvet 2001 bioloogia 
botaanik, 

loodusajakirjanik 62 

Edgar Valter 2002 kesharidus lastekirjanik, kunstnik 

72 

Jaan Eilart 2003 bioloogia 

biogeograaf, 

maastikuökoloog, 

kultuuriloolane 70 
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Lisa 1 järg. 

 

Tiit Leito 2004 metsandus 

ornitoloog, 

loodusfotograaf, 

looduskaitsja 54 

Enn-Aavo Pirrus 2005 geoloogia geoloog 69 

Tiit Randla 2006 bioloogia 

ornitoloog, 

jahindustegelane ja 

looduskaitsja 66 

Loit Reintam 2007 agronoomia 
mullateadlane, 

ökoloog 77 

Erast Parmasto 2008 bioloogia mükoloog 79 

Hans Trass 2009 bioloogia lihhenoloog, ökoloog 81 

Tiit Petersoo 2009 geograafia looduskaitsja 71 

Rein Einasto 2010 geoloogia geoloog 76 

Jaan Riis 2011 geograafia 
populariseerija, 

looduskaitsja 53 

Taivo Kastepõld 2012 bioloogia ornitoloog 69 

Gennadi Skromnov 2013 
Räpina 

aianduskool 
populariseerija 

54 

Aivar Leito 2014 bioloogia ornitoloog 59 

      keskmine vanus 66 
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Lisa 2. Intervjuude küsimustiku näide 

 

1. Kuidas sattusite tegelema looduskaitsega? 

2. Millisena kujutasite looduskaitse valdkonnas tegutsema hakates ette kaugemat 

eesmärki? 

3. Mida on andnud Teile töö looduskaitse valdkonnas? 

4. Pälvisite 199X aastal Kumari preemia. Mis on Teie arvates peamine põhjus, et saite 

sellise tunnustuse osaliseks? 

5. Mida Teie jaoks üldse tähendab olla tunnustatud Kumari preemiaga? 

6. Kuidas Teile tundub, kuivõrd ja mis osas on avalikkuse poolt Teie erialast tööd 

hinnatud? 

7. Kas olete pidanud looduskaitselises töös tegema mõne sellise otsuse, mida olete 

hiljem pidanud kahetsema? 

8. Kas ja kui jah, siis kuidas eristuvad Teie jaoks rahuldust pakkuvad ja kohustuslikud 

tegevused looduskaitselises töös? 

9. Mida soovite saavutada lähemas tulevikus? 

10. Mis on olnud tagasivaadates olnud Teie töö eesmärgiks? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


