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EESSONA

Aastad, teadagi, ei ole vennad. Koolis on aastad tihti 6pilaste niigu ja see kajastub para-
tamatult ka seda ti.iiipi viiljaannetes nagu kiiesolev artiklite kogumik. Kui kahel viimasel
aastal eess6na kirjutades tuli t6deda, et tegemist on arboristi erinumbriga, siis i.ile mitme
aasta on r66m ndha puuhooldust kdsitlevate artiklite kdrval taas klassikalisema met-
sandusega seotud teemasid. See ei tdhenda, et arboristid sel aastal kuidagi kehvemad
oleksid olnud (vdi metsandusdpilased eelmistel aastatel), vaid eelmisel aastal ldput<ioga
ldpetavaid metsanduskursusi ei olnudki. Arboristid tegid sel aastal aga nii praktiliste
viiljunditega toid (peamiselt mahukaid parkide ja kalmistute inventeerimisi), mida oli
keeruline artikliks vormistada, sest toode sisuline osa koosnes peamiselt hindamistabe-
litest.

Nagu juba tavaks saanud, on kogumikus ka paar dpetamisega seonduvat tood 6petaja-
telt. Ja meeldiv tava on seegi, et taas on v6imalik tutvustada iihte Luua 6petaja koosta-
tud triikist, sedapuhku siis Aino Molderi t6lgitud raamatut ,,Puiduhakke vihik".

Veiko Belials
koostaja ja toimetaja
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ERIN EVATE GPS.FU N KTSIOON IGA SEADMETE
vOnoIUS METSANDUSES

Mikko Buht
2014. aaslal kaitstud metsanduse eriala l6putoo pohjal

Sissejuhatus

Uleilmne asukoha mdiiramise si.isteem (Global Positioning System ehk liihendina GPS)

on satelliitnavigatsiooni siisteem, mille omanik on USA valitsus. Si.isteem vdimaldab

maSrata asukohta igal ajalja igal pool iile Maa, kui seade leiab vdhemalt neli satelliiti.

Lisaks arendatakse ja kasutatakse ka teisi GPSi siisteeme. GLONASS (Global Navigation

Satellite System) on Venemaa satelliitide siisteem, mida kasutati 2007. aastani vaid

s6javrieliseks otstarbeks, kuid niitid on see saadaval paljude GPS-seadmete jaoks. Ka

uurimistoos kasutatud Garmin Oregon 600 suudab Venemaa satelliitide abil asukohta

mddrata. Samsung Galaxy SII Plus ja Samsung Galaxy Note l0.l on samutiv6imelised

kasutama Venemaa satelliitide siisteemi (GPS 2013).

Toopraktikate kdigus erinevate GPS-seadmetega tootades tekkis huvi, milline seade on

metsatoride jaoks sobilikum ja kas iildse on vaja osta spetsiaalne seade, kui tulemuse

v6ib saavutada ka taskus oleva nutitelefoni abil.

Metoodika

Toos kasutati kolme GPS-seadet, mis maksid k6ik umbes 400 eurot: vanema p6lvkon-

na seadmetest 2008. aastal soetatud Garmin Oregon GPSMAP 60CSX koos 50 eurot

maksva Regio navigeeriva detailkaardiga, millel puuduvad metsaeraldis ed; 20ll . aastal

ostetud Magellan eXplorist 510 koos Regio topograafilise kaardiga, mis maksis umbes

60 eurot, ja Garmin Oregon 600, mis osteti vahetult enne uurimistoti algust. Seadmetele

lisati Regio metsaeraldiste kaart, mille viiiirfus oli 160 eurot.

Uurimist<ios kasutati ka nutitelefoni Samsung Galaxy SII Plus, millel on olemas nii raja

salvestusmeetod kui ka metsaeraldiste kaart. Seadme vdirtus selle ostmise ajal oli um-

bes 350 eurot ja metsaeraldiste kaardi maksumus 94.80 eurot. See nutitelefoni mudel on

viilja antud 2013. aasta alguses. Lisaks otsustati proovida ka nutitelefoni liihimat kon-

kurenti - tahvelanutit (2012. aasta Samsung Galaxy Note l0.l hinnaga ligikaudu 600

eurot, millele lisandus sama hinnaga metsaeraldiste kaart nagu nutitelefonilgi). Kdik
katses kasutatud seadmed kuuluvad Luua metsanduskoolile, v6lja arvatud to<i autori
nutitelefon.

Too vriltel jiilgiti ka seadmete kasutajas6bralikkust ja mugavust.



Seadmete salvestatud jiilgede omavaheliseks v6rdlemisekas valiti Google Earthi nime-
line tarkvara, sest sellesse programmi on v6imalik laadida palju erinevaid kaardikih-
te, mis annab hea vdrdlusmomendi teiste seadmetega. Paraku pole v6imaluste hulgas
v6rdluse jaoks vajalikku metsaeraldiste kaardikihti, mist6ttu v6rreldi iga seadme jdlge
iihekaupa metsaeraldise piiriga, et selgitada viilja tiipseim jlilg, mida kasutati iga katse
puhul v6rdluse alusena.

Katsed tehti Luua metsanduskooli metskonna kvartalitel 14 ja 79. Kvartali 14 eraldis
3 on pindalaga 0,5 ha. Iseloomulik oli hea niihtavus, kuna tegemist oli noorendikuga,
mille naabereraldisteks olid samuti noorendikud. Teiseks otsustati kokku liita kvartali
14 eraldised 12 ja 13, mille mdlema pindala on 0,5 ha. Kuna eraldise 13 iiks kiilg on
metsasiht, annab see hea vdimaluse kontrollida sirget sihti mooda liikudes v6imalikke
k6rvalekaldeid salvestatavas jiiljes. Tegemist oli tile 90 aasta vanuste kaasikutega, mis
v6imaldas kontrollida lehestiku m6ju signaalile. Katse tihedas kuusikus tehti 25aastase
kuuse enamusega segapuistus kvartalil 79 eraldisel 4, mille pindala on2,7 ha. Eraldis oli
pikliku kujuga ja pikematele ki.ilgedele jiiid samuti kuuse enamusega segapuistud, mis
muutsid piirid viiga tihedaks ja raskesti liibitavaks.

Alad m66detija miirgiti niitm66turi abil ning kiiigurajad puhastati, et ei tekiks tugevaid
k6rvalekaldeid.

Enne katse algust liilitati k6ik seadmed korraga toole ja anti neile veidi aega, et seadmed
j6uaksid hakata satelliite otsima ja iihendust looma. Iga katse algas eraldise nurgas, kus
seisti 30 sekundit, et nurk salvestuks korrektselt. Niisamuti tehti ka k6ikides teistes eral-
dise nurkades ja kui esines tugevaid poordekohti, siis aeglustati k6ndimise kiirust. Jiil-
je salvestamisel kdnniti tavalise kiirusega, piiiides jiiljendada metsas tootavat inimest.
Seadmeid hoiti alati otse ees, pea k6rgusel v6i vajadusel veelgi k6rgemal, et mitte var-
jata iihendust satelliitidega. Jiilge salvestati kahekesi - i.iks hoidis GPS-seadmeid, teine
nutitelefoni ja tahvelanutit. Liiguti vdikese vahega iiksteise taga. Autor tiinab siinkohal
Aleksander Korikovi ja oma juhendajat Lauri Toimi, kes aitasid seadmeid katsetada.

Tulemused

Noorendik, kvartal 14, eraldis 3. Aeg: 1G. oktoober 2013
Maa-ala avatud igalt kiiljelt, taevas selge ja satelliitide paigutus sobilik. Katsetingimu-
sed ideaalsed.

Magellan kasutas 6 satelliiti; asukoha miidramise tipsus seadme andmetel4 m.
Garmin Oregon 600 kasutas 7 satelliiti, tiipsus 3 m.
Garmin Oregon GPSMAP kasutas 8 satelliiti, tdpsus 3 m.
Nii nutitelefon kui tahvelarwti kasutasid l6 satelliiti, m6lema tdpsus 8 m.
Joonisel 1 on ndha ki.illaltki tihtlased ja sirged trajektoorid. Ulemise vasaku nurga juu-
res oli m66tmise alguspunkt ja selle t6ttu on ka jiiljed segased. Garmin Oregon 600
lisajiiljed on tingitud asukoha muutustest enne katse algust, kuid paraku oli seade juba
alustanud jiilje salvestamist. Teised seamed lisajiilgi ei salvestanud ja pildilt on ndha,
et algus- ja l6pp-punkt ei ole seadmetel korrektsed. Enne parempoolset alumist nurka
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paistab kahel jiiljel k6rvalekalle, mida vaid Garmin Oregon 600 pole salvestanud. Raja
seisukord oli selles punktis viiga halb oksavaalu t6ttu.

Joonis 1. GPS-seadmete salvestuste v6rdlus noorendikus

Joonis 2. Garmin Oregon GPSMAP salvestatud jSlg metsaregistri kaardil
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Joonisel 2 onvalja toodud parima jiilje salvestanud Garmin Oregon GPSMAPijiilg met-
saeraldiste kaardil. Kuna seade salvestab k6ik jeljed kokku ja kuvab kdiki iihel pildil, on
niiha kdik sel piieval salvestatud jdljed, oluline on eraldisele 3 jiietud jiilg. Silma hakkab
eraldise vasaku i.ilemise nurga liihedal olev k6ver joon. Sel momendil pandi GPS-sea-
de toole ja viidi avarama koha peale, kui seda oli langi serv. Eesmdrgiks oli seadmele
aega anda, et see saaks korralikult toole hakata, kuid seade oli juba salvestama asunud.
Metsaregistri kaardil on v6imalik m66ta joonlaua funktsiooni abil jelje salvestamise
tiipsust. Valides viilja k6ige suurema erinevusega koha, mis on all vasakus nurgas, saadi
tulemuseks 6 meetrit erinevust. Kuna nii Garmin Oregon 600 kui Magellani salvestatud
jiiljed on eraldiste kaardile paigutatult eraldisest viiiksemad (lisaks oli Magellan jiilje
salvestamise poolikuks jdtnud, mist6ttu ei lZiinud algus ja l6pp kokku), valiti nutisead-
metele v6rdluse aluseks Garmin Oregon GPSMAP.

Joonisel 3 on toodud nutitelefoni ja tahvelanuti salvestuste tulemused. Vdrdluseks on k6i-
ge parema jdlje jiitnud Garmin Oregon GPSMAP. Garmini jiilg on iihtlaselt sirge ja nurgad
suhteliselt tdisnurksed, nutitelefon ja tahvelarvuti pole aga nii hiisti hakkama saanud.

Joonis 3. Nutitelefoni ja tahvelarvuti salvestuste v6rdlus noorendikus

Noorendiku asukoha miiiiramise kokkuv6te
Parima tulemuse andis Garmin Oregon GPSMAP. Teised seadmed muutsid eraldist
vdiksemaks jalvdi ei salvestanud korralikku eraldise nurka.
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Katse lumesaju ajal, kvartal 14, eraldis 3. Aeg: 05.12.13
Katse tehti tihedas lumesajus ja tugeva pilvisusega samas noorendikus, kus esimene

katse, et ndha, kuidas m6jutab tulemusi lumesadu ja pilvisus. Temperafuur oli -lo.
Magellan kasutas 6 satelliiti, asukoha miiiiramise tdpsus seadme andmetel 4 m.
Garmin Oregon 600 kasutas 7 satelliiti, tdpsus 4 m.
Garmin Oregon GPSMAP kasutas 7 satelliiti, tdpsus 4 m.

Nii nutitelefon kui tahvelarvuti kasutasid l5 satelliiti, m6lema tdpsus 8 m.
Esimene jrireldus - lumesadu on leitud satelliitide arvu ja tdpsust mdjutanud minimaal-
selt.

Joonis 4. GPS-seadmete salvestuste v6rdlus tiheda lumesaju korral

Jooniselt 4 on ndha, et tegelik eksimus on selge ilmaga v6rreldes oluliselt suurem. Kuna
joonisel on kolm ktillaltki erinevat jiilge, tekib kiisimus, milline neist on 6ige.

Jooniselt 4 paistab, et Garmin Oregon GPSMAPi ja Garmin Oregon 600 jeljed on roh-
kem kihestikku, mis annab alust arvata, et eraldiste piir peaks nende joonte liihedalt
minema. Joonis 5 kinnitab, et tegelikkus on hoopis teistsugune. Parima tulemuse on

andnud hoopis Magellan. Garmin Oregon 600 eksis suuremal osal eraldise alumisest
kiiljest ligemale seitsme meetriga, nagu ka Garmin Oregon GPSMAP. Lisaks salvestas

Garmin Oregon GPSMAP ka kogu vasaku kiilje ebaiihtlaselt.
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Joonis 5. Magellani salvestatud jdlg metsaregistri kaardil

Joonis 6. Nutitelefoni ja tahvelarvuti salvestuste v6rdlus tiheda lumesaju korral

Nutiseadmete kasutusmuga\us lumesajus v6henes, sest nad pole niiskuskindlad ja neid
tuli kaitsta lume eest. Lisaks on jooniselt 6 niiha m6lema seadme ligemale l0meetrised
eksimused. Utst<l nurk ei ole salvestatud 6igesse kohta, algus- ja 16pp-punkt on tdiesti
arusaamafud.
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Lumesaju mdju salvestuste tipsusele
Tugev pilvisus ja tihe lumesadu m6jutas kdikide seadmete salvestustulemusi, v. a

Magellani. Huvitava v6rdlusmomendina vdib viilja tuua asjaolu, et Magellani salvestatud
jiilg selge ilmaga samal eraldisel oli ebatiipsem kui tihedas lumesajus. K6ikidele teistele

seadmetele m6jus lumesadu ettearvatult pdrssivalt ja tulemused olid miirgatavalt
halvemad.

Lehtmets, kvartal 14, eraldised 12 ja 13. Aeg: 16. oktoober 2013
Eraldised asusid tugeva kaldega ndlval ja neid oli ohtra alusmetsa t6ttu kiillaltki raske

liibida. Katsetingimused ideaalsed. Tiiiesti selge taevas, temperatuur *8".
Magellan kasutas 6 satelliiti, asukoha miiiiramise tdpsus seadme andmetel4 m.

Garmin Oregon 600 kasutas 7 satelliiti, tdpsus 4 m.
Garmin Oregon GPSMAP kasutas 8 satelliiti, tdpsus 3 m.

Nutitelefoni ja tahvelarvuti tiipsus 8 m.

Joonis 7. GPS-seadmete salvestustulemuste v6rdlus lehtmetsas

Katse algas vasakult iilemisest nurgast ja jooniselt on ndha, et Magellani jiilg ei ole

ldpuni kokku veetud. Garmin Oregon 600 on alguspunkti k6veralt salvestanud. Ainuke
seade, mis salvestas algus- ja lOpp-punkti korrektselt, on Garmin Oregon GPSMAP.
Huvitavaks muudab selle asjaolu, et eraldise iilemine pikem kiilg asus langi tihedamas
kohas, kuid seadmed on salvestanud kiillaltki identse jdlje, samas oli alumine pikem
kiilg hiisti liibitav metsasiht, kuid sellel ldigul pole seadmed niivdrd tihtinud. Parema

iilemise nurga ldhedal on ndha seadmete poolt salvestatud k6verust, mille p6hjus oli
mahalangenud puu. K6ik seadmed on mdrganud k6rvalekallet ja selle salvestanud, kuid
Garmin Oregon GPSMAP tunduvalt hiljem ja ka vales kohas. Puu oli maha langenud
eraldise nurgast 2 m kaugusel. Kuna Garmin Oregon 600 on nurga kiillaltki ebamddra-
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selt salvestanud, v6ib esmapilgul vdita, et k6ige paremini sai sellel katsealal hakkama
Magellan. Seda kinnitab v6rdlus eraldise piiridega (oonis 8).

Joonis 8. Magellani salvestatud jdlg metsaregistri kaardil

Kuigi Magellani jiilje algus- ja l6pp-punkt ei iihti, on Magellan metsaregistri eraldiste
piiridega v6rreldes salvestanud peaaegu identse jiilje. Joonlaua funktsiooniga m66tes on
k6ige suurem erinevus 3 meetrit.

Jooniselt 9 on ndha, et tahvelarvuti on suurema osa jiljest salvestanud eraldise sisse,
vdlja arvatud vasakpoolsel ltihikesel kiiljel. Seadme jiilg ei ole tihtlaselt sirge tihelgi
l6igul. Nutitelefonil on olnud raskusi alguspunkti salvestamisega, ka on ta salvestanud
kaks eraldise kiilge tegelikkusest tunduvalt kaugemale ja teised kaks kdiguvad digest
piirist m6lemale poole.

Lehtmetsa mdju salvestustulemustele
Magellan salvestas peaaegu identse jiilje metsaregistri kaardiga vdrreldes, metsasihi sal-
vestamisel oli salvestusjiilg ka viiga sirge. Samuti on kdrvalekalle mahalangenud puu
juures ideaalselt viilja joonistatud.
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Joonis 9. Nutitelefoni ja tahvelarvuti salvestuste vOrdlus lehtmetsas

Kuuse enamusega segapuistu (70Ku25Ks5Re), kvartal T9, eraldis 4. Aeg:
17.12.13
Puistu on 25aastane ja I I meetrit kdrge, harvendusraie tegemata, vdga tihe. Liikumine
oli raskendatud ja mdned kohad olid liibimatud. Taevas oli tugevalt pilves, temperatuur

+l o-

Magellani tdpsus seadme andmetel 5 m.

Garmin Oregon 600 tiipsus 5 m.

Garmin Oregon GPSMAPi tipsus 4 m.

Nutitelefoni ja tahvelarvuti tdpsus 8 m.

Kuna eraldis oli suur fioonis l0) ja liikuda oli seal keeruline, on vdga raske oelda,

kui palju tiks v6i teine seade on eksinud, sest polnud v6imalik sirgiooneliselt liikuda.

Kiill aga on jooniselt niha seadmete kiillaltki identseid jiilgi. Vdneldes jiilgi tihekaupa

eraldise piiriga, v6ib oelda, et tdpseim oli Magellan (oonis I l.) Garmin Oregon GPS-

MAP salvestas rohkem asukohamuutusi liihikese vahemaa jooksul, tegelikult nii palju

k6rvalep6ikeid ei tehtud. Garmin Oregon 600 salvestatud jiilg on aga kiillaltki sarnane

Magellani omaga, kuid vasakul keskel oli liiga tugev kdrvalekalle ja alumises punktis
asukohaga segadus.

Ilmselt iiks suurim i.illatus kogu too vdltel on see, et telefon ja tahvelarvuti on salvesta-

nud suhteliselt samasuguse jiilje nagu parim GPS-seade (foonis 12).

Kuuse enamusega segapuistu m6ju salvestustulemustele
Parim salvestustulemus saadi Magellaniga. Ullatusena suutsid seekord konkurentsi pak-
kuda nutiseadmed.
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Joonis 10. GPS-seadmete salvestusjdlgede v6rdlus kuuse enamusega segapuistus

Joonis 1'l . Magellani salvestatud jdlg metsaregistri kaardil

. TiilrJsd! 6PS ". Joq{ad pindd.
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Joonis 12. Nutitelefoni ja tahvelarvuti salvestusjdlgede v6rdlus kuuse enamusega segapuistus

Joonis 13. Geodeetilise punkti mddramine kOikide uurimistoos kasutatavate seadmetega
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Geodeeti I i ne ki ndel pu n kt
K6ikjaltiile Eesti v6ib leida geodeetilise vSrgustiku kindelpunkte, millel on tdpsed koor-
dinaadid. Uks nendest asub Luua metsanduskoolist mdnisada meetrit Palamuse poole
tiiiesti lagedal alal, kus miski ei tohiks m66tmistdpsust m6jutada. Nii aitab kindelpunkti
katse v6rrelda seadme niiidatavat m6dtmistdpsust tegeliku tdpsusega.

K6iki seadmeid hoiti kolmkiimmend sekundit tdpselt geodeetilise punkti kohal, et nad
saaksid oma asukohta korralikult korrigeerida. Seejdrel salvestati teekonnapunkti funkt-
siooni abil seadme asukoht. Geodeetilise punkti kordinaadid vdeti maa-ameti kodulehelt.

Ilm oli tugevalt pilves ja temperatutr -2".
Seadmete fikseeritud niiidud enne mS6tmist:
Magellan registreeris tdpsuseks 4 meetrit;
Garmin Oregon 600 niiitas tdpsuseks 3 meetrit;
Garmin Oregon GPSMAP flkseeris enneolematu tdpsuse, 2 meetrit;
nutitelefon ja tahvelarvuti niiitasid tiipsuseks 6 meetrit.
Selles katses eksis Magellan kdige rohkem, kuigi 3,43 meetrit ei ole halb tulemus. Suu-
rim iillataja oli tahvelarvuti, mis fikseeris end k6ige tdpsemini.

Seadmete kasutajas6bral i kkus

Nutitelefon ja tahvelarvuti on kompaktsed, mahutavad palju erinevaid funktsioone, jdd-
des samal ajalvdga mugavaks ja kdepdraseks. Ktill aga puudub baasvarustuses jiilje sal-
vestamise meetod, seega tuli leida altematiiv. Internetist on v6imalik alla laadida GPS
Essentialsi nimeline programm, mille abil saab enne t<io algust satelliitide olemasolu
kontrollida, salvestada jiilge, kindelpunkti ja ka k6ik selle intemetti kohe iiles laadida
v6i e-postile saata. Erinevalt katses kasutatud GPS-seadmetest pole nutiseadmed niis-
kus- ega sademekindlad. Spetsiaalsetesse ilmastikukindlatesse kottidesse ei saa neid
seadmeid ka panna, sest seadmed on mahtuvustundlike ekraanidega, mis tdhendab, et

ekraani funktsioone saab kasutada vaid soojust juhtivate vahenditega (inimese niipp).

Sama probleem on ka seadmega Garmin Oregon 600. Uldiselt heade omadustega seade,

mille ekraanil on suured nupud, et oleks kerge funktsioone kasutada. Tarkvara on lihtne,
loogiline ja k6ik vajalik on olemas.

2009. aastal toodetud Garmin Oregon GPSMAP on ainuke uurimistoos kasutatud seade,

millel puudub puutetundlik ekraan. Seadme meniiii oli kiillaltki keeruline ja nuppude
abil pildil oleva hiire liigutamine iisna tiilikas. Oma tooga sai ta kiill viiga hiisti hakka-
ma, kuid siiski on vanematel seadmetel raske uutega konkureerida.

Magellan eXplorist 510 ekraan on puutetundlik. See tdhendab, et k6iki nuppe v6ib va-
jutada iiksk6ik millise esemega. Vihmase ja kiilma ilmaga metsas olles on see vdga hea.

Ka seadme meniiii on lihtne ja pilt selge.
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Kokkuv6te

Lehtpuude ja kuuse enamusega segapuistus ning lumesaju ajal tehtud katsetel saadi

parim tulemus seadmega Magellan eXplorist 510. Seadmele on iseloomulik iihtlane
sirge joon, kuid takistuste korral on ka need korrektselt valja joonistatud. Puutetundlik
ekraan v6imaldas kdiki toiminguid ekraanil teha kas vOi puuoksaga see tuleb kasuks

naiiteks ktilma ilmaga, kui ei taheta kinnast kaest votta. Ekraan on viirviline, hiisti loetav
ja mugav kasutada tdnu suurtele puutetundlikele nuppudele. Funktsioone on viiga palju
ja esmapilgul v6ib see segadust tekitada. Magellani kasutamisel on suurim probleem

see, et eraldiste kaardikiht pole nii kergesti kAttesaadav kui Garmini seadmetel.

Pea samaviiiirsed tulemused saadi ka Garmin Oregon GPSMAP 60CSX kasutamisel.

Sellele seadmele on iseloomulik kdik viiiksemadki kdrvalekalded kohe iira fikseerida,

mis muudab rajajiilje ehk liigagi tiipseks. Eraldiste kaart puudub, kuid intemetist saab

selle lihtsalt. Eripiira (pigem negatiivne) on nuppudega juhtimine. Ka on selle seadme

ekraan viiiksem kui teistel seadmetel. Polnud viiga hea jiilgida ekraani ja hiirekursori
liigutamine ekraanil oli omaette ettevotmine. Seade sai kiill oma todga vaga hasti hak-

kama, kuid selleks pidi mOdtja palju vaeva nagema.

Garmin Oregon 600 kasutamine andis keskpiiraseid tulemusi. Seadmel on mahtuvus-

tundlik ekraan, mille funktsioonide kasutamine viilitingimustes on m0nikord raskenda-

tud.

Kui enne uuringu algust vdis arvata, et nutiseadmed v0ivad pakkuda GPS-seadmetele

tugevat konkurentsi, siis juba esimeste katsemddtmiste l6puks oli selge, et nii see siiski
pole. Eraldise piiri miirkimiseks vdi mOneks muuks tiipseks t6dks need seadmed ei sobi.

Lihtsaks navigeerimiseks on nutitelefon ja tahvelarvuti aga vega head: mugav kiisitse-

da, ekraanipilt suurepiirane ja palju lisafunktsioone.

Kokkuv6tteks vOib uurimistdris vdrreldud seadmetest soovitada Magellan eXplorist
510. Puutetundlikku ekraani on mugav kiisitseda ja kdik vajalik on seadmes olemas.

Sobilike kaardikihtide tellimine v6ib olla teiste seadmetega v6meldes keerukam ja ku-
lukam. kuid nad on seda viiiirt.

Kasutatud kirjandus

GPS (2013). Vikipedia, 14. marts. URL http://et.wikipedia.org/wiki/GPS (kasutatud
november 2013)
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OKSAVAALU DE MOJU METSAUUEN DAMISELE

Artur Jdnes
2014. aastal kaitstud metsanduse eriala l6put6o pOhjal

Sissejuhatus

Ldppraiete eeskiri aastast 1995 iitleb, et raiejiiiitmete vallid ei v6i olla laiemad kui
2 meetrit (L6ppraiete... 1995). Alates 1999. aastast on raiejiiiitmete jatmine piiratud:
20o/oraielangi pindalast (Metsakaitse... 1999:- Metsa majandamise...2007).Alates 2014.
aastast nimetatakse raiejiiiitmeid raidmeteks (Metsaseadus 20 1 4).

Kuna Eestis on iildlevinud raidmete kuhjamine vallidesse ehk vaaludesse, hakkas auto-
rit huvitama vaalude m6ju lankide uuenemisele ja vaaludega piirnevatele tiksikpuudele.
Artikkel kajastab vaatlusi raielankidel, kuhu olid lageraie tegemisel jtietud oksavaalud.
Vaatlusobjektideks olid Luua metsanduskooli langid, eraldiste andmed piirinevad met-
saregistrist.

Vaadeldi kokku l6 endist lageraielanki, oksavaaludega eraldistel m66deti niitm66di-
kuga oksavaalude pikkus, laius ja arwtati pindala ning vaalu protsent langi pindalast.
Eraldisel vaadeldi oksavaalu uuenemist ja servapuude viiljaniigemist. Viilit66d tehti
20 I 3 . aasla detsembris.

Vaatlustulemused

Katseala 1, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 58, eraldis 2.
Eraldise pindala on 5,2 hektarit, uuenenud puistu vanus 17 aastat, koosseis 100Ks, jii-
nesekapsa kasvukohatiii.ip.

Keskmine oksavaalu laius oli 4,5 meetrit, pikkus 2295 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks l0 327 ruutmeetrit. Langil olev oksamass v6tab enda alla l9,9oA eraldise
pinnast (oonis l). Kuna oksavaalust kasvas liibi ainult m6ni i.iksik sarapuu ja punane
leeder, v6ib viiita, et oksavaalu alla jaav ala oli uuenemata.

Oksavaalu mdju sellega piirnevatele puudele oli silmaniihtav. Vaaluii2irsetel puudel on
tavaliselt paremad valgustingimused, samuti on nad toitainetega paremini varustatud,
kuna k6dunev oksamass vabastab lagunemisel kasulikke toitaineid. Vaaluiiiirsed puud
olidki konkurentsieelisest tingituna jiimedamad ja suurema vdraga kui nende liigikaas-
lased, kes ei paikne oksavaalu iiiires. Servapuude vaalupoolsed oksad olid jiimedamad
ja tiivi halvasti laasunud.
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s Oksavaalu protsent katseala
pindalast

Joonis 1. Oksavaalu protsent katseala pindalast

Katseala 2, katastritunnus 71301 :003:0851 , kvartal 58, eraldis 7.

Eraldise pindala on 5,4 hektarit. uuenenud puistu vanus l6 aastat, koosseis 90Ksl0Hb,
jiinesekapsa kasvukohatiiiip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli iihtlaselt uuenenudja kokkuveoteid ei olnud v6imalik
tuvastada. Puudel olid head valgustingimused, kuna nad paiknesid iipris hOredalt, esines

hiiilusid ja valguskonkurents puudus. Hdredamalt paiknevad puud olid kasvult jiimeda-

mad ja suurema vdraga kui nende tihedamalt koos kasvavad liigikaaslased. Puud olid
suure vOraga.ja halvasti laasunud.

Katseala 3, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 58, eraldis 9.

Eraldise pindala on t,6 hektarit, uuenenud puistu vanus ll aastat, koosseis 40Ks30-

Ku30Hb, jiinesekapsa kasvukohattiiip.

Keskmine oksavaalu laius oli 4,0 meetrit. pikkus 188 meetrit, mis annab oksavaalu

pindalaks 752 ruutmeetrit. Langil olev oksamass vdttis enda alla 4,7olo eraldise pindalast

loonis 1). Kuna oksavaalust kasvas labi vaid paar kuuske, m0ni iiksik sarapuu ja puna-

ne leedeq siis v6ib vdita, et oksavaalu alla jiiiiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piimevatele puudele ei olnud niihtar', sest vaaluiiiirsed puud olid
peamiselt nooremas eas aeglase kasvukiirusega ja varjutaluvad kuused. Kuna puud kas-

vasid iipriski suurte vahedega. siis puudub omavaheline konkurents valguse piirast. Ei

tiiheldatud, et oksavaaluaarsed puud oleksid jiimedamad, kohevamad v6i muud moodi
erinevad teistest liigikaaslastest.

Katseala 4, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 56, eraldis 14.

Eraldise pindala on 1,2 hektarit, uuenenud puistu vanus I 0 aastat, koosseis 90Ks I 0Hb,
jiinesekapsa kasvukohatiiUp.
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Keskmine oksavaalu laius oli 5,0 meetrit, pikkus 256 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 1280 ruutmeetrit. Langil olev oksamass v6tab enda alla 10,7o/o eraldise pind-
alast (oonis l). Kuna oksavaalust kasvas l2ibi m6ni iiksik hall lepp ja punane leeder, siis
v6ib viiita, et oksavaalu alla jiiZiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piirnevatele puudele oli silmaniihtav. Vaaluiiiirsed puud olid
jiimedamad ja suurema v6raga kui nende liigikaaslased, kes ei paiknenud oksavaalu
iiiires. Vaalupoolsed oksad olid jiimedamad ja ti.ivi halvasti laasunud.

Katseala 5, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 59, eraldis 11.
Eraldise pindala on 1,4 hektarit, uuenenud puistu vanus l8 aastat, koosseis l00Ks, jii-
nesekapsa kasvukohatiitip.

Keskmine oksavaalu laius oli 5,0 meetrit, pikkus 386 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 1930 ruutmeetrit. Langil olev oksamass vStab enda alla 13,8yo eraldise pind-
alast (oonis 1). Kuna oksavaalust kasvas liibi mdni iiksik sarapuu ja punane leeder, siis
v6ib viiita, et oksavaalu alla jiiiiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piirnevatele puudele oli silmaniihtav. Vaaluiiiirsed puud olid
jiimedamad ja suurema vdraga kui nende liigikaaslased, kes ei kasva oksavaalu 65res.
Vaalupoolsed oksad olid jiimedamad ja ttivi halvasti laasunud.

Katseala 6, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 58, eraldis 4.
Eraldise pindala on 1,5 hektarit, uuenenud puistu vanus l2 aastat, koosseis l00Ks, jii-
nesekapsa kasvukohati.iiip.

Keskmine oksavaalu laius oli 4,5 meetrit, pikkus 520 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 2340 ruutmeetrit. Langil olev oksamass v6tab enda alla 15,60A eraldise pind-
alast (oonis l). Kuna oksavaalust kasvas liibi mdni iiksik sarapuu ja punane leeder, siis
v6ib viiita, et oksavaalu alla jiiiiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piimevatele puudele oli silmaniihtav. Vaaluiiiirsed puud olid
jiimedamad ja suurema vdraga kui nende liigikaaslased, kes ei paikne oksavaalu zidres.
Vaalupoolsed oksad olid jiimedamad ja tiivi halvasti laasunud.

Katseala 7, katastritunnus 71301:003:0851, kvartal 57, eraldis 4.
Eraldise pindala on 2,3 hektarit, uuenenud puistu vanus 13 aastat, koosseis 100Ks, jii-
nesekapsa kasvukohati.i0p.

Keskmine oksavaalu laius oli 4,5 meetrit, pikkus 650 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 2925 ruutmeetrit. Langil olev oksamass v6tab enda alla 12,7oh eraldise pind-
alast (oonis l). Kuna oksavaalust kasvas liibi mdni tiksik sarapuu ja punane leeder, siis
vdib viiita, et oksavaalu alla jiiav ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piirnevatele puudele oli silmaniihtav. Vaaluiiiirsed puud olid
jiimedamad ja suurema v6raga kui nende liigikaaslased, kes eipaikne oksavaalu iiiires.
Vaalupoolsed oksad olid jiimedamad ja ttivihalvasti laasunud.
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Katseala 8, katastritunnus 57801:001:0651, kvartal 9, eraldis 1.

Eraldise pindala on 1,6 hektarit, uuenenud puistu vanus l3 aastat, koosseis

60Ku30Hb I 0Ks, janesekapsa kasvukohatuup.

Keskmine oksavaalu laius oli 5,5 meetrit, pikkus 775 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 4262 ruutmeetrit. Langil olev oksamass vdtab enda alla 26,6 protsenti eraldi-
se pindalast (oonis I ). Kuna oksavaalust kasvas liibi mOni tiksik sarapuu ja toomingas,
siis v6ib viiita, et oksavaalu alla jiiiiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piimevatele puudele oli tagasihoidlik. Lahestikku kasvanud
puude v6ra oli alumises osas kitsam, mingil miiiiral niirbunud vOi parasjagu laasumis-
protsessis, oksavaalupoolsetele okstele setlist mdju ei avaldunud.

Katseala 9, katastritunnus 57801:001:0651, kvartal 9, eraldis 2.

Eraldise pindala on 1,0 hektarit, uuenenud puistu vanus l7 aastat, koosseis 90Kul0Ks,
j iinesekapsa kasvukohatii0p.

Keskmine oksavaalu laius oli 4,0 meetrit, pikkus 360 meetrit, mis annab oksavaalu
pindalaks 1440 ruutmeetrit. Langil olev oksamass vdtab enda alla 14,4olo eraldise pind-

alast (oonis l). Kuna oksavaalust kasvas liibi mOni iiksik sarapuu, siis vdib vaita, et

oksavaalu alla jiiiiv ala oli uuenemata.

Oksavaalu m6ju sellega piimevatele puudele oli tagasihoidlik. Liihestikku kasvanud
puude vOra oli alumises osas kitsam, mingil miiiiral niirbunud v0i laasumisprotsessis,

oksavaalupoolsetele okstele sellist mdju ei avaldunud.

Katseala 10, katastritunnus 57801:001:0651, kvartal 9, eraldis 3.
Eraldise pindala on 2,I hektarit, uuenenud puistu vanus l2 aastat, koosseis l00Ks, jii-
nesekapsa kasvukohatiiiip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli iihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud vdima-
lik tuvastada. Puudel olid head valgustingimused, tehtud oli valgustusraie. HOredamalt

kasvavad puud olid kaslult jiimedamad ja suurema vdraga kui nende tihedamalt koos

kasvavad liigikaaslased. Esines iiksikuid nn hundi ti.itipi puid.

Katseala 11, katastritunnus 57801:001:0651, kvartal 9, eraldis 4.
Eraldise pindala on I ,6 hektarit, uuenenud puistu vanus l2 aastat, koosseis 90Lm lOKs,
angervaksa kasvukohatiiiip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli tihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud v0ima-
lik tuvastada. Puudel olid head valgustingimused, tehtud oli valgustusraie (raie-eelne

tihedus enne hooldusraiet oli metsaregistri andmetel 1500 tk/ha). Sanglepad olid viiga
okslikud ja ainult need lepad, millel on olnud mitu tiive, olid hiisti laasunud. Teistel oli
vdra ulatus peaaegu 90% puu korgusest.

Katseala 12, katastritunnus 57803:001:0078, kvartd 16, eraldis 6.

Eraldise pindala on 0,8 hektarit, uuenenud puistu vanus l0 aastat, koosseis 90LmlOKs,
angervaksa kasvukohatiliip.
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Oksavaal puudus, kogu eraldis oli tihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud voimalik
tuvastada. Puudel olid head valgustingimused. Sanglepad olid viiga okslikud ja suure
v6raga. Laasumine maksimaalselt paari meetri kdrguseni.

Katseala 13, katastritunnus 57803:001:0078, kvartal 16, eratdis 5.
Eraldise pindala on 0,8 hektarit, uuenenud puistu vanus 12 aastat, koosseis 85Lm8Ks5-
Hb2J a, angervaksa kasvukohati.ii.ip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli iihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud vdima-
lik tuvastada. Puudel olid head valgustingimused (taius metsaregistri andmetel 22,3yo).
Sanglepad olid viiga okslikud, halvasti laasunud ja suure v6raga.

Katseala 14, katastritunnus 57803:001:0078, kvartat 16, eraldis B.
Eraldise pindala on 0,9 hektarit, uuenenud puistu vanus l6 aastat, koosseis 85Ks3-
Ta3Hb3Ku3 Lm3 J a, naadi kasvukohati.itip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli tihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud v6ima-
lik tuvastada. Eraldisel oli tehtud valgustusraie. Kased olid peenikesed ja kitsa vdraga,
sanglepad olid okslikud, halvasti laasunudja suure vdraga.

Katseala 15, katastritunnus 57803:001:0078, kvartal 16, eraldis 7.
Eraldise pindala on 1,0 hektarit, uuenenud puistu vanus 19 aastat, koosseis 90Ks4Sa3-
Ta3Hb, naadi kasvukohati.itip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli iihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud v6imalik
tuvastada. Kased olid hiisti laasunud ja pikad. Eraldis oli kaetud tiheda sarapuuv6saga,
mis oli laasumisele hiisti m6junud. Kuusk esineb peamiselt jiirelkasvuna.

Katseala 16, katastritunnus 57803:001:0078, kvartal 16, eraldis 2.
Eraldise pindala on 0,3 hektarit, uuenenud puistu vanus l8 aastat, koosseis 55Ja20Ks l5-
Ku I 0Ta, naadi kasvukohatiiiip.

Oksavaal puudus, kogu eraldis oli tihtlaselt uuenenud ja kokkuveoteid ei olnud vdimalik
tuvastada. Kased esinesid i.iksikpuudena, mille tiivi oli laasunud ligikaudu 50% ulatu-
ses. Lank oli kaetud jiirelkasvuga.

Kokkuv6te

Vaadeldud l6 eraldisest 8 olid oksavaaludega ja 8 oksavaaludeta. Kasvukohati.ii.ipidelt
kuulus l0 eraldist jiinesekapsa, 3 angervaksa ja 3 naadi kasvukohatiitipi. Oksavaalude
katvus varieerus 4,7 kuni 26,6 protsendini eraldise pindalast (oonis l). Puistud vaa-
deldavatel eraldistel olid vanuses 10 kuni l9 aastat. Vaatlustulemused niiitasid, et ok-
savaalud ei ole ka l9 aastaga uuenenud. Oksavaalud olid ktll kOdunemise ldppastmes,
kuid puuliike, mis v6iksid kunagi kasvada esimesse rindesse, sealt ei leitud. Vaalude
peal kasvas vaid toomingat, sarapuud ja punast leedrit.

Oksavaalud kulgesid sihtidena iile eraldiste, andes vaaluddrsetele puudele lisavalgust,
mis muutis lehtpuud okslikuks ja pdhjustas i.ihepoolse v6ra esinemist. Tagajiirjeks v6i-
vad olla t[ivevotmi- ja oksarikkeid. Okslikud palgid on kehvema kvaliteediga ja viiik-
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sema turuvaiirtusega. Niiiteks spoonpakul on lubatud I meetri kohta vaid iiks 10 mm
suurune kokkukasvanud oksakoht (Tehnilised n6uded... i. a.). Kuuskedel oli oksavaalu
m6ju viiiksem. Vaaluiiiirsetel kuuskedel olid pinnalZihedased oksad kiill m6nevdrra laie-
mad, mis viitab v6imalusele, et ka kuused vOivad vananedes iihelt kiiljelt okslikumaks
kasvada, kuid tehtud vaatluste alusel seda veel kindlalt viiita ei saa.

Ilma oksavaaluta eraldised olid iihtlaselt uuenenud, kokkuveoteid ei olnud vdimalik
tuvastada. Langid niigid viilja loomulikud ja puudusid jiiljed aastatetagusest lageraiest.

Leidus kiill halvasti laasunud ja liksikuid hundi tiii.ipi puid, mis oli pigem seotud puistu
liigse hdredusega, kuid tikski puu ei olnud tihepoolse vdraga.

Eeltoodust saab teha jiirelduse, et oksavaalu jiitmine viljakale kasvukohale on 6igusta-
tud vaid juhtudel, kui seda on tarvis kokkuveoteede tugevdamiseks pehme pinnasega

lankidel. Istutamise teel uuendatavatel lankidel tuleks raidmete vallidesse kogumise

asemel kasutada alternatiivseid meetodeid (pdletamine, raidmete dravedu langilt), mis
ei takista istutust<iid.

Lehtpuuga looduslikule uuenemisele jiietaval langil vdib raiejiiiitmeid ka laiali laotada.

See kiirendab raiejiiiitmete kddunemist, ei takista seemnete j6udmist maapinnani ja pa-

randab kasvutingimusi kogu langil. Oksavaalu kogutud raidmete lagunemisel vabane-

vad toitained on kiittesaadavad vaid vaalu liiheduses kasvavatele puudele, kelle juured
ulatuvad oksavaalu alla.

Kui pole oksavaalu, pole ka tihepoolse vdraga puid ja puudub ilma uuenduseta jiiiiv
langiosa.

Kasutatud kirjandus
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puuDE rsrurAMls- JA JARELHooLDUSTOOoe
KVALITEET JOGEVA LIN NAS

Raino Poll

2014. aastal kaitstud arboristi eriala l6put6o p6hjal

Sissejuhatus

Istutamise kordaminek ja puu tulevane tervis oleneb mitmetest m6juritest - valida tuleb
kasvukoha kliima ja mullastikuga sobiv liik ning kvaliteetne taim, istutada puu koos-
k6las tema bioloogiliste n6uetega ning tagada kiire juurdumine. Puude istutamise v6ib
lugeda l6ppenuks, kui objekt on iile antud tellijale ning m66das on ka istutaja antud
garantiiaeg.

Dendroloogid on jaotanud kontinendid erinevatesse talvekindluse tsoonidesse. Mida
viiiksem on tsooni numbeq seda kiilmakindlamaid liike tuleb valida. Eestit labiv 4. ja
5. tsooni vaheline piir (oonis l) kulgeb pdhja-lOunasuunaliselt nii, et Rakvere-Paide-
Valga kaarest ida poole jdiiv ala kuulub 4. tsooni. Sellest liiiine poole jaav ala sobib ka
5. tsooni taimede kasvatamiseks ja saared kuuluvad 6. tsooni (Annist 2008).

Joonis 1. Eesti krllmakindluse tsoonid (allikas: Sadevzilja aiandustalu i.a.)

Jdgeva paikneb 4. tsoonis. Kvaliteedinduded istutusmaterjalile on miiiiratud taimestan-
dardiga (EVS 778: 2001). Vastuse sellele, kas muld sobib, annavad mulla analiitisid
ning proovikaevamised. Soovituslikud n6uded kasvupinnase suhtes leiab Tallinna Lin-
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navalitsuse mearusest ff 112 (Avalikule alale... 2012). Ka istutamise t6djuhised on sa-

mas meiiruses. Kuna puu juurdumiseks kulub vihemalt kaks vegetatsiooniperioodi, siis

on tavaks n6uda t<i<jde tegijaga sdlmitud lepingu jiirgi selle perioodi kohta ka garantii
(Avalikule alale... 2012). Garantiiajal tehakse jiirgmisi hooldustdid: kastetakse regu-
laarselt (viihemalt iiks kord niidalas), kontrollitakse toestuseja ttivekaitsete olemasolu ja
korrasolekut ning hooldatakse v6raaluseid, eemaldades sealt umbrohtu ning uuendades

vajadusel multSikihti.

Analiitisi objektiks olnud puud kasvavad J6geva linnas Suurelja Aia tiinaval. Puude lii-
kidest on kasutatud piiramiidtammesid (Quercus robur f. fastigiato), pooppuid (Sorbas

intermedia), ilukirsipuid ' Accolade' (Prunus 'Accolade'ehkP sargentii x P subhirtel-
/a) ja sahhalini kirsipuid (Prunus sargentii). Suurel tiinaval on ritta istutatud sahhalini
kirsipuud vaheldumisi pooppuudega. Kokku on seal puid 35, nendest l2 sahhalini kirsi-
puud, ilukirsipuid 'Accolade' on I I ja pooppuid on 12. Aia tiinaval on ritta istutatud pii-
ramiid-tammed, mille vahele on istutatud m6ned pooppuud. Kokku on puid 31, millest
I 8 on piiramiidtammed ja l3 on pooppuud. Kokku analiliisiti 66 puud. Puud on istutatud

2012. aasta hilissiigisel. Istikud on ostetud Karukapa puukoolist, mis asub J6gevamaal

Palamuse vallas Luua kiilas.
Tdci kiiigus analiiiisiti puid ning nende istutuskohtijSrgmiselt:
I ) istutustoo ja jarelhoolduse kvaliteedi viiljaselgitamiseks

o m66deti juurekaela siigavus maapinnast,
o m66deti istutuskoha liibim06t.
o hinnati vOraaluste ringide hoolduse kvaliteeti,
o hinnati kastmisvalli moodustamise 6igsust,
o m06deti mult5ikihi paksus ning mult5iringi liibimd6t,
. moddeti toestuse korgus (viiljendada protsentides puu kdrgusest),
o hinnati sidumisv6tete 6igsust,
o hinnati sidumismaterjali sobivust,
o hinnati tiivevigastusi ja ebasoodsale tingimuste t6ttu tekkinud kahjustusi;

2) taimede kvaliteedi viiljaselgitamiseks
o m06deti taimede korgus ja labimodt ( I meetri kdrguselt),
. maiirati v6ra pikkuse suhe puu k6rgusesse (viiljendati protsentides),
o fikseeriti konkurentladva olemasolu vOi selle puudumine,
o loendati okste arv.

Eespool loetletud kvaliteediparameetrid tulenevad taimestandardist ning neile nOuetele

peaks vastama iga puukoolist veljastatav puuistik. Erandi moodustavad maast algava
v6raga liigid (piiramiidtamm) ning kdrgele alusele poogitud liigid (ilukirsipuud) (EVS
778:2001).

Puude kvaliteedi iiheks niiitajaks on ka mullapalli suurus ning selle vastavus puuistiku
kOrgusele (EVS 778: 2001). Kuna mullapalli lebimOdtu otseselt enam vdimalik m66ta

ei olnud, tuletati see kaudselt, vdttes aluseks tugiteivaste vahelise kauguse, eeldades, et

need liiiiakse viiljapoole mullapalli.
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Istutusstigavuse mddramiseks avati puude juurekaelad istutusktihvliga.

Lisaks puude parameetrite m66tmisele ja istutuskohtade vaatlusele v6ttis autor ka neli
mullaproovi, et teha kindlaks, kas puude juurestiku kasvukeskkond vastab n6uetele.
Kaks proovi v6eti Suurel tdnaval ning kaks proovi Aia tiinaval kasvavate puude tiivedest
1,5 meetri kauguselt eeldusel, et juurestik levib tulevikus sellele kaugusele. Proovid on
vdetud 30 cm siigavuselt maapinnast taimektihvliga ja juhuslikest kohtadest reas. Proo-
vid kuivatati toas kiittekeha l2ihedal kuni kaalu stabiliseerumiseni. Proove kaaluti esmalt
kodustes tingimustes. Sellega tehti kindlaks, et kaal enam ei vdhene ning proov on kuiv.
Igast proovist eraldati mensuuriga m66tes 500 cm3, mis kaaluti kaupluses elektroonilise
kaaluga iihe grammi tiipsusega. Saadud mahukaalusid vdneldi 6ppekirjanduses esitatud
juhtarvudega. L6imis miiiirati kindlaks s6rmeprooviga ning pH m2iiiramiseks kasuta-
ti testribasid, millega pH miiiirati vesilahusest. Ka pH sobivust v6rreldi juhtarvudega
(Avalikule alale.. . 2012).

Vaatlused ja m66tmised fikseeriti vaatluslehtedel. Puude k6rguse m66tmiseks kasutati
m66dulinti ning tiive diameetri m66tmiseks nihikut ja tihe meetri kdrgust m66tetokki,
millega tagati, et k6rgus m66deti k6igil puudel iihelt ja samalt k6rguselt.

Oige istutamise alused
Istutamise kvaliteet saab alguse istutuskoha ettevalmistamisest - puujuurtele piisava
kasvuruumi loomisest, mis v6imaldaks juurte levikut liigiomasele kaugusele. Eelkdige
s6ltub kasvuruumi maht puu suurusklassist (viiikese-, keskmise- v6i suurekasvuline).
Tabelis I on toodud minimaalsed ja optimaalsed juurestiku kasvuruumi mahud erineva-
te suurusklasside puudele (Avalikule alale. .. 2012).

Tabel 'l . Juurestikule vajaliku kasvuruumi maht

Tdiskasvanud puu
suurusklass ja liigiomane

kasvuk6rgus

ootimaalne kasvu- Viihim
- : -" '-- ''- ,';- ' : kasvuoinnaseprnnase mant, m'

sugavus, m

Vdhim kasvu-
pinnase maht, m3

Vdikesekasvuline (kuni 10 m)
Keskmisekasvuline (1 0-20 m)
Suurekasvuline (Ule 20 m)

Sisuliselt tiihendab juurestiku kasvuruum seda, et istutades tuleb puu mullapall selles
ulatuses iimbritseda puule sobiva kasvupinnasega. Kui pinnase omadused on puuliigi
kasvatamiseks sobivad, ei ole vaja seda kogu juureruumi ulatuses viilja vahetada. Sel-
leks aga tuleb rajataval haljasribal kasvupinnase omadustega tutvuda. Kasvupinnase p6-
hiparameetrid on l6imis, huumusesisaldus, pH ja tihedus. Sobivaks 16imiseks on kergem
liivsavi v6i saviliiv. Enamiku lehtpuude kasvatamiseks sobib pH 5,5-6,4; luuviljaliste
puhul ka veidi rohkem. Orgaanilise aine sisaldus v6iks olla umbes 5oh ning mahukaal
(640) 800-950 (1200) kg/m3 (Avalikule alale. ..2012). Kuikasvupinnase tihedus iiletab
1600 kgim3, n6rgeneb juurestiku kasvuj6ud (Mdlder 2012).
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Enne istutamist tuleb juurepalli korralikult kasta ning lisaks valada istutusauku viihe-
malt 50 liitrit vett. Istik tuleb asetada piistiasendis istutusaugu keskele tihendatud kas-

vumullale, et juurekael jiiiiks (ka piirast hilisemat pinnase vajumist) maapinnaga iihele
tasandile v6i sellest l-2 cm kOrgemale. Sageli onjuurekaeljuba puukoolis sattunud lii-
ga siigavale kasvatusn6usse v0i mullapalli sisse. Seet0ttu ei piisa sellest, kui mullapalli
pealispind paigutatakse istutuskohal samale kdrgusele iimbritseva maapinnaga. Alati
on vaja kontrollida juurekaela tegelikku stigavust mullapalli sees, et siis iileliigne muld
mullapalli pealt eemaldada ning juurekael avada.

Juurepalli traatvork ja pakkekangas tuleb pealt ning ktilgedelt avada, seejuures ei tohi
juurepall laguneda. Looduslikust materjalist kanga vdib jAtta augu pohja. Kunstmater-
jalist kangas ja istutusndu tuleb eemaldada tiiielikult. Vigastatud juured tuleb tagasi 16i-

gata ning jiilgida, et juured ei jiiiiks istutusauku keerdu ega otsad tilespidi. Istutamisel
tuleb kasvumuld kiht-kihilt suruda vastu taime juurestikku. Istutatud puu peab jiiiima
otse ning ritta istutatud puud peavad moodustama sirge rea (Avalikule alale. . . 2012).

lstutustciiide kval iteet J6geval

Kasvupinnas

Kahe proovi puhul oli tegemist ehituskruusaga, mille pH oli 8,0 ning mahukaal

1550 kg/mr ja 1460 kg/mr. Uhe proovi puhul oli lOimiseks liivsavi ning mahukaal

I 170 kg/mr; pH vAartus oli 7,5. Neljanda proovi lOimiseks oli saviliiv, pH viiiirtus samu-

ti 7.5 ning mahukaal 1250 kgm'.

Seega ei ole viihemalt kahe proovi puhul tegemist normaalse kaslumullaga. Kuna puu-

de istutamisest on mdddas vaid iiks vegetatsiooniperiood, ei ole veel v6imalik viiita,
et puud kiratseksid sobimatu kasvupinnase piirast; puude edasist kiiekiiiku niiitab aeg.

Kaks viiiksema mahukaaluga proovi niiitavad, et viihemalt kohtades, kust need on v6e-

tud, on juurte levik vdimalik mahukaal mahub normi piiridesse. Lisaks taluvad ka-

sutatavad liigid ka aluselist mulda. Kergemate pinnaste puhul oli visuaalselt miirgata
ka mdningast orgaanilise aine sisaldust - proovid olid tumedamad ning neis oli niiha

taimse paritoluga osakesi. Kuna orgaanilise aine sisaldust ei m?iiiratud, ei ole v0imalik
<ielda, kas see on piisav vOi mitte.

Nagu niiidatud tabelis 1, on viiikesekasvuliste puude juurestiku minimaalne maht 5 mr
ning minimaalne kasvupinnase siigavus 0,8 m. Kuna proovikaevamisel avanes kruu-
sakiht juba 25 cm siigavusel, tuleb jiireldada, et vajaliku siigavusega kasvupinnast ei

Ioodud.

,sfuruse kvaliteet
Istutussiigavus oli 6ige ainult viiel puul, iitejiiiinud 61 puud on istutatud liiga siigavale

- enamik puid l0 sentimeetrit v6i isegi rohkem. Selline istutamine m6jutab puu arengut,
sest liiga siigavale istutatud puujuurestik ei saa piisavalt 6hku.
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r-ss 0-10 cm

7,t1-2O cm

2L-30 cm

Joonis 2. Lubatud istutussUgavuse Uletamine (puude arv tk)

Istutustd<i kvaliteeti ntiitab ka mult5ikihi laotamine istutusringile. Uhtegi istutusringi
ei olnud multSitud. Ei ole vdimalik ka viiita, et mult5 on aja jooksul lagunenud, kuna
istutusest moodunud tihe vegetatsiooniperioodi jooksul peaksid viihemalt multlimisma-
terjali jaagid olema miirgatavad.

lstutusjdrgne hooldus ehk jdrelhooldus
Puud vdib istutatuks lugeda alles siis, kui nad on kasvama liiinud, see tiihendab korrali-
kult juurdunud. Juurdumise ja kasvuj6u saavutamise huvides tehtavaid puuhooldustoid
nimetatakse jiirelhooldusttiodeks. Jiirelhooldusperiood kestab iildjuhul kaks, harva kuni
kolm aastat, Kuidas jagunevad kohustused t<io tegija ja tellija vahel, lepitakse kokku
lepingus. M6istagi peavad hooldustdod jiitkuma ka piirast jiirelhooldusperioodi 16ppu.

Jiirelhoolduseks loetakse tildj uhul j iirgmi si toid :

. regulaarne kastmine (viihemalt kahe aasta jooksul);
o toestuse seisukorra jiilgimine ja toestuse 6igeaegne eemaldamine;
o vdraaluste istutusringide hooldus;
o vigastatud okste eemaldamine;
o tiivekaitsete kontroll ja hooldamine;
. puu agrofooni visuaalne hindamine ning vajaduse korral mullaproovide v6tmine

koos analiiiisitulemuste t6lgendamisega;
o ntiidustuse korral pealtviietamine ning pH reguleerimine (Avalikule alale...

2102).
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Jdrelhooldust66de kvaliteet J6geval

Kastmine

Kui istutatud puud liihima paari istutusjArgse aasta jooksul hukkuvad, hoolimata sellest

et haljasala on rajatud igati kvaliteetsete istikutega, peitub pdhjus suure toenAosusega

kastmisvigades: puid kas ei kasteta iildse vdi on kastmine ebapiisav. Kasta tuleb puid
isegi siis, kui pole p6uaaeg, kuna puu ainsaks veeresenuaariks on tema mullapall. Is-

tutuskoha ettevalmistamisega rikutakse paratamatult mulla struktuuri ning vee liikumi-
seks vajalikke kapillaare. Seetdttu eijOua horisontaalselt ega vertikaalselt mullas liikuv
vesi juurteni. Ktill aga aurub vesi mullapinnalt ja transpiratsiooni kiiigus. Ka norgem

vihm ei pruugi mullapallinijduda v6i siis vajub vesi sellest m00da si.igavamatesse pin-
nasekihtidesse. Normaalm6dtmetega mullapalli killlastamine veega tagab puule umbes

niidalase veevaru (Mdlder 2012).

Harva hukkuvad puud iilekastmise tagajiirjel - sel juhul ei ole kontrollitud aluspinnase

veeliibilaskvust, mistOttu on rakendamata jiiiinud vajalikud mullaparandusmeetmed.

Vestlusest JOgeva linnaaednikuga selgus, et puid ei ole piirast istutamist kastetud. Seda

kinnitavad ka Jogeva elanike iitlused, kes kordagi ei niiinud puude kastmist. Lisaks
selgus vestlusest istikute tamrjaga, et ka tema juhtis linnaaedniku tiihelepanu sellele,

et puud on veepuuduse t6ttu kuivamas. Puudulik kastmine on tOeniioliseks pOhjuseks,

miks puud ei ole arenenud ja kiratsevad. TOeniioliselt kuivab hulk puid lahitulevikus.

Toestuse kontrollimine ja toestuse aigeaegne eemaldamine
Toestuse kontrollimisel tuleb jalgida, et sidemete pingutus oleks sobiv ning et need

paikneksid 6igel kohal. Kui sidemed on 6igesti paigaldatud ning materjali valik on ol-
nud 6ige, siis soonimise ohtu tildjuhul ei teki. Vajadusel tuleb kontrollida tugiteivaste

olemasolu ning korrigeerida nende asendit. Oige aeg tugiteivaste eemaldamiseks on

siis, kui puud rinnakdrguselt tiivest kergelt edasi-tagasi liigutades ei kerki pinnas koos
juuresiisteemiga. Kindlaks juurdumise tunnuseks on ka korralik ladvavOrse ning ktilg-
v6rsete juurdekasv. Kui puu juurdumisprotsess on olnud normaalne, vdib toestuse ee-

maldada kahe aasta md<idumise[; eriti tuulistes paikades kolme aasta parast. Eemalda-

miseks kaevatakse tugiteivaste timbrus kergelt lahti ning maapinnajoonest v0i sellest
pisut altpoolt saetakse tugiteibad lAbi. Toestuse 6igeaegse eemaldamiseta tekitatakse

negatiivsed m6jud puu edaspidisele kasvule mida kauem puu toestatud on, seda n6r-
gemaks ta tuulte suhtes muutub.

J6geva linnas on puud toestatud valesti, sest sidumisel on kasutatud sobimatuid materja-

le, peamiselt n06ri, mis vdib puud soonima hakata (osal puudel on soonimisjiiljed juba

olemas). Suurel osal puudest ei ole sidemed pingul ega konalikult kinnitatud. Nci<iri ase-

mel tuleks kasutada linditaolist sidumismaterjali, mis iihekordse aasana viiakse tiive ta-
gant liibi ning kinnitatakse tugiteiba kiilge klambripiistoliga (iga teiba kiilge eraldi lint).

Normaalseks toestamiskOrguseks peetakse umbes kolmandikku puu kdrgusest. Uldiselt
ei esinenud toestamisk6rguses eksimusi: toestatud oli ligikaudu 30% puu kOrgusest,

vaid iiksikjuhtudel oli puid toestatud 40% puu k6rgusest. M6ned puud olid toestamata.
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Vdraal u ste istutu sri ngide hoold u s
lstutusringide hooldus seisneb jiirgnevas:

o nii v6raaluse ringi kui selle viilispiirjoone puhastamine umbrohust (servamine),
millega viilditakse umbrohu pealetungi naaberaladelt;

o kastmisrenni siivendamine (kastmisvallita istutuse puhul);
o multiikihi kobestamine ja vajadusel tiiiendamine;
o tiivetimbruste puhastamine varisest ja sinna valgunud mult5ist;
o kastmisvalli tasandamine.

Jdgeval vaadeldud puude v6raringid on umbrohtu, lehti ja tiinavalt tulnud sodi tais.
Sellest v6ib jiireldada, et vdraaluseid pole hooldatud. Sama niiitab ka multSi puudumi-
ne. Kohati on muld kuhjatud juurekaela timber lausa kdrgemaks, mis matab juurekaela
veelgi stigavamale.

Vi ga statu d oksfe ee m al dam i ne
Istutusjiirgselt vigastatud ja murdunud oksad tuleb alati eemaldada. Okste ldiked tuleks
teha korralikultja oksakrae pealt. Valesti ldigatud okste haavad kasvavad kauem kinni
ja puu on vastuvdtlikum seenhaigustele. Muid vdrakujundustoid peale kuivade okste ja
konkurentladva eemaldamise jiirelhooldusperioodil ei tehta. J6geval on iihel puul vigas-
tatud oksija need olid l6ikamata.

T iivekaitsete kontroll ja hooldam i ne
Tiivekaitsete i.ilesandeks on kaitsta noori puid kevadtalviste jiirskude temperatuurik6i-
kumiste ja mehaaniliste vigastuste eest. Esimestel aastatel piirast istutust on piiikesepd-
letuse suhtes eriti tundlikud imporditud taimed. Tundlikkust suurendab loomuomaselt
6huke koor (nditeks piirnadel, vahtratel, pihlakatel, viljapuudel). Piiikesep6letuse tule-
musena saavad tavaliselt kannatada just l6unapoolsed tiivepooled: piiikesekahjustuse
tagajiirjel tekivad tiivehaavandid ja koorepOletikud (koor kobrutab iiles). Lisaks ohustab
puid trimmerdamine.

Vaadeldud puudele ei ole tiivekaitseid paigaldatud. Seetdttu on risk, et suvise trimmer-
damise kiiigus tekib puudele tiiiendavaid vigastusi. Puude tilevaatamise ajal ei tiihel-
danud tcici autor puutiivedel veel piiikesepdletusi. Ki.ill aga esines koorep6letik kdigil
ilukirsipuudel 'Accolade'. Ilmselt on see pdhjustatud liigi/sordi sobimatusest meie klii-
rtasse, kuna koorep6letik esines mujalgi kui vaid lumepiiril, kuhu piiikesepdletus on
kiire tekkima. Mainitud htibriidne sort ei sobi kasvatamiseks 4. tsoonis, pigem vdib
tema kasvatamisele mdelda alates 5. tsoonist. ,,lluaianduse kdsiraamat" (Laane, Savi-
saar jt 2005) peab 'Accolade' kasvatamiseks sobivaks talvekindluse 5. ja 6. tsooni.

Puu agrofooni visuaalne hindamine ning vajaduse korral mullaproovide
vdtmine
Agrofooni sobivuse tile otsustatakse tavaliseltpuude viiliste tundemiirkide jiirgi. Kui viilis-
vaatluste kiiigus tekib kahtlus m6ne toiteelemendi puuduse kohta, siis tuleks seda kontrol-
lida mullaanaltiiisiga ja vdnelda tulemusi etteantud juhtarvudega. K6ige lihtsamini leiab
vdrdlusmaterjali Tallinna Linnavalitsuse mddruseslnr 112 (Avalikule alale.. .2012).
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Kontrollida tuleb ka mulla pH-d ning seda vajaduse korral korrigeerida. Kui puu istu-
tamisel on kinni peetud kasvupinnasele esitatavatest n0uetest, ei ole tildjuhul viietada

vaja. Arvestada tuleb, et
. toiteelementide omastamine ja kastmine on omavahel seotud (kuivast mullast ei

ole v0imalik toitaineid omastada);
. toiteelementide omastamine on seotud ka juurte seisundiga (neiteks narmasjuu-

restiku puudumine, kui istikud pole puukoolis nduetekohaselt koolitatud, juures-

tiku vdimalikud deformatsioonid viiljakaevamisel vms).

J6geva linna aedniku sOnul ei vOetud mullaproove ei enne istulamist ega ka hiljem. Ei

ole ka tehtud vAlisvaatlusi, mille tulemusena oleks selgunud, et puud vajavad kastmist.

Puude seisund 2013. aasta siigisel
Kuna puud on istutatud siigisel 2012, on nad saanud kasvada vaid iihe vegetatsiooni-
perioodi (suvi 2013), mistOttu ei saagi eeldada puude mdOtmete miirkimisviiiirset suu-

renemist ja puude m06tmeid vdib samastada ostmisaegsete mootmetega. Kiill aga on

vdimalik, et puude tervislik seisund halveneb kasvukohal, kui istutus ja jiirelhooldus ei

vasta n0uetele. Nii niiiteks kannatasidki k0ik ilukirsipuu sordi 'Accolade' taimed koo-
repOletiku kiies ning suur osa nende oksi olid kuivad ja pehkinud. Siin ei ole abiks ka

kuivade okste l6ikus tOenaoliselt on enamik puid maaratud hukule.

Kasvuhiiireid markas autor ka sahhalini kirsipuudel, mis on poogitud kOrgele alusele.

Pookealuse alumisest osast on hakanud kasvama tugevaid vesivOsusid. llmselt kompen-

seerivad puud nendega puudulikku fotosiinteesipinda napid vOraoksad ei suuda tagada

piisava intensiivsusega lotosiinleesi.

Vaatluste kaigus pdorati tiihelepanu ka mullapalli liibim00du vastavusele istiku k6rgu-

sega. Ptiiiti tuvastada v0imalike konkurentlatvade olemasolu. Uks oluline eluj0u niiitaja

on puu k6rguse ja liibim66du suhe ning ka puu k6rguse ja vdra pikkuse vaheline pro-

portsioon. Maast algava vOraga ning k6rgele alusele poogitud puude (piiramiidtammed
ja sahhalini kirsipuud) vdra ulatust ei mdddeta. Samuti ei vaadeldud neil konkurentlad-
va olemasolu, kuna nad ongi mitmeladvalised. Seega vaadeldi v6imalikke konkurent-
lawu ning vOra pikkuseja puu kdrguse suhet vaid pooppuudel. Etteruttavalt vOib cielda,

et pooppuudel konkurentlatlu ei taheldatud, okste arv ning puu kdrguseja vOra pikkuse

suhe vastab standardis ndutule.

lstutuskoha Hbim66t
Istutuskoha liibim60t varieerus vahemikus 42-80 cm ning see miiiirati kindlaks kaudselt

m60tes ara tugiteivaste vahe. Nii suurte puude puhul peaks mullapalli liibim60t olema
minimaalselt 60 cm (EVS 778: 2001). Sellest kajiireldus, et istiku mullapall kas ei ole

olnud piisavalt suur v6i on 30olo-l puudest tugiteibad lo<idud mullapalli sisse, vigastades
juuri.
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Puude liibim66du ja kdrguse suhe
Vaatlusaluste puude liibim65t ei ole vastavuses puude k6rgusega. Puud on kidurad, aas-
tatega v6ib puude kasv veelgi enam kdngu jiiada.Ilukirsipuudel 'Accolade'on koore-
p6letik; puud v6ivad hukkuda. Sahhalini kirsipuudest on iiks kuivanud ja teised viiga
kidurad. Joonistel 3 kuni 7 esitatakse vdrdlevad andmed vastavas kdrguses puude stan-
dardijiirgse ja tegeliku diameetri vahel.

50 50

s TLlve lebim66t 1m kdrgusel
(mm)

'i Standardse t0ve liibim66t (mm)
vastavalt istutusmaterjali
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Joonis 3. Puu k6rgusega seotud standardijdrgsete diameetrite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused pLi ram i idtam medel
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Joonis 4. Puu k6rgusega seotud standardijairgsete diameetrite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused Suure tdnava pooppuudel
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Joonis 5. Puu korgusega seotud standardijArgsete diameetrite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused Aia tanava pooppuudel

\Tiive l;bim66t 1m k6rgusel
(mm)

: Standardne tove liibim00t

rstutusmaterjali k6GUsele

.+c" ...a" ,.C ,"p" ,r.q" ..rd ..rd -s" .+a" ,".d ,..a"

"ir\' ,ir\ ir\' ,<r\ -r\' .os' -i.. -;' ps os' *r*'
eo eo. .4. 5r .,r +. 51 5, .;D. .1r qr.

Joonis 6. Puu k6rgusega seotud standardijergsete diameehite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused Suure tenava sahhalini kirsipuudel
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Joonis 7. Puu k6rgusega seotud standardijdrgsete diameetrite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused Suure tdnava ilukirsipuudel'Accolade'
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Joonis 8. Puu k6rgusega seotud standardijdrgsete diameetrite ja tegelikult m66detud diameetrite
erinevused Suure tdnava ilukirsipuudel'Accolade'

Nagu niiha kokkuvdtvalt jooniselt 8, on puude diameeter keskmiselt 33o% viiiksem, kui
standard vastava kdrguse juures ette niieb.
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Kokkuv6te
Tci6s vaadeldi 66 puud, mis istutati 2012. aasta siigisel Jdgevale SuurejaAia tAnava,iar-
de. Puuliikidest on kasulatud ptiramiidtammesid (Qrrercus robur f..fitstigiala), pooppuid
(Sorbus intermedia), ilukirsipuid 'Accolade' (Prunus ' Accolade' ehk P sargentii x P
subhirtella) ja sahhatini kirsipuid (Pnrnus saryentii).

Autor tuvastas jArgmised vead
. Osaliselt on valitud meie talvedele viiikese vastupidavusega liigid/sordid (ilukir-

sipuu'Accolade').
. Valdavalt on puud istutatud liiga siigavale.
. Istutamiseelselt ei ole tehtud pinnase uuringuid; vahemalt Aia tiinavas ei ole kas-

vupinnasel taimekasvatuslikke omadusi.
o Vdraalused on hooldamata: multSimata ja umbrohtunud; kohati on puutiivede

peale muld Ules kuhjatud, mis matab juurekaela veelgi siigavamale.
o Puud on valesti toeslatud: kasutatud on sobimatut (soonivat) sidumismaterjali,

mis on valesti kinnitatud tjmber tiive. Mergata on soonimisjiilgi. Kohati on side-
med ka lOtvunud. Tugiteibad on korrektsed ja toeslamise kdrgus 0igesti valitud.

o Puid ei ole vegetatsiooniperioodil iildse kastetud.
. Puud ei vasta kvaliteedistandardile; pOhiprobleemiks on Iiiga viiike ttive liibim66t

kOrguse suhtes.

Kuna jiirelhooldusperiood veel kestab, siis teeb autorj[rgmised ettepanekud:
o kevadel puhastada kohe vdraalused. kobestada need umbes 0.8 1-meetriste ringi-

dena ning multSida;
o eemaldada vdrade alt liigne pinnas, nii et juurekael oleks iimbritseva maapinna

kOrgusel;
. asendada toestamisel kasutatud nddrid korrektsete sidemetega:
. kasta puid regulaarselt; selleks teha multsiringi serva kastmisrenn.

Edaspidi tuleks hangete korraldamisel
o formuleerida tiipselt tingimused. millele tii0 peab vaslama;
o fikseerida tdd kvaliteet tdd tegijaga sdlmitavas lepingus;
o kontrollida istutusmaterjali vastavust standardile:
o kasutada meie kliimasse sobivaid liike.

Kasutatud kirjandus
Annist, J. 2008. Istutamise kunst. AS Ajakirjade Kirjastus
Avalikule alale puude istutamise kord. Tallinna Linnavalitsuse maiarus nr 112,28.

septembrist 201 I

EVS 778: 2001. llupuudeja pd6saste istikud. Eesti Standardikeskus
Laane, M,, Savisaar, S. jt. 2005. Iluaianduse kasiraamat. Kolmas taiendatudja paran-

datud triikk. Varrak
Miilder, A. 2012. Haljasalade kasvupinnased ja multiid. Studium
Sadeviilja aiandustalu. Kattesaadav: http://www.sadevalja.eelmuugitaimed/kliima-

tsoonid/ ( 15.02.2014)
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KEERDJUURED JA NENDE SEOSED PUUDE
SEISUNDIGA

Tarmo Sklave
2014. aastal kaitstud arboristi eriala l6putoo

Sissejuhatus

Normaalselt hakkavad juured piirast puu istutamist levima radiaalselt, ttivest eemale;
puu tugevamaks kinnitumiseks kasvukohale suundub osa juurtest ka vertikaal- vdi kald-
suunas allapoole. M6nikord aga keerdub osa juuri timber teiste juurte v6i juurekaela.
Puutiive jiimenedes suruvad sellised juured kinni puu juhtkoed ning puu normaalseks
arenguks vajalik toit- ja varuainete ringlus on hiiiritud. See kajastub v6rasse tekkivates
kuivanud v6rsetes, lehtedes ja okstes ning v6ra ja ttive anomaaliates (v6rsete vdhene
juurdekasv, lapik tiivi vdijuurekaelale tekkinud laiend). Keerdjuured piirsivad ka puu
ankurdumist ja muudavad ta tormihellaks. Ka on n6rgestunud puu vastuvOtlikum nak-
kustele.

Kuigi dppekirjanduses on palju raagitud keerdjuurte kahjulikust m6just, ei ole piisavalt
andmeid selle kohta, kuivOrd sage niihtus keerdjuurte esinemine ikkagi on. Sageli lei-
takse keerdjuured alles siis, kui on hilja: puul on avaldunud kasvuhtiired vdi on tekkinud
tormiheide.

Artikkel kajastab keerdjuurte uuringut noortel vahtratel ning keerdjuurte m6ju puu sei-
sundile noores eas.

Vaatlusobjektiks valiti hariliku vahtra (Acer platanoides) kultivar Acer platanoides
'Royal Red'noored isendid Tervise tiinaval Tallinnas (Kristiine linnaosa).

l. Istutuse tellija: Kristiine Linnaosavalitsus
2. Istikute piiritolu: Karukiipa puukool
3. Istutaja: Karukiipa puukool
4. Istutamise aasta: 2008. aasta kevad
5. Istutamise samm: istutatud 5 m vahedega
6. Puude arv: 57 tk
7. Puude keskmine k6rgus: 5,9 m

Vaatluste tegemiseks anti k6igile puudele identifitseerimisnumber, mis kanti markeriga
puutiivele. Vaatlustulemused fikseeriti viilitoolehtedel.
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Keerdjuu rte teke ja m6ju

Keerdjuured v0ivad moodustuda juba puukoolis, kui juurekava koolitamisega pole vae-

va nahtud. Taim vOib puukoolis olla istutatud liiga siigavale v6i liiga kitsastesse tingi-
mustesse (konteinerisse), mis piirsivad juurte normaalset kasvu.

Keerdjuured vOivad tekkida ka parast ptisivale kasvukohale istutamist, kui taim on istu-

tatud ilma mutlapalli pakkemateljali eemaldamata vdi liiga stigavale. Keerdjuurte teket

soodustab ka liigse multSi kuhlamine puu juurekaela timber v6i liiga tihe pinnas. Kui
taim istutatakse liiga siigavale, hakkavad hapnikuniiljas juured pdiirduma maapinna

suunas, pOimuvad omavahel ja v0ivad kasvada juurekaelale liiga liihedale vOi iimber
selle ning hakata suuremaks kasvades teisi juuri ning tiive kagistama. Ka liiga tihedas

kasvupinnases on juurtel raske levida ja nii vdivad need areneda keerd- ja pinnapealse-

teks juurteks.

Et seda ei juhtuks, tuleb puid koolitada ja eelnevalt juuri kiirpides digeaegselt kasvuks

sobivasse kasl.upinnasesse [imber istutada.

Puude timberistutamisel puukoolist piisivale kasvukohale tuleb enne istutamist pinnas

ette valmistada. Kasutatava kasvupinnase sobiv lasuvustihedus on 800-950 ( 1200) kg/

m3 (Avalikule alale... 20ll). Kui pinnase tihedus on iile 1600 kg/mr, ndrgeneb juures-

tiku kasvujOud, ning kui tihedus on iile 1800 kg/mr, hakkab kasvupinnas mehaaniliselt

takistama juurte levikut ning sageli lopeb juurte juurdekasv tiiielikult (Mailder 2012).

Istutamisel tuleb jalgida, et puu istutataks 0igele siigavusele. Kui juurekaela pole mul-

lapallis nliha, siis tuleb seda niipalju avada, et juurekaela asukoha saab tuvastada ja
istutamiseljiiiiks see 6igele siigalusele. Enne istutamist eemaldada vigastunud ja keerd-
juurteks kujuneda vdivad juured. Juhul kui juba juurdunud puul kahtlustatakse keerd-
juurte olemasolu, tuleb puu niipalju lahti kaevata, et oleks vdimalik keerdjuur tuvastada
ja eemaldada. Liiga siigavale istutatud puid tuleks normaalkdrgusele tdsta. Selliselj uhul

v6ib puu suuta veel oma olukorda parandada (Molder 2012).

Keerdjuurte esinemine vaadeldud puudel

Selleks et tuvastada keerdjuurte olemasolu vOi nende puudumine, mullati lahti kdigi
puude juurekael. Tulemusena selgus, et rohkem kui pooltel puudest esines keerdjuuri

ffoonis I ).

Praegu ei ole nendel puudel keerdjuured veel kuigi jiimedad, k-uid kujunevad tulevikus

kindlasti puule ohuks.
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t Keerdjuurtega 33 puud
57,9%

:: Keerdjuurteta 24 puud
42,7%

Joonis 1. Keerdjuurte esinemine

lstutussugavuse ja keerdjuurte tekke omavaheline seos
Puude istutamisel peab juurekael olema maapinnaga iihel joonel v6i kuni paar senti-
meetrit kdrgemal. Uuritud objektil on k6ik 57 puud istutatud liiga si.igavale. Eksimine
6ige istutusstigavuse vastu varieerus vahemik us 2-20 ( !) cm (oonis 2).
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Joonis 2. Keerdjuurtega puude arv ja puude istutussUgavus

Vaadeldud puudest 33-l ehk enam kui pooltel olid keerdjuured. Kuna ilma keerdjuurteta
puid esines igasugusele stigavusele istutatud puude seas, nagu ka keerdjuurtega puid, ei
saa vdita, et vale istutusstigavus keerdjuuri p6hjustab.
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Seos keerdjuurte esinemise, ktilmal6hede tekke ja puude
hukkumise vahel

Tdos voneldi kiilmalohede ja nende algete olemasolu keerdjuurtega ja keerdjuurteta

puudel. Nagu tabelist I niiha, on keerdjuurtega puudel kiilmaldhede tekke tdenaosus iile
500/o suurem.

Tabel 1. Keerdjuurte esinemise, kiilmaldhede tekke ja puude hukkumise vaheline seos

Hukkunud KillmalShedega eluspuudel

Keerdjuurtega puudest

Keerdjuurteta puudest

Seos keerdjuurte esinemise ja konkurentladva tekke vahel

Kolmek0mne kolmest keerdjuurtega puust seitsmeteistkiimnel (52%) esines topeltlatv.

Kahekiimne neljast keerdjuurteta puust ktimnel oli topeltlatv (42%). Kokku esines to-

peltladvalisust kahekiimne seitsmel puul viiekiimne seitsmest. Kuna erinevus on ainult

l0%, ei ole alust tiiie kindlusega arvata, et konkurentlatv on seotud keerdjuurtega. POh-

jus vOib seisneda ka vahtra kui harunema kippuva liigi eripiiras.

Seos keerdjuurte esinemise ja puude elujSulisuse vahel

Elujdulisteks hinnati l2ibiva juhttiive ja kiilgvdrsete juurdekasvust selgelt suurema lad-

vavdrse juurdekasvuga puud. Lisaks jalgiti, et puude vOra pikkus, tiive liibimOdt ja puu

k6rgus oleksid omavahel tasakaalus. Et puud oleksid omavahel vdrreldavad' liigitati nad

eespool toodud kriteeriumide alusel kolme riihma: ,,hea", ,,keskmine" ja 
'.halb". Uhtki

puud, millel k6ik need niiitajad oleksid tasakaalus ning mida oleks kirjeldatud hinda-

mismeetodi abil vdinud hinnata hindega.,hea", ei olnud ei keerdjuurtega ega -juurteta

puude hulgas. Puude elujOulisuse hinnangud on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Hinnangud puude elujoule

55%

25%

t2%

Eluj6ulisuse hinne
,hea"

Elujoulisuse hinne
,,keskmine"

Eluj6ulisuse hinne
,,halb"

Keerdjuurtega puud

Keerdjuurteta puud

750k

920/0

250k

80/o

Nagu niiha, mdjutab keerdjuure esinemine puude iildist elujdudu.

Keerdjuurte esinemise ja puude kasvu vaheline seos

Tiros vorreldi keerdjuurtega ja -juurteta puude kasvu (kdrgus ja tiive liibimddt). Puude

l5bim66tu mdddeti 1,3 meetri kdrguselt 0,1 cm tapsusega.
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Tabel 3. Keerdjuurte esinemise ja puude tuve kibim66du vahelised seosed

Ldbim66t 1,3 m k6rgusel, cm

minimaalne keskmine maksimaalne

Keerdjuurtega puud

Keerdjuurteta puud

4,7

4,2

6,12

5,8

7,3

7,3

Nagu tabelist 3 niiha, puudub seos puude labim66du ja keerdjuurte esinemise vahel.

Tabel 4. Keerdjuurte esinemise ja puude k6rguse vahelised seosed

Puude korgus, m

minimaalne keskmine maksimaalne

Keerdjuurtega puud

Keerdjuurteta puud

4,5

4,4

5,2

5,1

6,2

6,0

Nagu tabelist 4 naha, puudub seos puude k6rguse ja keerdjuurte esinemise vahel.

Keerdju urte esinemine s6ltuvalt kasvu pi nnase ti hedusest
Kasvupinnase mulla ttiiibiks maarati s6rmemeetodil ,,liiv". Mullasondiga mullaproovi-
de vOtmine aga ebadnnestus pinnase liigse tiheduse t6ttu. Pinnases esines ohtralt ehi-
tusjiiiitmeid - telliskive ja metallijiiiitmeid. Kuna uuritud objekt on rajatud kunagise
raudteetammi vahetusse ldhedusse, v6ib oletada, et pinnas on vibratsiooni t6ttu tugevalt
tihenenud. Tdeniioliselt on tammi rajamisel kasutatud rohkelt tiiitematerjali, mille tihe-
dus vdib olla oluliselt suurem kui taimede juurte kasvuks sobiv. Selline kasvupinnas
v6ib piirata juurekava normaalset arengut ja soodustada keerdjuurte teket.
Lisaks tihedale pinnasele takistab puujuurte kasvu ja p6hjustab sellega ka keerdjuurte
teket juurepalli pakkematerjal, mis on istutamise kiiigus jiiiinud eemaldamata. Vaatluse
kiiigus leiti viis puud, mille mullapalli pakkekangas ori eemaldamata.

Kokkuv6te
Tallinna Kristiine linnaossa Tervise tdnava haljasalale istutati 2008. aasta kevadel Kris-
tiine linnaosavalitsuse tellimusel 57 hariliku vahtra alusele poogitud punaselehise vaht-
ra taime, mis olid piirit Karukiipa puukoolist ja mille ka istutasid Karukiipa puukooli
tci<itajad.

Tulemused
o Kdik vaadeldud puud on istutatud 2-20 cmnormist siigavamale. Istutatud puud on

varem puukoolis poogitud teise aluse peale ning puu kasvades on pookekohtjuu-
rekaela poolt laienenud. Arvatavasti on hooletul istutamisel juurekael ja pookeko-
hale tekkinud laiend segamini aetud, mis on p6hjustanud liiga siigavale istutamise
ning mis omakorda on toonud kaasa keerdjuurte esinemise paljudel puudel.
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. 58%-l puudest olid keerdjuured. Kuna iihtki digele siigavusele istutatud puud ob-
jektil ei olnud, puudus vdimalus vOrrelda keerduurte esinemist 6igele stigavusele
istutatud puudel ja liiga siigavale istutatud puudel. Kuna keerdjuuri esines siiski
rohkem kui pooltel puudest, vdib arvata, et liiga suur istutussiigavus ja keerd-
juurelisus v0ivad olla seotud.

. Keerdjuurtega puudel oli kiilmal6hesid rohkem kui normaalse juurekavaga puudel
(vastavalt 55oh ja 25%) ja hukkunud puid oli samuti rohkem, vastavalt 12 ja 4%.

o Taiesti terveid ja elujOulisi puid uuritud objektil ei tuvastatud. Keerdjuurtega puu-
dest 7 5o/o said eluj6ulisuse hindeks ,,keskmine" ja 25Yo hinde,,halb". Keerdjuur-
teta puudel oli eluj0ulisuse hinne ,,keskmine" 92% ja ,,halb" 8% puudest.

Tdds piiiiti leida seost ka mulla tiheduse ja keerdjuurte esinemise vahel, kuid seda seost

t6endada ei dnnestunud, kuna muld oli liiga tihe ja kOva mullasondiga proovi vdtmi-
seks.

Vaadeldud Tervise tn allee puudel tuleks keerdjuured eemaldada.

Kasutatud kirjandus

Avalikule alale puude istutamise kord. Tallinna Linnavalitsuse miiiirus 112,28. sep-

tembrist 201 I

M0lder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multSid. Studium, 2012
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MrrrETRADrrsrooN t LtsE 6ppua
KUTSEOpIttcurE vALTKU MontvtD JA

Optttcu ro tvt6r UTAVAD TEGu Rr D

Erle TUur
Tartu U li kool i harid uskorralduse magistritoo p6hjal

Sissejuhatus

Tiiiskasvanuks olemise vanuselised piirid ei ole tiiiskasvanuharidust puudutavates kii-
sitlustes kuigi tiipselt kindlaks miiiiratud. Kuna tiiiskasvanuharidus on tihedalt seotud
tcioturu ja konkurentsiv6imega, on valdkondlikes tilevaadetes tavaks anali.ii.isida 25-
64-aastaste inimeste osalemist hariduses (Tiiiskasvanuhariduse valdkonna statistika
...2012). Uha enam on hakatud aga kasutama terminit,,mittetraditsiooniline 6pprja".
Wyatti (2011) hinnangul on mittetraditsioonilise Opprja tunnusteks vanus (iile 25-aas-
tased), to<i- ja pereelu ktiigus omandatud elukogemus, osalise ajaga 6ppimine, seotus
t<iotamisega ning sdltumatus vanematest. Schuetze ja Slowey (2002) toovad viilja, et
mittetraditsiooniliste 6ppijate grupid on v6ga ebaiihtlased.

Kutsehariduse valdkonna statistika (2012) pdhiniiitajate alusel on viimastel aastatel
miirgatavalt t6usnud tiiiskasvanuna kutsekoolis dpinguid alustavate 6ppijate arv. Kui
2008109.dppeaastal oli see 15,70h kogu kutsekooli Oppijate arvust, siis 201 1112. 6ppe-
aastal oli tiiiskasvanud 6ppureid kutsekoolides 19,9o/o. Hoolimata sellest, et statistilised
trendid niiitavad tiiiskasvanud kutse6ppurite arvu suurenemist, on kutse6ppeasutuses
dpinguid alustavaid v6i jiitkavaid tiiiskasvanuid viiga viihe uuritud.

Artikkel kajastab kvalitatiivset uuringut, mille kiiigus viidi l2ibi ktimme poolstruktu-
reeritud intervjuud tiiiskasvanuna kutsekoolis 6ppinutega. Valimisse kuulunutest olid 3

mehed ja 7 naised, keskmise vanusega 38 eluaastat ning ldpetanud kutsekooli ajavahe-
mikus 2008-2013. Valimisse kuulunutest 9 6ppisid kutsekoolis keskharidust eeldaval
6ppekavalja 1 p6hiharidust eeldaval dppekaval (t66kohap6hine 6pe). Kutsekoolis 6pin-
guid alustades oli kolmel magistri- ja neljal bakalaureusekraad, tiks oli l6petanud kut-
se6pingud ning kahel oli eelnevalt omandatud keskharidus. Valimisse kuulunutest kaks
dpilast 6ppisid paralleelselt kahes kutsekoolis ning iiks oli lisaks kutsekoolile 6pinguid
jiitkamas illikoolis. Kaks ktsitletut ei ldpetanud kutsedpinguid. Intervjuud toimusid aja-
vahemikus jaanuar-veebrtar 2013. Tsitaatide toimetamine on olnud minimaalne.

Uuri n g pi.ii.idis vastata j iirgmi stele ki.is imustele :

I ) kuidas kirjeldavad tiiiskasvanud 6ppijad oma kutsehariduse valiku motiive,
2) millised tegurid soodustavad ja millised takistavad kutsedpingute edukat liibi-

mist.
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Tdiskasvanute 6ppima asumise motiivid
Mitmete autorite (Crossan, Field, Gallacher & Merrill 2003; Wyatt 20ll) hinnangul
suhtuvad mittetraditsioonilised Oppijad dpingutesse vaga tOsiselt, lisaks rdhutab Wyatt
oma uurimuses, et mittetraditsiooniline dppija on tunduvalt rohkem 6ppima motiveeri-
tud kui traditsiooniline Oppija.

Mis on need motiivid, mis panevad taiskasvanu taas 6ppima ja mdne isegi mitu korda,
samas kui teatud gruppidele ei paku dppimine iildse huvi. Taiskasvanueas kutsekooli
astumise motiivid vOivad olla viiga erinevad. Mezirow ( 1997) iitleb, et taiskasvanu asub

6ppima siis, kui ta kogeb, et vanamoodi enam ei saa, aga uutmoodi ei oska.Oppima
tullakse selleks, et leida julgust, lootust vOi et leida endale uus perspektiil. Lonstrup
( I 997) lisab veel, et moned inimesed voivad tiiiskasvanuna oppimise valida ka iiksin-
dusest piiiisemiseks. Merriam ja Caflhrella ( 1999) kirjeldavad tiiiskasvanute 0pingute
alustamise motiividena jArgmisi pdhjusi :

l) senise tddga seotud pdhjused.
2) isiklikud pOhjused,

3) saada tunnistus,
4) 6ppida uus eriala,
5) taiustada seniseid teadmisija oskusi.

Morstain ja Smart ( I 974, viidatud Jarvis I 998) tdid oma uurimuses nelja peamise pdh-
jusena viilja sotsiaalsed suhted. viilised ootused, sotsiaalse huvija ametikorgenduse.

Roosmaa et al. (2010) uuring mainib kaht aspekti: otsus omandada igapiievaeluks va-
jalikke oskusi ja teadmisi ning isikliku saavutuse vajadus. Kutsehariduse omandajad
vaitsid teistest enam, et dppimine annab neile vdimaluse saada vaheldust kodu ja tdo
rutiinist. Sagedased on juhtumid. kus tiiiskasvanuid ajendavad dppima mitmed motiivid
koraga.

Seega v6ib kokku vdtta, et taiskasvanu asub dppima siis, kui ta tunnetab selleks vaja-

dust vdi sisemist sundi. Samuti on dppimine meeldiv tegevus vahelduse saamiseks kodu
ja td6 rutiinist. Erinevaid ajendeid kinnitavad ka uuritavatega lZibi viidud intervjuude
tulemused.

K0ige enam toodi viilja, et valitud eriala tundus huvitav. Tegemist oli peamiselt isikli-
kust huvist tulenevaja mitte viiliselt peale sunnitud otsusega. lntervjueeritavaid innus-

tas teadmine, et saadakse uusi praktilisi oskusi. tunnistuse saamine polnud primaarne.

,,Ma olin kutsekooli peale ko varem mAelnud. Ma mdtlesin Kurcssaarde minna sepok.s

itppima. Aga see tundus, et vanamehena nende noortego seal koos dppida, agct noh,

see oli selline uitutArc, et oleks tot" ju ego enne ei lea, kui iira ei pntovi. /.../ Ega sedct

paberil ei ole ju vaia. Ega ma ei kavatse sellel erialol tdijle minna. See kitik on puhlalt
enda harimise m0ttes. "

Kutsehariduse valiku motiivina t0id mitmed intervjueeritavad viilja kutsekoolides pa-

kutava Oppe praktilisust. Samuti leidsid mitmed intervjueeritavad, et mdne praktilise
oskuse omandamine aitab tasakaalustada vaimse tdo tegemist.
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,,Ma olin kodus, tdlkisin ja tddtasin ja mul on mees selline, kes peab mulle aeg-ajalt
loenguid, et kui temaga midagi juhtub, siis vot pead tegema niimoodi ja niimoodi. Et
iihesdnaga, kuidas s iis cira elada kdige paremini. / .../ Ja siis mees mul kogu aeg iitles, et
mine iilikooli, mine 6pi majandust ja mine tee cirimagister. Ma mdtlesin, et cirimagister,
et no teretulemast, sedct ma kiill ei suuda teha. Ja siis kui see koolijutt algas, /.../ siis
ma mdtlesin, et dpil<s tdesti seda, mis mulle pciriselt meeldib. Tegelikult ma vaatasin
mqatilikooli ka ja ma lugesin k6ik lcibi ja siis ma mdtlesin, et /.../ mul ei ole mdtet minna
maaillikooli, kus mct saan jcirgmise teoreetilise eriela. Mul juba on teoreetiline hctridus,
millega ei ole midagi peale hakata. Siis mulle tundus, et kutsekoolides on tdesti omet,
millega sa saad leiba teenida. "

Paljudel juhtudel ei olnud dppima asumisel intervjueeritavatelviihimatki plaani hakata
end 6pitavas valdkonnas teostama, kuid endalegi iillatuseks osutusid dpingud ja eri-
alavalik ootamatult pdnevaks ning niiiidseks on nad i.ilikoolis 6pitud eriala vahetanud
kutsekoolis 6pitud valdkonna vastu.

,, Mdte tuli tegelikult iuba vqrem. 2005 proovisin ma juba esimest kordcr, aga siis mind
ei vdetud. Siis ma mdned aastad ootasin ja kiksin uuesti. Kuna ma selline ... inimene,
siis mdtlesin, et kiheks 6ige vaatal<s, mida dpetatal<se. Tbona mo ei nciinud tdesti sedct, et
ma neid asju hakkan tdesti tegema, see tuli ehk poole aasta pcirast, kui ma juba dppisin.
Siis ma mdtlesin, et see on tdesti see asi, mida ma tqhan \ppida ja mido ma tahan teha.
Ja nilild ma teengi. "

,,kui mina ... \ppima asusin, siis need olid puhtalt hobiharidused. Sedo ma mdtlesin ka
siis veel, ktri ma poolteist qqstat 1ppinud olin. Siis kui ma ldpetasin, mdtlesin, et pagan
kiill, et ma oleks vdinud vorem valdkonda vahetada, selles suhtes, et selles vallas hakata
midagi tegemq. Uhesdnaga, et see huvi nagu pigem suurenes, eks minul oli ka see, et
mq olin lastega kodus ja see jcirelemdtlemise aeg, et mis ma oma elust tahan ja kus ma
edasi ldhen."

Kolm naist nimetasid dpingute alustamise ajendina asjaolu, et viiikeste laste korvalt oli
vaja saada uut hingamist ning m6ne huvitava eriala dppimine kutsekoolis tundus m6ist-
liku valikuna. Samas rdhutasid k6ik kolm, et kui on piisavalt sisemist motivatsiooni
ja organiseerimisv6imet ning on loodud toetav vdrgustik, siis on viiikeste laste k6rvalt
6ppimine viiga meeldiv.

,, Kahe lapse kdrvalt iu n\le ei saanud minna, aga mingit muud hingamist oli vaja. Ja
siis sai dppimine jcille valitud. "

Ei ole viiga harukordne, et kutse6pinguid alustatakse piirast akadeemiliste kraadide
omandamist. Kuna vastav statistika Eestis puudub, ei ole ttipset tilevaadet, kui palju
k6rgkoolis dppinuid kutseharidusse suundub. Mitmed intervjueeritavad t6desid, et
oleksid ehk omal ajal piirast giimnaasiumi (keskkooli) lSpetamist kohe ametit dppinud,
aga kuna pere suhtumine viilistas mitteakadeemilise hariduse, oli ainsaks v6imaluseks
valida kdrgkooliSpingud. Mitmed intervjueeritavad, kellel oli varem kSrgharidus oman-
datud, t6id kutse6pingute valiku pdhjusena viilja soovi dppida midagi praktilist ja seelii-
bi laiendada oma tocialaseid valikuid, mis kinnitab Alheiti (2011) seisukohta.
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,,jheltpoolt oli see, el see liid, mido mo tegin, oli selline tuhane tdd, et see ei olnud
piisuvalt selline vaheldusrikss. Tahlsin endctle sellist vdimqlusl luuu, el kui mul on tqht-
mist, siis ma saan ka ikkagi viiljas tddlada.ja see eriala nagu sellist t'dintalust pakub. Ja
.see /.../ omct tiiijalaste valikute lctiendamine oli iiks pdhjus."

Tdiskasvanute 6ppimist takistavad tegurid

Oppimine tliskasvanuna eeldab p0hendumist ja pidevat motivatsiooni leidmist. Oppi-
mist takistavad tegurid vdivad olla seotud inimese endaga, aga mOjutavad ka viilised
tegurid.

Kui tiiiskasvanu on olnud dppimisest eemal juba aastaid, vOivad tekkida probleemid
enesehinnanguga ja ollakse vastuvdtlik ning tundlik tagasisidele. Mida rohkem 0pilase-
le 6pingute kiiigus tuge pakutakse, seda lihtsam on alustatud dpingud ldpule viia (Miirja
et a|.2003\.

Ruul (2004) miirgib oma uuringus, et Opimotivatsiooni langust esineb viiga paljudel
oppuritel ja opingute katkestamise mdtted on seetottu varmad tulema. Tiiiskasvanud

6ppijad on s0ltuvad oma erinevatest rollidest ja ajaraamidest ning nende stressitase ja
sisepinge on kdrgemad kui tavalisel 6pilasel. Gravani (2012) leiab, et kuna taiskasvanu-
dppes osalemine on enamjaolt vabatahtlik, v0ib ebameeldiv 6hkkond saada takislavaks

teguriks.

Erinevates uuringutes (Kiss 2012; Roosmaa er al. 2010:, Ruul 2004) tuuakse suurima
probleemina viilja ajapuudust ja oskamalust oma aega planeerida, lisaks veel suurt t60-
koormust ja vahest ettevalmistust 6pinguteks. Ka Kohler Giancola, Grawitchi ja Bor-
cherti (2009) hinnangul m6jutab t?iiskasvanule dpinguid kdige enam tdostress ning isik-
lik ja koolistress on teisejiirgulised.

Erinevate autorite (llleris 2013; Merriam & Caffarella 1999; Ruul 2004; Scanlon 2009)
artiklite ja uurimuste p0hjal vdib dppimissoovi kahandajatena viilja tuua jiirgmised te-
gurid:

. tdd ja perega seotud p6hjused:

. 6petaja ei suuda luua usalduslikku Opikeskkonda;

. opetamise sisuline lasejatab soovida;

. kursusel/koolitusel on utoopilised eesmiirgid;

. dppetundide korraldus on kehv;

. dpprja ei tunne ennast grupi liikmena.
Ka liibiviidud uurimus kinnitab Ruuli (2004) vaidet. et paljudel tiiiskasvanud 6ppijatel
esineb 6pingute kiiigus dpimotivatsiooni langust. 0pingute katkestamise mOtted on ol-
nud seotud peamiselt aja viihesusega ning raskustega tdo, koolija kodu iihitamisel. In-
tervjuudes eristus viiga selgelt kolm gruppi Opinguid negatiivselt mdjutavaid tegureid:

I ) Opetajad,

2) Oppet0d korraldus,
3) dppimise ja tiid iihitamine.
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E b a p rofe s s i o n aa I n e 6 petaj a
Intervjueeritavate negatiivsed emotsioonid olid k6ige enam seotud 6petajate ning nende
ebaprofessionaalsusega. Kuna kutse6petajatelt ei n6uta tiiiskasvanute koolitaja kutse-
tunnistust, siis enamasti neil selleks spetsiaalset ettevalmistust ka ei ole. Tiiiskasvanu-
tega ei ole vdimalik manipuleerida, nad tajuvad ebaprofessionaalsust viiga hiisti, ei lepi
sellega ning on hinnangute andmisel viiga kriitilised. Intervjueeritavad t6stsid esile, et
viiga oluline on 6petajate v6ime valida sobivad meetodid ning koostada liihtuvalt siht-
ri.ihmast koolituse sisu.

,,/.../ kui ma saan aru, et inimesel puudub dpetamise siisteem ja kui mq hakkon mdt-
lemq, et meie oleme ju tr)iskctsvanud dppijad, ja tc)iskasvanud dppijate puhul hakkab
dppejdud nqutima seda, et tctl on vdimalik tciiskasvanud inimestega arutada maailmcr
asju ja kui ma saan qru, et tunni l6puk ei ole me mitte grammi vdrragi esialgsest edasi
liikunud ja kogtt see dppematerjal jcicib koduseks lcibitddtamiseks, et siis tekib kiisimus,
et miks ma istun illdse seal tunnis, kui ma vdiks ise kasvdi samal ajal seda raamatut
lugeda, mida antake kodutririks. Vdi siis selle sama ... dpetaja nriide tuua, kus dpetaja
hakkqb sctmamoodi 6petama, kui kaheksanda vdi iihel<sanda klassi dpilasi. /.../ mdistete
peale tood tegema, mis tundus nonsenss."

lntervjueeritavad t6id niiiteid, kuidas dpetajad kiiitusid tiiiesti ebaprofessionaalselt,
unustasid, mida tiihendab 6ppijakeskne liihenemine ning nende jaoks ei olnud oluline,
et tegemist on tiiiskasvanud 6ppijatega.

,,No mirut meelesl ei saa anda ... inimene, kes ise ei oska absoluutselt suhelda. Sest ta
ei oska suhelda.jct see, mida ta dpetas seal oli absoluutselt null, tegelikult on see aine
eriolaselt vciga oluline, aga see aine oli null. /.../ et seda tundi jcirele vastata, seda kahte
parandada, siis ta ei vdtnud fvastama), iitles, et tal ei ole aega ja kui l1pulcs said kokka-
leppele ja ajctsid teda taga, siis l\puks ei tulnud ta kohale ja ei vastanud isegi telefonile.
Ta lihtsalt, kuidagi iilbelt ignoreeris ja oli hdsti iileolevo suhtumisega."

,,Rekord oli vist I tund ja 50 mirutit, enne kui ta asjani jdudis. [Jtleme nii, et selle 6pe-
taja tunnid oleksid vdinud olemata olla. /.../. Th andis meile materjalid, iitles et tuleb
tunnikontroll, lugege ldbi, tdd tuleb selle peale, tod tuligi selle peale, aga tunnis kc)sitle-
sime me seda pinnapealselt. Et ma rddgin, et need tunnid oleksid vdinud, riigi kirumine
ja mingisuguse omo tiilpimuse vcilja nditamine, vdiks sdbraga saunas teha."

Kuna kutsekooli asuvad dppima erineva tasemega 6ppijad, on oluline tajuda grupi kesk-
mist taset ning dpetus peab olema konstruktiivne ja efektiivne.

,,Oluline on, et dppejdud tajuks grupi taset ja mcirkoks ka seda, kui motivotsioon hokkab
eira kadtrmo. Kui mdelda, ktts inimeste motivatsioon kaob cira, see tekib lihtsalt siis, kui
tekib kiiiindimatuse tunne vdi see, et ma ei jdua enam niikuinii ree pealpilsida."

,,Paindlikkust nagu vahel eiolnudki, et kui oli mingi praktiline tdd ja sind kohal ei ol-
nud, siis nagu ei olnudki vdimalikjdrgi teha. Et sellist paindlikkust olivcihe."

,,/.../ mina ncigin, et kui dpetaja ei viitsinud tegeleda vdi ei teadnud tcipselt, milles tema

aine seisneb, siis oli vaja kirjutada essee. Esseesid teemal mina kui ... tuli kirjutada
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piiris pquu, iihelejo teisele. See oli niisugune koht, kus m.i mOllesin, et ,,lere tL!lemast",
sinu aines on kindlqsti veel igasuguseid asju, mida Opetada meil,. Uht.tinugt see oli
selge ndide sellest, kuidas dpetajal ei ole arusqamo, kuivdrd pal.ju temdst vdiks tegeli-
kult kqsu olla. "

Intervjueeritavad rdhutasid, et lisaks suhtlemisoskustele on tilioluline. et 0pilane tunne-
taks Oppimise eesmarke ja et need aitaksid kaasa dpiviiljundite saavutamisele. Uuring
kinnitab ka Rogersi (2002) vaidet, et olulist rolli aine omandamisel miingib dpetaja
isiksus ja tema aine edasiandmise oskus ehk dpetamise oskus.

,, need .-. tunnid olidju vdgo kasulikud tegelikult, aga tema tunnid olitl igavad, scst lema
isik oli nii kttradima igav, et seal oli raske cir*\el p sida."

Oppet66 korraldus
Mitmetes uuringutes (Roosmaa et al.20l0', Ruul 2004) on Opinguid takistavana nime-
tatud oppetdo korraldusega seotud tegureid. Roosmaaja Tamm (2010) toovad viilja, et

taiskasvanud 6ppilale on viiga oluline dppet0<i paindlikkus, dpilased hindavad indivi-
duaalset liihenemist. Ruul (2004) leiab, et teiskasvanute 6ppimist hairib tosiselt. kui 0p-
petundide korraldus on kehv, dppesisu jiitab soovida ning lisaks on liiga palju iseseisvat

tcidd ning kontaktdppe maht on liiga viiike. Kenner ja Weinerman (2011) miirgivad, et

tiiiskasvanud suudavad vAga hasti selekteerida olulise info ebaolulisest. Oppetcio kor-

raldajad peaksid niisiis analtiiisima, kas 0ppet66 koormus ja iseseisvate totide maht on

kooskdlas opiviiljunditega ning kas iilesanded, mida 0pilastele antakse, on liibimdeldud
ja kooskdlas dppekavaga. Samuti on oluline jiilgida, et Oppija tunneks. et ta on Oppe-

keskkonda oodatud.

,,/.../ info kcitlesaamine oli nii raske. Et noh, alguses ei olnud sellist tutvustarol tundi,
et noh, ktridas siin koolis asjad kdivad ja et mis ruumid ja kuhu minna ju kuidagi nagu
pea laiali otsas. Kuidagi, et mis j,t kus. ihesdnctga. er see oli kuidogi nii, el miks te iildse
tulite s iio. "

Mitmed intervjueeritavad tdid esile, et opingute k0ige raskemad momendid olid seotud

hetkedega, kui erinevates ainetes anti palju iseseisvaid tdid ning koduste t66de hulk
suurenes miirkimisviiiirselt. Motivatsiooni langust kutsusid esile just sellised kodused
tiidd, mis olid eriala 6ppimise seisukohast ebahuvitavad ja metoodiliselt opetaja poolt
liihi m6tlemata.

,,Kui need kodused iseseisvad tddd hqkkasid kuhjuna ja lciksid mahukamaks ja see

miigi tundus.juba nii suur, et leida aega sellejaoksja leida motivotsiooni, see vitib olla
vcthepeal tekitas selle tunde, et ah ma eijaksajo mq ei taha."

Kuna tiiiskasvanu6ppes tuleb teha palju ja suures mahus iseseisvat todd, siis on viiga
oluline tddd hiisti planeerida ja teha (Pilli 2005). TAhIis on juhendaja roll ja sisuline
juhendamine.

,, Mdned kodused iilesanded oli jah sellised, et mq teen need iira, aga ma ei sact sel-
lest tegelikuh midagi endole kasu. Mulle tundus, et ma teen seda nagu rohkem dpetuja
jaoks, aga ma tahanju enda jaok.; itppida. Mulle ei meeldi nii, et ma leen asjo dro, aga
ise sellest kosu ei saa."
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,,Kilsimtrs ongi selles, et mitte dpitu oleks ebahuvitav vdi kaoks circt motivatsioon dppi-
do, vaid see tase, mis oleks justkui vajalik heaks materjali tcibikciimiseks, ctnaliiiisimi-
seks, endale selgelc legemiseles, see iihel hetkel osutus ontud metoodikatega ma atnan
pa lj u de I e e b a md is t I iku ks. "
6ppijatel ei tohiks kunagi jiiiida tunnet, et Oppemeetodit kasutatakse vaid meetodi enese
pdrast v6i ajatiiiteks v6i et 6petaja muid meetodeid ei valda (Miirja et al. 2003).

lgapdevane tt5t5 ja a,r:aressurss
Paljudel tdiskasvanutel kulub tasemedppes dpingute ldpetamiseks nominaalajast mdr-
gatavalt rohkem aega. Oluliseks dpimotivatsiooni viihendajaks ja 6pingute pikendajaks
on t66 ja perekonnaga seotud stressifaktorid, mis tekivad siis, kui ei suudeta 6pinguid ja
igapiievaseid tegevusi iihitada. Kui igapiievane tci6 on vdga pingeline ja tciriandja ei ole
Opingute suhtes eriti soosiv, on dpingute katkestamise mdtted kerged tulema. Mitmed
intervjueeritavad tdid viilja, et kooli astudes ei olnud neil piisavat iilevaadet iseseisvate
tcitide mahust ning nad ei kujutanud ette, kui palju dppimine v6tab aega, kui seda tuleb
teha too ja pere k6rvalt.

,,See aeg mct tddtasin .... ja ma sain oma graafikud ise koostada. Mul oti graafikuga tdd,
kastrtasin cira vcthetustega ldr) vdimalust, selles mdttes nagu tddandja toetust ei olnud
/.../ kui sisse astudes oleks nciinud tddde mahtu, siis ilmselt ei oleks astunudfnaerl"
,,/.../ siis nagu tekibki see tunne, et leida motivatsiooni ja aega, just aega, kui need on
sellised mohukad tc)rid, siis on selline tunne, et kust ma selle aja vdtan ja kust ma selle
idu ja energiaia motivqtsiooni. See ei ole mitte ilks aspekt, vaid paljud asjad jooksevad
kokku. 1ppimiseiaoks aja leidmine oli ikkagi keeruliie. Lisaks tuli veel prakiika tehoia
kui kdik ei suiunud, siis tundus vahel kiill see kdik vciga vdimatu ettevdtmiseno. "
Kahel valimisse valitul 6ppijal jiiid kutse6pingud lOpetamata. Mdlemal juhul olid 6pin-
gute katkestamise pdhjused viiga sarnased: raske iihitada igapiievast t6od ja 6pinguid;
vaatamata kOikidel 6ppesessioonidel osalemisele jiiid m6ned ained sooritamata.

,,/.../ mul ei lciinud see asi nii tihe robinaga, tekkis vciikene tdrge, ajaprobleem. See on
lihtsalt aiaprobleem, kuna minu elu ja tddpcievad kahjuks siiamactni l2-14 tundi, siis
lihtsolt mdningate asjade cirategemiseks, no enam ei jricinud tiihja ruumi. Ma ei olnud
arvestctnud sellega, el ma vdtan aasta juurde, aga kui see ka nii seal ldpus lc)ks, seda et
ma niiiid lddn kiega, ei sedo, ei absoluutselt ei tulnud mdttessegi. Vdib olla, et ma olen
iildse selline relikt, nagu ma seal olen [naerabJ, nagu mind kutsuti, kursuse vanaisq. Ma
olin selles suhtes ikkagi niimoodi harjunud, et kui ma iihe asja vdtan ja see ei ole minule
moractlseh vasttrv\etamatu, siis ma ldpetan ta kq cira. "

,,Esimene aastq lciks mtrl dppetulemusle suhtes suurepciraselt, sest ma tegin kdik jc)rjest
cira ja mdlemad koolid olid mul jcirje peal. Ikka ilusti. Stippi veel maksti lnaerabl ja kdik
oli tore. Aga jdrgmise aasta poole pealt pidin ma tdcile minema tagasi ja kui Sul siis on
kaks last ja kaks kooli, tciril kriisin mo 0,75 koormusega, etvqat siis lciks kciest cira. Ma
olen kogu elu nagu kdike koos teinud, et ma nqgu ei kartnud seda kohustuste hulka, seda
ajaslamist ja seda mct ei kartnud. Aga tddl tulid sellised asjad, mida ma ei oodanud ja
stress tuli sealt, ktrs ma ei oodanud."
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Mitmed intervjueeritavad tOstsid negatiivse poole pealt esile, et dpingute kaigus tuli
ette momente, kus opetajate ajakasutus oli ebaefektiivne ning kohtumise kasutegur mi-
nimaalne.

,, Vahepeal juhtus, et mo mdtlesin, et miks ma pean siin olema, et mo vdiks kodus, kas

iihel vdi kohel dhtul lugeda need asjad ldbi. Selles mdttes, et siis oleks vdinud tditq Nee-

bis tunnikontrolli, mida ma kohapeal teen niikuinii lalikvastustena. /.../ Seda elbktiiv-
suse poolt annaks kOvasti parandada. lsegi mina, kes mct tddl ei kiiinud, tundsin, et ma
vdiks samal ajal midagi kasulikku tehq, kasvAi roamulut lugedo. Tunnis on ka ju imelik
raamatut lugedo. "

,,Loomulikult, kui teed mingil jabndust seal, aeg-ajalt ma ikka lundsin, et ei tahct teha.

Ja no mis see oli seql, see ... dpetaja, kes ei lasknud mul ... hinnet iilikoolist iile kanda,

kuna mul oli see arvestatud. ... naeratas ja iitles, el liloloogi kirjutotud uurimistdi) on
talle veel eriti pOnev lugedo. Uhesdnago siis kiill nnned, et need inimesed ei saa lihtsalt
qru, el kui koormatud me oleme /.../ Ma arvan, et kui keegi tildse oli ebadiglane, siis see

oli .-. [6petaja), kes lihtsalt pani mulle mdttetut lisatddd, mida ma leidsin, el on minu
aja kuritarvitamine. "

Liibivridud intervjuude pOhjal v0ib delda, et Oppimisega seotud negatiivsed emotsioonid
kerkivad esile eelk6ige siis, kui Opetuse sisu jiitab soovida, liiga palju antakse mdtesta-
mata iseseisvaid tdid ja seetdttu dppekoormus suureneb oluliselt. TAiskasvanud dppurid
ootavad eelkOige, et 0petaja liiheneks Oppeprotsessile professionaalselt, nad hindavad
ajaressursside efektiivset ja asjakohast kasutamist.

Tdiskasvanute 6ppimist soodustavad tegurid

Erinevate autorite (llleris 2006; Jarvis 1998; Rogers 2002; Ruul 2004) uurimuste ja
artiklite pohjal vdib viilja tuua koige enam taiskasvanute opingule edukat sooritamist
toetavad tegurid:

. Opikeskkond, mis toetab 0pieesmarkide saavutamist;

. arvestatakse tiiiskasvanud 6ppija eripiiraga;
o professionaalne Opetaja;
. Opprja isikuomadused;
. oppegrupi moju.

K6ik, kes tdiskasvanuna on 6ppinud, on tiiheldanud seda, et vaga suurt rolli miingib
6pingute juures koolitaja isiksus. On koolitajaid, kelle koolitustest vdetakse osa aina
uuestija uuesti, ning on koolitajaid, kelle koolitustest ei soovita piirast esmakordset osa-
vOttu enam midagi kuulda. Knowles elal. (2005) uurisid asjaolu, miks iihed dpetajad on
edukamad kui teised. Vaadeldes edukate Opetajate kiiitumis- ja dpetamisviisi ning vOr-
reldes seda vilhem edukate dpetajate meetoditega, sonastasid nad neli tiihelepanekut:

. edukad dpetajad on huvitatud 6pilastest kui isiksustest;
o suhtlemises ja kiiitumises on nad 6pilastega mitteformaalsed;
. oppemeetodid on valitud selliselt, et opilased on aktiivselt dppeprotsessi kaasa-

tud;
. jagavad oma 0pilastele tunnustust ningjulgustavad ja toetavad neid dpingutes.
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Lindeman (viidatud Miirja et a|.2003) on esile toonud, et tziiskasvanute koolitamisel tu-
leb valida sellised meetodid, mis sobivad iihtviisi nii kolledZite l6petanutele kui kirjaos-
kamatutele. Selles protsessis muutub ka 6petaja roll, 6petajast peaks saama juhendaja.

Samuti on tdiskasvanu6ppele iseloomulik see, et 6ppijate kogemused loevad sama palju
kui 6petaja teadmised. Sageli on ka raske cielda, kes selles protsessis tegelikult rohkem
6pib, kas Spetaja v6i dpilased.

Merriam ja Caffarella (1999) rdhutavad, et tiiiskasvanute 6petamisel on oluline nen-

de varasemate kogemustega arvestamine, varasemate ja uute teadmiste sidumine. Ka
Wyatt (201 I ) miirgib, et Sppe tulemuslikkusele aitab kaasa 6ppe integreerimine dppijate
elu- ja tookogemusega.

Kutsekoolis tiiiskasvanuid Opetavatel 6petajatel peab olema v6ime end iimber ltilitada
noorte 6petamiselt tiiiskasvanute Spetamisele. Sageli tuleb gi.imnaasiumiealiste tunnist
suunduda mittetraditsiooniliste 6ppijate ette. Erinevate autorite (nt Knowles et aI.2005;
Merriam & Caffarella 1999) poolt viilja toodu p6hjal saab cielda, et edukad dpetajad on
head suhtlejad, kompetentsed, emotsionaalsed, avatud ning 6ppija suhtes heatahtlikud.
Edukamad 6petajad on kindlasti hea esinemisoskusega ja tunnevad siirast huvi oma
6ppijate kui isiksuste vastu.

Oppegrupi mdjule dpingute edukal sooritamisel on viidanud mitmed autorid, niiiteks
Jeedas (201 I ), Miirja et al. (2003)ja Rogers (2002).Opigrupist v6ib saada omaette ko-
gukond, kes on valmis liksteist dpingutes toetama. Tiiiskasvanute 6ppegruppide puhul
ilmneb neli peamist viiiirtust:

. nad tagavad toetava 6pikeskkonna (grupi liikmed on seotud sama tegevusega);

. grupp on Oppija jaoks ptisivaks viiljakutseks (tekib uus algus ja uued suhted);

. luuakse eriilmeline 6pikeskkond (k6igil on oma 6pistiil);
o k6igil grupiliikmetel on nende oma elu, mis dpinguid toetab (aitab luua ja siiilita-

da motivatsiooni).

dpetaja 6pi ngute toetaja na

Intervjueeritavad nimetasid dpinguid mdjutava positiivse tegurina enim dpetajaid, kelle
rolli juhendajana peeti eriti oluliseks.

,,See oligi selles mdttes just hdsti tore, et see 1petajate suhtumine erines tciiesti iilikooli
omast. See oli vc)ga suur kontrast. Et ei ole nagtt sellist liinitddd vaid iga iiks on indiviid
ja tciisvcicirtuslik inimene ja dpetaja on lihtsqlt nagu juhendaja ja ei ole nagu selline,
kellele peab alt tiles vaatama. Et selline vdrdne vdrdsega suhtumine. /.../ siis kutsekoolis
oli positiivne just see, et kdik olid nagu inimesed ja suhtlemine kciis tunnis. Sellist asja,

et dppejdud tuleb ja loeb ja kdik kuulavad ja vaatavad kalasilmadega ja konspekteeri-
vad ei olnud, vaid ikkagi Sa mdtled kqasa ja rcirigid kaasa ja hoiad asja nagu tdds."

lntervjueeritavad t6stsid esile 6petajaid, kes oskasid meisterlikult kasutada 6ppijate va-
rasemaid teadmisi ning siduda neid uutega. Oluline oli ka kogemuste vahetamine ning
Opetaj ate pi gem mitteformaalne suhtlemissti i l.
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,,... teised [6petajad] suhlusid meisse ikka kui tiiiesti vdrdsetesse partneritesse, kui
kaastdijlistesse, sagedasti kiisiti ko, et noh, kuidas Sina seda niied, mitte ei olnud, et iiks
piiiiab lolli taryaks tehaja loll ei taha kuidagi vastu vdtta, me olime ikkct nagu iihel pool,
el jagasime seda, mida teadsime ja kuulasime seda, mida ei teadnud. Mina pean kiilli.it-
lema seda, et tundsin ka kooli personali suhtes peaaegu et perekondlikku suhtumist. "

,,Vdga hea suhtlemislasand oli, ei olnud absoluutselt mingit iileolevat suhtumisr. 0sna
sageli oli just nii, et kiks nogu kogemusle vahetqmiseks, dpelajaid nagu huyitqs meie
kui dpilaste kogemused ka. Sedct omavqhel kogemusle vahetamist olel<s vdinud isegi
rohkem olla. "
Tiiiskasvanud 6ppijad hindavad viiga k6rgelt seda, kui dpetajad annavad nende tehtud
t06dele p6hjalikku tagasisidet ja on 6pilaste jaoks kiittesaadavad.

,,See on see iiks asi, kui sa ncied, et need asjad, mis so teed jo sa saad seda positiivsel
tagasisidet. Vaata, meil olid head Apeajod /.../. ..., kes andis viiga pdhjalikku togasisi-
detja kaapis su tdd korralikult liibija andis pdhjaliku kirjaliku tagasiside."

Intervjueeritavad tOstsid esile, et parimad Opetajad on karismaatilised oma ala profes-
sionaalid. kelle sdnades ei teki kahtlustki.

,,/.../ mdned dpetajad olid ikka vdga lahedad, neid kohe huvitas tqgosiside. ... ikka dpe-
tajaid huvitas, et mis me tahame ydi arvame."

,,lkkagi need teadmised. Ja need erinevad inimesed, kes meile neid erinevaid aineid
ondsid, enamus oinelest soi ikka tohutult kasu. Nopid olulise enda jaoks vdlja, roama-
tust ei leia seda. "

Praktiline 6pe ja huvitav eriala
KOik uurimuses osalenud intervjueeritavad tdid viilja selle, et Oppetdd oli praktilise ise-

loomuga ja 6pitav eriala oli pdnev ning pakkus huvi. Kuna mitmel valimisse kuulunud
0ppijal oli eelnevalt akadeemiline taust, rOhutati eelk6ige akadeemilise hariduse ja kut-
sehariduse erinevusi.

,, /..../ oli piisovalt praktiline. Atleme nii, et iilikoolis on ikkagi vdga paljud asjad nii delda
loengu stiilis ja seda praktikat on xthteliselt viihe. /--./ Minu jaol<s oli oluline see, et ma
soin kdik iile korrataja meelde htletada. Ja see selline lihtneja loogiline liihenemine ailas
osju meelde luletada. Mulle meeldis jah, et sellised lihtsod qsjad lehti nagu selgeks."

,,Samas see oli ju midagi tdiesti uut, mille jtirgi ma olingi tulnud. Ttiiesti teistmoodi
oli vdrreldes iilikooliga muidugi praktiliste rddde hulk. Teine aasto oli mdlemas koolis
praktilisi tdid hiisti palju. Mida nagu oligi oodata kutsekoolist."

,, Hdsti meeldis mulle see, et kui me dppisime ..., siis ikka ldksime ja kotsusime jq yaqta-

sime, tegime ... ja liiksime sinna keskkonda 6ppima, mitte ei istuntd klossis. Praktiline
ja hdsti seotud."

,,Minu jaoks isiklikult oli k6ige siimpaatsem asi see nii delda duesdpe, see oli nagu
vdga suur vaheldus ka sellele, mis tovaliselt toimub. Sa liihed vdlja, sa nded asju jo sa
rddgid. Noh, see on kuidagi ptiris, need asjad, mis sulle rddgital<se, on nagu pdris asjad.
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Sa ei kujuta ette, et see on nagu pciris, aga sa k)hed ja vaatad ja need muutuvad kuidagi
reaqlseks. "

,,seda, et ma oskan seda trjcid teha, mida ma lciksin dppima. Ma teengi seda ja saan
hakkctma. See ongi, et see tegelikult ongi omet. Selle mida mina kiksin dppima, seda ma
saingi. "

,,Kutsekoolis oli tore see mitmekillgsus, vciga palju erinevaid teadmisi ja oskusi ja vdga
palju praktiIist poolt. "
Mitme uuritava puhul tuli intervjuu kiiigus vdlja, et enne kutsekooli dppima asumist
arvasid nad, et 6ppimine on kindlasti lihtsam kui i.ilikoolis. Neile oli iillatuseks, et 6pe-
tajate n6udmised on viiga k6rged ning k6ik suhtuvad dppimisse viiga t6siselt. Kohati
peeti esitatud n6udmisi ehk liigagi korgeiks.

,,/.../ ma arvasin, et kutsekool on ikkagi lohvkam. Et sa kihed sinna, mingi kutsekas jne,
aga ei, sa pidid ikka dppima ja mdlemas koolis oli esimene aasta ikka eriti hull. /.../ Kui
sul sessi aial on ikka 3 kontrolltddd, iihe ldpetad, hakkad jcirgmiseks valmistumaja kdik
vdtqvad sede vciga tdsiselt. /.../ Ja ei ole sellist suhtumist, et lcts ollo. Kdik vdtavad ikka
vciga tdsiselt. See nagu motiveerib sind ka paremini pingutama. "

,,Ei olnud iildse lihtne, kui pdris aus ollo. Ei olnud lihtne, oli teistmoodi. Ulikoolis oli
vcihem qineid, mis mind niimoodi huvitosid. Siin oli natukene oineid, mis mind jritsid
tciiesti kiilmaks ia mille tegemine oli piin, aga mct olin tciiskasvanud ja ma tectdsin, et
nendest asjadest, mis koolis teha antakse, me ei aruta, kas need on mdistlikud v6i mitte,
need tuleb lihtsctlt drq teha."

,,See, et mul oli erialctne taust, see tegi dppimise mulle kindlasti lihtsamaks. Ma arvqn,
et teisest valdkonnast tulnunq oleks mul kindlasti palju raskem olnud ja ma oleks pida-
nud paliu rohkem tddd tegema. See tegi kiill asja lihtsamaks, qga ma ei iitleks ni)iid, et
mul ei olnud midagi dppidaia et ma ei pidanudki mitte midagi tegema. Igale asjale saab
ikkagi erinevct nurga alt lciheneda. "

6pi ngu kaastasedTh gru pi m6j u
Mitmel konal rdhutasid intervjueeritavad grupi ttihtsust dpingute kdige olulisema m6-
jutajana ning nad t6id viilja, et rasketel momentidel olid just grupikaaslased need, kes
innustasid Opinguid j iitkama.

,, .... vciga positiivne qvastamise tose oli inimesed. Kui ma vaatan oma elu kdiki dpingu-
gruppe, siis see on ikkct topp number iiks olnud. See, ma aryqn on olnud kdige suurem
pluss selle 1pingujuures, iihel hetkel ikkagi innustas see, et seltskond olijube hea."
,,Aga ma peaks iitlema, et meie kursus oli cicirmiselt tore ja perekondlik kursus. See
andis sellele asjale hcisti erilise magusa maitse fnaer). Grupi toetus oli vciga suur. Vdib
olla ongi iiks kiisimus, et kuidas valida gruppi, keda \ppima v6tta, kuidas luua gruppi,
kui nad on \ppima tulnud."

Intervjueeritavate hinnangul kujunes grupikaaslastest sageli suur s6pruskond, kellega
ka ptirast 6pingute l6ppu aktiivselt edasi suheldakse. Grupikaaslaste toetus v6ib osutuda
oluliseks, kui 6ppijal on isiklikke probleeme, mis takistavad dpingute sooritamist.
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,,Meil oli minu meelesl viiga vdrvikas grupp. Huvilqvate elu<tlade esindajad ja m1ned
jubu tddlasid erialal, mdni dppis lihtsalt ja tdiendas, soovis saada uusi teadmisi. Mdnel
oli tddkoho saamise motivatsioon, m\nel k'vatifkatsiooni t\stmise motivotsioon. 0ldi-
selt olime ikka viiga iihtne gruppja saime omavahel vdga hiisti tdbi. Oppisime ka iihikas
koos ja sellist iiksleise toetemisl oli pdris palju, mingit kdrukeeramist kiill ei olnud. See

toetamine lqienes kct isiklikule elule, inimesed loelosid iiksteist ka laiemas plaanis. "

6pinguid toetav v6rgu stik
Intervjuude p6hjal saab viiita, et tiheks olulisemaks kriteeriumiks tiiiskasvanuna 0pingu-
te edukaks sooritamiseks on dpinguid toetav vdrgustik.

,, Pdhim1tteliselt olin ikks nddala kuus kodust dra ja toustajdududele andis see ikko
tunda kiill. )ks laps liiks setleks hetkeks kogu oeg vanavanemate juurde. Ega ma muidu
ei oleks saanud selliseid kohustusi vdtta. kti ei oleks sellist vdimalust olnud."

,,No mul pere teab, et minuga ei ole mdtet vaielda, el seda, mida ma pdhe vdlan, seda

ma ka teen. Neiljdtib ainult iile ndustuda ja toetada. Ja siis oligi, et eks mo vAfiin vo-

hepeal abikaasa kaasa, kes jalutas kooli juures lapsega vOi 6e vdtsin kaasa ja vahest

iimma vdi vohest ema. Kusjuures kooli poolt mulle hullult meeldis see, et vdimaldati
meile seal iihikqtubasid kasutada, mis oli tdesti vciga positiivne. "

Kokkuv6te

Uurimistci<i tulemuste pohjal selgus, et kutseopingute alustamise motiivid voivad olla
viiga erinevad, enim toodi valja, et tegemist oli huvitava erialaga ning soov oli Oppida

midagi praktilist. Samuti oli mitmel juhul 6pingute alustamise motiiviks soov ennast

arendada ning v0imalus saada vaheldust tdo ja kodu rutiinist.

Enim mdjutavad 6ppimist positiivselt:
. dpetajad ja nende professionaalsus,
. praktiline 6peja p6nev eriala,
. kaasdpilaste toetus ja grupivaim.
. ffiiskasvanud oppija isikuomadused ja enesejuhitavus,
o 6pinguid toetav vdrgustik.

Enim takistavad 6ppimist:
. Opetajad ja nende ebaprofessionaalsus,
. ebareaalne opinguteja iseseisvate tddde maht,
o llibim6tlemata kodused iilesanded ja dppetundide ebaefektirvsus,
. ajaressurss (dppimiseja t6<i iihitamine).

Kutsekooli astunud mittetraditsioonilistele Oppijatele oleks dpingute alguses oluline
korraldada sissejuhatav seminar, tutvustamaks, kuidas 6ppija saaks oma dpinguid kut-
sekoolis ise paremini juhtida. P6hjalikult tuleb tegeleda opetajate valikuga, et tagada

dppetiid kvaliteet, sest nagu uuringustki ilmneb, on nii 6ppet6rid soodustava kui takis-
tava tegurina esikohal dpetaja.

53



Kasutatud kirjandus
Alheit, P. (2011). The Biographical Perspective: A New Approach to Lifelong Learning.

J6gi, L., Krabi, K. (Kogumik). Raamat 6ppimisest. Oppides tdiskasvanuks - 6p-
pimine erinevates perspektiivides (lk 48-64). Fontes.

Crossan, B.; Field, J.; Gallacher, J.; Merrill, B. (2003). Understonding Participa-
tion in Learning.for Nonlraditionol Adult Learners: Learning careers and the
construction of learning identities. British Journal oJ'Sociology of Education,
24, l, 55-67 .

Gravani, M. N. (2012). Adult learning principles in designing learning activities.for
teqcher development. International Journal of Lfelong Education, 31, 4, 479_
432.

Illeriso K. (2006). Lifelong learning ond the low-skilled. International Journal of Life-
long Education, 25, l, 15-28.

Illeris, K. (2013). Workplace Learning and Learning Theory. Ktilastatud aadressil
http://dpb.dpu.dk/dokumentarkiv/Publications/200601 17l43424lCurrentVer-
sion/knudd.pdf

Jarvis, P. ( 1998). Tiiiskasvanuharidus ja pidev6pe. Kirjastus SE&JS
Jeedas, P. (2011). Oppimine eeldab julgust olla inimesena kohal. J6gi, L., Krabi, K.

(Kogumik). Raamat Oppimisest. Oppides tiiiskasvanuks - dppimine erinevates
perspektiivides (lk 1 18-125). Fontes.

Kenner, c.; weinerman, J. (2011). Adult Lectrning Theory: Applications to Non-Tra-
ditionctl College Students. Journal of College Reading and Learning,47,2,
87 96.

Kiss, K. (2012).Opetaja professionaalsuse kirjeldused Sppeiilesannetes. Publitseerima-
ta magistrit<io. Tarlu Utikool.

Knowles, M. S.; Holton III, E. F.1 Swanson, R. A. (2005). The Adult Learner (6th Ed);
The Definitive Classic in Adult Educotion and Human Resource Development.
USA: Elsevier Inc.

Kohler Giancola, J.; Grawitch, M.; Borchert, D. (2009). Dealing wth the stress of
College. A Model for Adult Students. Adult Education Quarterly, 59,3,246-
263.

Kutsehariduse valdkonna statistika pdhiniiitajad20llll2.6ppeaastal (2012). Kiilas-
tatud aadressil http://www.hm.ee/index.php?048 I 82

Lonstrup, B. (1997). Avatus tiiiskasvanute Opetamisel. Tallinn. Eesti Vabaharidusliit.
Merriam, S. B.; Caffarella, R. S. (1999). Learning in Adulthood. (2nd Ed). Jossey-

Bass Publishers, San Francisco.
Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Direction.for

Adult and Continuing Education, 74, summer, 5-l 2.

Miirja, T.; Ldhmus, M.; J6gi, L. (2003). Andragoogika. Raamat 6ppimiseks ja 6peta-
miseks. Kirjastus Ilo

54



Pilli, E. (2005). Iseseisva too kavandamine ja toetamine. JOgi, L.. Ristolainen, T. (Ko-
gumik). Oppimine ja Opetamine avatud tilikoolis. (lk 313 321). Tartu Ulikooli
kirjastus.

Rogers, A. (2002). Teaching Adzilts (3rd ed.). Open Universitv Press.

Roosmaa, E-L.; Tamm, A. (2010). Tiiiskasvanutel hariduse omandamist vdimaldavad
koolid ja dppetdo korraldus. Roosalu, T. (Koost.). Kolmekesi elukestvas Oppes:

dppija, koolja tooandja (lk 38-43). Tallinna Raamatutriikikoda.
Roosmaa, E-L.; Tamm, A.; Roosalu, T, (201 0). Taiskasvanud oppijate hoiakud ja ko-

gemused Euroopa riikide andmete pOhjal. Roosalu, T. (Koost.). Kolmekesi elu-
kestvas 6ppes: oppija, koolja t00andja (lk l9-32). Tallinna Raamatutrtikikoda.

Ruul, M, (2004). Tiiiskasvanud 6ppijate ja tudengite dpimotivatsiooni vdrdlus Tartu
Ulikooli niiitel. Publitseerimata bakalaureusetcio. Tartu UIikool.

Scanlon, L. (2009). Identif ing supporlers and distracters in the segmented vorld of'
the adult learner. Shdies in Continuing Education,3l. \,2943.

Schuetze, H-G.; Slowey, M. (2002). Partcipation and erclusion: A comparotive anal.t-
sis ofnon-traditional students and lifelong learners in higher educcttion. Higher
Education, 44, 34, 309-321.

Tiiiskasvanuhariduse valdkonna statistika p6hineitajad (2012). Kiilastatud aadres-

sil http://www.hm.eelindex.php?044676
Wyatt, L. (201 I ). No ntraditionol Student Engagement; lncreasing Adult Studenl Success

and Retention. The Journal ofContinuing Higher Education,59,l, l0-20.

55



ALGAJATE KUTSEOPETAJATE HIN NANGUD
ENDA KoHANEMISELE ESTMESEL r66nasrAL

KAHE KUTSEKooLI TAITeI

Katrin Puskar
Tartu Ulikooli kutseOpetaja bakalaureusetoo p6hjal

Sissejuhatus

Uhiskonna ootused dpetajale on vdga suured, mdjutab ju dpetaja too paljude inimeste
viiiirtushinnangute, eetiliste tdekspidamiste ja sotsiaalse toimetuleku kujunemist (Ca-
ricosa et al. 2007). Kooli toole asuvad inimesed pole aga nende ootuste tiiitmiseks kohe
piisava ettevalmistusega. Paraku annab akadeemiline Opetajakoolitus ettekujutuse pea-
miselt teoreetilistest l2ihtepunktidest ning praktiline elu seab algajadpetaja varem mitte-
kogetud situatsioonidesse (Rajalo ja Vakker 2012). Vdiks ju arvata, et dpetaja peamine
toci on tundide andmine, kuid tegelikult jtiiib suur osa todmahust viiljapoole tundide
andmist ning algajad dpetajad ei oska sellega arvestada. 6petajakoolituse liigset aka-
deemilisust ning viihest seotust reaalse koolieluga tuuakse vZilja nii haridusministeeriu-
mi uuringutes (Aru ja Kaldma 2001) kui ka teistes uuringutes (Rajalo jaYal<ker 2012
Ryan 1986; Barber ja Mourshed 2007). Ryan (1986) miirgib, et suur paberitdo ja muude
tegevuste maht on algajatele dpetajatele iillatav, sest akadeemilises koolituses selliseid
teemasid tildjuhul ei kiisitleta.

Riiklikult on Eestis alates 2004. aastast rakendatud kutseaasta programmi, mille pea-
mise eesmdrgina tuuakse esile 6petaja toetamist kohanemisel. Samas ei ole k6igil voi-
malust selles programmis osaleda, ka ei saa k6ik kooli toole asuvad dpetajad endale
juhendajat (mentorit) vdi ei ole nad juhendaja tooga rahul (Eisenschmidt 2005). Leppik
(2002) toob eraldi probleemina viilja kutsedpetajate fildise ebakindluse ja madala mo-
tiveerituse.

Artikkel vaatleb algajate dpetajate kohanemist esimesel tooaastal ja kaardistab algajate
kutse6petajate hinnanguid esimese t66aasta peamistele kohanemisprobleemidele. Vas-
tuseid piiiltakse leida jtirgmistele kiisimustele:

o kuidas kirjeldavad algajad dpetajad oma ettevalmistust t<iole asumiseks dpetajana
(varasemad kogemused, ettekujutus erialast, ootused);

o kuidas tajuvad ja kirjeldavad algajad 6petajad kohanemisprotsessi koolisi.isteemis
ja missuguseid probleeme sellega seoses esineb;

. missuguseid lahendusvariante vdi ettepanekuid pakuvad algajad kutsedpetajad, et
muuta algaj a Opetaj a kohanemi sprotse ss i suj uvamaks.
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Artikkel pOhineb kvalitatiivsel uurimusel. Valim koosnes neljast varasema kogemuseta
kutseOpetajast, kes t00tasid erinevates koolides. Kuna kvalitatiivse uuringu eesmiirk on
jOuda viiikese hulga inimeste isiklike kogemuste uurimise. kirjeldamise ja tdlgendus-
te kaudu viiga personaalsete maailmapiltide avamiseni (Laherand 2008), siis oli valim
teema kirjeldamiseks vajaliku info kogumiseks piisav. Intervjueeritavate tekst on valja
toodud kaldkirjas.

Opetaja professionaalne areng

Opetaja professionaalsus eeldab viiga pdhjalikku tii6d ainesisuga, siigavat Opistiilide
mdistmist ning protsesside juhtimise vdimet ja dppimise iildise sotsiaalse konteksti ta-
jumist (Sarv 201 3 ). Samas miirgitakse ka, et Eestis on pedagoogide jaoks need valdkon-
nad teadvustamata. Uldiuhul tunnevad kutseopetajad end erialaselt tugevana. NOrkuste-
na tuuakse vAlja pigem pedagoogilisle oskuste nappust.

Eisenschmidti (2013) veitel on dpetajatctd pidev katsetamine, kogemine, uurimine ning
oma tegevuse analiiiisimine ja arendamine. On viiidetud, elopetajaks 6ppijad eiomanda
iilikoolis oskust ennast analijtisida, hinnata ja juhtida ning sageli puudub ka sisemine
vajadus seda teha (Rajalo ja Vakker 201 2). Eespool miirgitule toetudes peaks dpetajaks
6ppida soovijate hulgas rakendama p0hjalikumat isikuomadustest liihtuvat hindamist ja
valikut, et viilja selgitada suurema potentsiaaliga ja motiveeritumad kandidaadid. Edu-
kas professionaalne areng saab toimuda isiku enda sisemise soovija piiiidluse ning tead-
\ustatud tegevuse kaudu. Seega on professionaalse arengu iiks vAltimatu osa isiku enda
tegutsemine, oma tegevuse analiiiisimine ja sellest jArelduste tegemine.

Opetaja kohanemine t66protsessis
Kohanemise all v6ib mdista dpetaja toimetulekut ja arengut t<iiikeskkonnas. Ka kut-
seopetaja kutsestandardis (Kutsestandardid 2012) on kohanemisvOimekust muutuvates
oludes oluliseks peetud. Clarke ja Hollingsworth (2002) sbnastavad kohanemist kui
vastust viilistele oludele, mis 6ppimise kaudu toob kaasa ka isikliku arengu. Kallasmaa
(2003) kirjeldab kohanemist kui isiksuse varasemale hoiakute, piiiidluste, harjumuste ja
toimimisviiside muutumist vdi muutmist. Seejuures peetakse oluliseks suutlikkust hin-
nata olukorda ning v6imekust vdtta vastu otsuseid, mis tagavad kohaneja ja iimbritse-
vate heaolu. Hea kohanemisvdimega inimene on emotsionaalselt stabiilne, optlmistlik
ja sotsiaalsele suhtlusele avatud.

Kohanemine on vaga personaalne protsessja paljude opetajatejaoks on esimene toOaas-
ta elu suurim valjakutse, kus iga ebaOnnestumist vOidakse rOlgendada kui isiklikku le-
bikukkumist. Kui tddle asudes on algajate Opetajate puhul valdav positiivne ,,fantaasia"
etapp, siis esimesel tddaastal asendub see ,,ellujiiiimise" etapiga (Kevin 1986).

Mdnedki kolleegid on kirjeldanud oma esimest t0Oaastat kui,,uju vdi upu" situatsiooni,
mis aga ei kesta hetke, vaid terve aasta. Aarmuslikud ja esialgsest ettekujutusest viiga eri-
nevad situatsioonid sunnivad algajat 6petajat rakendama kogu oma energia esmasele toi-
metulekule. T6hus professionaalne areng kohanemisetapi eesmiirgina on ebarealistlik.
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Algajad dpetajad omavad ametisse asudes suurepdraseid teoreetilisi teadmisi, m6ningal
miiiiral praktilisi kogemusi ning eeldusi dpetajatooks. Sattudes uude keskkonda ja olu-
desse ei pruugi omandatud teadmised, t6ekspidamised ja arusaamad osutuda rakenda-
tavaks ja piisavaks. Iga uus piiev koolis oma ainulaadsuses eeldab toetumist millelegi,
mille kohta ei leidu kiisiraamatutes kindlat tegevusjuhist v6i teoorias kindlat p6hjendust.
Taolised olukorrad vdivad tekitada algajas dpetajas ebakindlust, teadmatust ning raskusi
kohanemisel. Sellises situatsioonis sSltub palju sellest, kuiv6rd kohanemisv6imeline on
algaja dpetaja isikuomadustelt. Eisenschmidti (2003) hinnangul tuleb Opetajana tciole
asumisel kasuks ka elukogemus ning varasem todkogemus.

Seoses Opetajakoolituses omandatud teadmiste ja oskustega toob Krull (2003) valja
probleemi, et 6pitud teoreetilised teadmised jiiiivad sageli praktikasse rakendamata, sest

kooli sattudes algaja 6petaja pigem jiiljendab eeskujuks olevat kogenumat kolleegi v6i
enda kunagisi 6petajaid. Samas miirgitakse, et igapiievane Opipoisi meetodil 6ppimine
on parim viis praktiliste Opetamisoskuste omandamiseks (Krull 2003). Vdib juhtuda, et
algajal Opetajal pole koolis tegelikult kellelegi toetuda v6i kedagi eeskujuks vdtta. Eri-
nevate uurijate hinnangul (Aru ja Kaldma 2001; Loogma et a|.2009) on Eesti dpetajas-
kond i.ildiselt (sh ka kutsehariduse valdkonnas) suhteliselt eakas ja pikaajalise staaZiga
ning nende 6petamismeetodid on vananenud. Toole asuv Opetaja ei pruugi leida kol-
leegide hulgast kedagi, keda Opetamismeetodites eeskujuks v6tta, sest ta ise on niiinud
ja kogenud juba tdhusamaid dppemeetodeid, mille praktikas rakendamist kollegiaalne
keskkond ei pruugi mdista ja soosida.

Intervjuude kiiigus tuli viilja mitmeid niiansse, millega algajad Opetajad eelnevalt pol-
nud osanud arvestada. Mainimist leidis asjaolu, et dpetamisprotsessiga otseselt mitte-
seotud tegevust oli viiga palju, et 6petaja peab olema kursis paljude viiljapoole eriala
jiiiivate teemadega. TSsteti esile ka hindamise, piievikute taitmise ja tookavade koosta-
mise keerukust.

,,Tegetikult ei olnud kasu (iilikoolis dppimisest). Jtleme nii, et iilikoolist on kasu olnud,
aga triokava koostamisel ei olnud, sest tddkavas sa lcihtusid ikkagi reaalsest olukor-
rast. "

,, Ma olin ise koolipingist tulnud (dpilasena), ma teadsin vciga palju asju, mis puudused
on, mis kdik nleks teisititeha ja pdhimdtteliselt selle mdttega ma lcikingi, et ma teengi
niiiid paremini, kui mind on dpetatud./.../ Et me nagu ei leidnud, et meil oleks neilt mi-
dagi 1ppida."

Toetus ja selle olulisus kohanemisprotsessis

Kuigi tavaliselt viib 6petaja tundi liibi iiksinda, tootab ta siiski kollektiivis. Mitmed au-

torid (Eisenschmidt 2005; Killeavy 2010; Lam ja Yan 201l) rdhutavad koolikollektiivi
kui tugisiisteemi suurt m6ju iga dpetaja ametialasele arengule. Ideaaljuhul vdiks koolis
rakendada algaja 6petaja koolitus- ja kohanemisprogrammi, mis tagaks v6imalikult va-
lutu ja efektiivse kohanemise kolleegide, juhtkonna ja kooli reeglitega. Kohanemisprog-
rammi osaks peaks olema isiklik mentor kogenud kolleegi niiol, kellega saaks arutada

kohanemiseprotsessi r66me ja valusid ning kes tagaks asjakohase ja optimaalse info.
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Opetajakarjiiiiri esimeseI aastal suudab algaja Opetaja arendada peamiselr esmaseid kut-
seoskusi (dpetamisviis, Opikeskkonna kujundamine), samas kujuneb sel ajal viilja ka
peamine osa 6petamisv0imekusest.

Erinevates uuringutes on toodud v?ilja samased algajate dpetajate kideldused esimese
tddaasta kohta iilekoormatus, isoleeritus, hirm, stress, toetuse ja tunnustuse puudu-
mine, distsipliiniprobleemid. Algajad Opetajad ootavad kolleegidelt eeskiitt julgustust,
lugupidamist, turvalist dhkkonda, juhendamist ning ideede jagamist (Anhom 2008).

lntervjuudes kOige enam rOhutamisl leidnud probleemiks kujuneski see, et kool andis
vaga vAhe infot opetajate lddiilesannete ja iildse koolisi.isteemi toimimise kohta. Ka ei
leitud konkreetseid tddkavasid v6i vajalikke dokumente, puudus info, kes ja millistel
koosolekutel peab osalema. opeta.late sdnul tekkis neil seetoltu erinevaid probleeme
seoses kohustuste taitmise ja iiritustel osalemisega. Kuna mdned dpetajad asusid tddle
alates teisest veerandist, siis ei olnud neil voimalust osaleda algajatele Opetajatele ette-
niihtud kaheniidalases tutvustusprogrammis ning sellega seoses miirgiti ebakindlust ja
teadmatust. Ilma mentorita 6petajad olid tihti segaduses, et kelle poole probleemidega
pddrduda. Samuti deldi, et koolikollektiiv oli viiga suur ja isegi niigupidi oti esilagu
keeruline kOiki meetde jiitta.

,,Kdige raskem oligi orienteeruda selles siisteemis, millest absoluutseh ei riicigitud, kAik
vdtsid sedq iseenesest m1istetavalt. Ei seda iildist siisteemi vdi nagu seda koolielu ei
t u tvu s t alud a bso luu ts e l t. "

,,Puudtts iilevaade, kelle poole pddrduda. /.../ei osanud selles (s steemis) orienteeruda.
/.../majo on suurja ei teo, kus mis asub."

,,Kdik nagu tegutsesid nii, et ei olnudki midagi alusel<s ja polnud ju mitte mingisugust
dppekava! /.../Lihtsalt lampi! /.../Kuidas ma lcihen tundi?"

,,Aga niiiteks seda ma ka ei teadnud, et kuidos ptieviktt t(iita. /.../et kui palju neid ar-
vesnslikke hindeid...., anestusi vdiks nogu iihes selles perioodis teho, et sellest nagu
ei rd(igitud. "

,,/.../Segodust oli algttses ikka pdris palju /.../. Enda peas oli ka palju segadust. "

Edu ja ebaedu

Oma esimese tdOaasta meenutamisel kasutasid 6peta_jad rohkesti tunnete ja emotsioo-
nidega seotud viiljendeid. KOige enam leidis miirkimist teadmatus. hirm, ebakindlus,
segadus (mida ja kuidas teha, seda eriti tunni liibiviimisega seoses). Kardeti, et kuidas
dpilased tildse vastu v6tavad ja kas dperaja suudab end piisavalt kehtestada. Uks Ope-
tajatest mainis koguni, et tundis kogu esimese aasta jooksul hirmu ja ebakindlust tundi
minna.

,,Jah, et mul oli kdik nagu nii uus.ja ma ausctlt tieldes ei teadnud, et mida jo kuidas ma
1petama hakkon. /.../ Et v1ib olla seda ma nagu natuke kartsin, et mq ei suuda nagu nii
hdsti ennast kehtestoda. "
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Kaks peamist faktorit, mida tundide ettevalmistamisega seoses viilja toodi, seondusid
dppematerjalide ja ajaplaneerimisega. Intervjueeritud Spetajad kurtsid, et nende eriala
spetsiifilisust arvestades ei ole eestikeelseid valmis dppematerjale ja enamik tunnima-
terjale tuli ise ette valmistada. Opetajate jaoks tiihendas see nullist alustamist. Loomuli-
kult v6ttis see vdga palju aegaja oli ka keerukas. Lisaks oli Opetajatejaoks esialgu raske
arvestada, kui palju aega v6tab mingi osa ettekandmine v6i niiiteks kui mitu slaidi v6iks
0heks tunniks planeerida.

,, Ma iitlengi, et materjali oli vciga vcihe. /.../Aja planeerimine oli kiill vc)ga raske, et tun-
ni planeerimine ses mdttes, et ma niiild leaks, et kqs mtrl sinna niliid kulub tund aega vdi
kaks tundi, et alati pidid nagu vdga palju olema ettevalmistonud selleks."

Intervjuudes rOhutasid dpetajad erinevaid faktoreid, mis tunni liibiviimist segasid vdi
nende jaoks ootamatud olid. V66ras keskkond ja uued dpilased, liiga suur auditoorium,
vdhene kogemus riiiikida mitu tundi jarjest, osa dpilaste jutukus, tunnimaterjali viihesus
v6i siis hoopis tileplaneerimine ja ptiiid siis k6ike tihekorraga ette vuristada. Viiideti, et
rohke materjali hulgaga ptitti m6nel korral kompenseerida oma ebakindlust ja viiltida
olukorda, kus neil justkui polegi midagi dpilastele riiiikida. Opetajate endi s6nul tahtsid
nad korraga hiisti palju 6petada ja k6ike seda, mida ise teadsid, dpilastele edasi anda,
kuid ei omanud kindlustunnet, kas 6pilased neist aru saavad.

,,Tahtsid kdike ando, aga eksju...aga /.../ noh see kasutegur mis dpilasteni jdudis, ma ei
kujuta ette seda hdsti."

Opetajad arvasid, et erialaselt on nad kiillalt piidevad, kuid puudustena miirgiti, et esial-
gu ei kasutatud tunnis Opetajakoolituses dpitud pedagoogilisi vdtteid (nt tunni sisse-ja
viilj aj uhatamine, kokkuv6tete tegemine j ne).

,,Jah, oma qinet ma qrvan, tunnen hcisti, sest vaato, ma kciisin koolis ja olen mitmetel
koolitustel kciinud. /.../ et kas ma iildse suudctn niimoodi seda ainet anda, et neil on pd-
nevja et nad kuulavad."

Samuti t6id k6ik Opetajad viilja selle, et puudus kogemus pikalt raakida ning seet6ttu
kujunesid loengud sageli teemade poolest hilplikuks ning kaootiliseks. Ka 6pilaste vii-
hest kaasamist mainiti. Alles siis, kui 6pilased hakkasid rohkesti ktisimusi esitama, said
dpetajad aru, et midagi on valesti - kas riiiigiti liiga kiiresti v6i ebaselgelt. Positiivsena
tajuti oma vigade kiiret avastamist ja tunnistamist ning ilmnenud olukordadele otstar-
bekate lahenduste leidmist.

,,Ma arvan, et tegin seda valesti, et ma liiga palju mdtlesin iga sdna iile, mis ma taht-
sin oelda. Kui ma sinna tundi kihen, siis ma pectn olema selle aine lainel ja ma ei tohi
millelegi muule mdelda. Et kui ma millelegi muule hakkan mdtlema, siis mul lciheb mdte
cira ja kdik ldheb meelest ja sassi. "

Miirgiti, et alguses puudus ajatajuja et tundide ajaplaneerimine oli viiga keeruline. Ka
i.ildine ajaplaneerimine, st pikemas perspektiivis, tekitas 6petajatele raskusi, kui palju
aega kulutada tunniviilistele tegevustele, kui palju tocide kontrollimisele vdi hoopiski
enda isiklikule elule.
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,,Lihtselt ei oska ette h4jutada, kaua ma seda rddgin, /.../.iu need riihmcttiidd, et mdni-
kord vdttis rohkem aega, mdnikord mo impt oviseeris in, qndsin neile lisoiilesandeid. /... /
Jah, algusesjcii nogu aega iile. Vdib-ollq oli asi selles. et mo olin sellises pabinas, et mu

tiiga kiirelt vuristasin ette. Opilased ei saanud s6nct ia ei tekkirutd sellisl diskssiooni.
El see oli viga ja sellest ma soin pArast at'u. "

lntervjuu tulemustest tuli tihe niiansina esile veel hindamise keerukus algaja dpetaja
jaoks, m6ne Opetaja arvales koguni kOige raskem tegerus koolis. Uutele Opetajatele

ei olnud kool koostanud juhendeid, mistOttu puudus neil v6imalus iseseisvalt uurida,

millal tuleb hinded sisse kanda, millist hindamismeetodit kasutada - kujundavat vOi

eristavat jne.

,,See hinnele pool, et kuidas hinnala, et see lekilab raskusi. Aga peale hinnete on ju kct

tdhed, mida pannu... "

Ebaedu ja rahulolematus ning sellest tulenev madal enesetdhusus ja stress vdivad pdh-
justada opetajas kiiega l6iimise tunde, mistottu enam ei piihenduta oma t<itile, vaid piiii-
takse leida uus amet (Kevin 1986; Poom-Valickis 2007; Reiskaja Eisenschmidt 2010).

,,Praegu ma mdtlen, el tegelikult lihtsam on olla lihttddline kri iipetaja. ...kell kukub, ei

ole mingeid kohustusi. "

Samas ei saa rielda, et raskused ja keerukad olukorrad mdjuvad arengule vaid pidurda-

valt. M6ningal puhul v0ivad just uued ja ebakindtad olukorrad ning keerukad nOudmi-

sed soodustada 6ppimist ning arengut. Esialgne ebapadevusest tulenev ebakindlus vdib
viia protsessi eduka liibimise korral suurema enesekindluse ja vdimekuseni ehk aidata

kaasa kohanemisele (Ruohotie ja Korpolainen 2008).

Ka intervjueeritavad leidsid positiivseid ja innustavaid ntiansse. Miirgiti rahulolu, va[-

misolekut viiljakutseteks, tegutsemistahet. Toodi viilja hiiid suhteid 0pilastega, samuti

erinevate uute iilesannetega iseseisvalt toimetulekut. Lisaks tundsid Opetajad, et uued

olukorrad on hea vdljakutse ja miks mitte proovida.

,,See a)petojaldd iseenesest ei tekiterud tninus mingisugusl hirmu. /.../. Et siis mo sain

seI lega nagu hakkama/.../ "

Ka tuleb positiivsena miirkida seda, et vaatamata mainitud raskustele ja probleemidele

ei plaaninud iikski 6petajatest ametit vahetamist.

,,8i, selliseid hetki, mil ma oleks mdelnud, et ei taha enam, ei olnud."
Esimese aasta l6puks tundsid Opetajad end palju kindlamini. lsegi kui alguses tajuti
probleeme, miirgiti hiljem, et need polnud iilelamatud raskused ja et kohaneti nii kol-
lektiiviga, 6pilastega kui kooli reeglitega. Opetajate endi sOnut suurenes esimese aasta

l6puks nende enesekindlus nii tundide andmisel kui ka isiksusena iildiselt.

Vaid iiks Opetaja mainis, et tunneb end esimese t66aasta kevadel siiski veel ebakindlalt,
kuid siiski suhtus ka tema oma to6sse optimistlikult.
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Tagasiside
Arenev dpetaja peab suutma reflekteerida, see tdhendab ausat enesesseja enda tegevus-
se siiiivimist ning ki.isimusi ,,Kui hiisti ma seda tegin?", ,,Kas ma suudan veel paremi-
ni?". Efektiivselt 6ppida ei saa ilma reflekteerimiseta (Spenc er 20ll ), mille iiheks alu-
seks peaks olema kolleegidelt, 6pilastelt ja mentorilt saadud tagasiside (Eisenschmidt
2003). Kogenumate kolleegidega koostoo aitab algajal Spetajal professionaalselt are-
neda (Anhorn 2008). Algajad 6petajad peaksid saama esimesel aastal tagasisidet kogu
oma tegevuse kohta klassiruumis, seda nii Spetamismeetodite kui ka klassi distsipliini
juhtimise kohta.

Opetajana tciod alustanud v6iksid aktiivsemalt taotleda 6pilastelt, kolleegidelt ja ka lap-
sevanematelt oma ttitile tagasisidet. Toetav ja positiivne tagasiside soodustab 6peta-
ja eneseusalduse ja -kindluse kujunemist, paremat toimetulekut ning professionaalset
arengut. Seevastu pidev negatiivne kogemus ja tagasiside v6ivad takistada tdhusat ref-
lektsioonioskuste kujunemist ning algaja 6petaja kohanemist (Eisenschmidt 2003).
Opetajate hinnangul ei saanud nad esimesel aastal piisavalt tagasisidet ei mentorilt ega
kolleegidelt. Oodati just analiiiisivat ja arutlevat tagasisidet, mille puudumine tekitas
teadmatust ja ebakindlust. Opetajad ise arvasid, et nad tegid oma tood hiisti, aga siiski
viiljendati kahtlust, kas teistele see ka nii tundub.

,,Alguses kiill ei olnud....(tagasisidet.) Aga minuni ei jdudnud selles suhtes kunagi mitte
midagi/.../ Aga et oleks keegi kolleegidest r)elnud, seda ei olnud /.../ Tegelihtlt ei olnud
midagi, eks me ise kiitsime ennast. "

Samas t6id dpetajad viilja, et see vdhene tagasiside, mis nendenij6udis, oli siiski po-
sitiivne. Kindlasti on see algaja Opetaja jaoks viiga motiveeriv ning annab j6udu k6igi
raskuste kiuste siiski edasi tegutseda.

"No kui me kciisime Slovakkias vdistlustel, siis ma sain kiill paarilt dpilaselt vc)ga head
tagasisidet. /.../ Aga tundides, enamjaolt ikka sai positiivset tagasisidet."

,,Ja no iitleme, et selle kaugdppe kohapealt oli see, et nad olid vriga rahul tegelikult/.../.
Utleme tagasisidena see, et nad tohavad minuga jcitkata /.../. Ja ma iltlen. et kui nad
pciriselt ldpetasid, siis nad olid kdik vc)ga rahul."

T6ri ko h ustuste ro h kus, eba6i g lane tcicijaotus
Sellele vaatamata, et vaid iiks dpetajatest tootas esimesel tooaastal tiiiskohaga, selgus
vestluste kiiigus, et algajate Opetajate jaoks oli esimesel tocjaastal koormus nende endi
arvates liiga suur.

,,Et see koormus oli ikkagi pciris raske."

Miirkimist leidis ka asjaolu, et dpetajate meelest piiiiti neile anda rohkem iilesandeid kui
teistele dpetajatele. Ning eelkdige selliseid iilesandeid, millega kogenumad dpetajad te-
geleda ei soovinud. Opetajad tundsid, et nende oskused ja kogemused ei v6imalda veel
selliseid [ilesandeid tiiita ning et nad oleksid vajanud abi.
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,.Pigem tekkis see olukord, kus meid hakatigi dra kasutamo... Et kbik see tuligi ldpuks
meie kaela, et noh oinull meie leginrc, el mitte mingisugustjagamisl enom ei toimunud.

/.../sest lApttks oligi, et eksamid ju mis sedl olid, nlid kdik meie kaela ja ldpueksami
korraldamine.ja kdik sellised asjad./.../ mind pdhimdtleliselt pu iti, sctodeli sinna (koo-

livtiline iiriltrs), et mine sina."

Mentor, juhendaia

Koik dpetajad mainisid juhendaja vajalikkust. Kirjeldati ka viiga tapselt, mida mentorilt
oodatakse, ning selgus, et sisuline juhendamine on i.ilioluline. Esitatud ootuste kirjeldu-
sed vdiksid aidata ka mentorite koolitajatel tohustada mentorite valjadpet.

,,lgal juhul me at'tan, et tegelikult see on nogu iilioluline, kogu see ntentorltrs io iile-
iildse juhendamine kt nendele, kes juba teevad tddd. /.../ kui mul oleks kdrval inimene,

kes mulle peegeldub, seda, mida ma teen/.../ Peegeldab, minuga suhtleb, me anqliiiisiks
/.../ mitle me ei analii siks, vqid mina dnaliiiisin lemq qbiga, siis ma usun, el ma oleks

veelgi kiiremini ja kaugentul... mitle see, et ta tuleb sulle ndpuga niiitqb, mis volesti,

vaid ta n-O kiisimustega suunab sind, ta ciryitab sind mdtlema asjade iile vot see on

see mis aitab /.../"
Kahel intervj ueeritaval puudus esimesel aastal ametlikult maaratud mentor. Keeruline
on hinnata, millisel miiiiral nende kohanemineja tddtulemused olid kehvemad vdrreldes

Opetajatega, kellel oli mentor Vastajad ise r6hutasid mentori vajalikkust ja avaldasid

arvamust, et koolis polegi praegu selleks sobivat inimest.

,, Meie koolis kiill milte (sobivat mentoril) /.../ No ma iitlen, et selliselt nagu mina seda

praegtr ncien ja aru saan, kuidas viiks need asjad olla, sellist inimest ei ole /.../ Siis igal
juhtrl olelc vaja praktiliselt nii-delda kdiki juhendoda ja suunata pigent. "

Paraku kurtsid need Opetajad, kellele oli mentor meeratud, et nad polnud juhendamisega

rahul. Miirgiti, et kuigi mentor olijuba aastaid ise dpetaja olnud, ei osanud ta miirgata

algaja Opetaja probleeme v6i muresid ning dpetaja pidi alati ise po6rduma mentori poo-

le. Margiti ka, et koost66 mentoriga oli liiga pealiskaudne.

,,Ei, seda kiill mitte (regulaarselt kokkusaamine) /.../ Ei selliseid analiiiisiosqsid me

ei teintrd tegelikttlt. /.../Juhendaja oli ka, aga esiteks ei osanud ta k6igile kiisimustele
va.stala- "

Tegelik olukord koolis t6iid alustavate 6petajate juhendamisel ei ole hea. Pigem selgus-

ki, et esimene aasta oli justkui kompamise aeg ja dpetajad pidid ise kdigega hakkama

saama.

,,Kogu aeg ise kompasid, et nagu justkui polnudki kelleltki midagi rohkem kiisida. "

Koostai6 kolleegidega

Teiste opetajate voi muude koolitddtajatega koostoo kohta tdid opetajad viilja erinevaid
arvamusi nii positiivsete kui ka negatiivsete niiidetena. Vastustest niihtub, et kolleegid
abistasid hrndide ettevalmistamisel ja Oppematerjalide hankimisel. Saadud iitluste ko-
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haselt nimetati erinevaid aitajaid: teised 6petajad, osakonna juhatajast kuni direktorini
vtilja. Miirgiti, et kui ise abi ktisida, siis ka aidati.

,,Einoh selles mdttes, kui mingi mure oli, siis mq kiisisin dppedirektori kciest, iah, sealt
mq saan alati abi pigem. /.../ No ikkct, no mdned inimesed ikka pakkusid abi. .... Jah,
kasvdi materjalide osas, ongi. "

Kuna osa dpetajatest tcidtas samas koolis, kus nad olid i.ilikoolis 6ppides praktika soori-
tanud, siis sellest ajast tuttavad dpetajad pakkusid samuti toetust. Ning toodi viilja ka, et
mOnede dpetajatega tekkis kohe parem kontakt ja ka koostoci.

,,Et mul oli seal eelnev tddkqaslane ja kelle luiest ma sain siis ndu kilsida. Aga teistest
dpetajatest, oli kiill tiks dpetaja, kes ka mind aitas, kellega me alguses rohkem koos oli-
me praktikatundides, tema siis mulle rcicikis, mis on kohustused /.../"
Vastati veel, et kogenumate kolleegidega koostoo aitab end paremini miiiiratleda, ehk
oluline on vOrdlusmoment, mis tasemel ollakse kolleegidega vdrreldes.

,,Jah, selles mdttes algajale kindlasti (koostdd tcihtsus vanemate dpetajatega), et siis sa
oskqd ennast ka mririratleda selle tasemele, selles olukorras."
Paraku oli dpetajatel kolleegidega suhtlemisest ka mitmeid negatiivseid tiihelepanekuid.
M6ni 6petaja mdrkis, et ei saanud kolleegidelt iildse abi ning ktisides kolleegidelt 6p-
pematerjalide jagamise kohta infot, sai ta hiljem teada, et sellisesse ki.isimisse suhtuti
negatiivselt. Algaja 6petaja jaoks oli see kogemus viiga ebameeldiv. Tema enda sdnul ta
edaspidi enam ei ktisi sellist abi.

Kokkuv6te ja soovitused
Opetajakarjiiiiri alustav inimene on suurte ootuste valguses asetatud keerulisse situat-
siooni, kus teadmistest ja kogemustest sageli napib ning seet6ttu v6ib kohanemine uues
ametis kujuneda keeruliseks.

Opetajate ettekujutus tulevasest toost ei vastanud reaalsele olukorrale koolides. Esile
tdstetud olulisemad probleemid olid viihene koolipoolne informeerimine ja teavitamine
tookohustuste ja koolislsteemi kohta iildiselt ning juhendaja puudumine vdi tema eba-
piisavad oskused. Ootamatuna miirgiti erinevate tunniviiliste iilesannete rohkust. Puu-
dustena isiklikes kompetentsides miirgiti oskamatust planeerida aega, pedagoogiliste
oskuste viihesust ning tildist teadmatust, ebakindlust ja hirmu tundide liibiviimisel.
Uurimuse tulemused kinnitavad, et kool kui keskkond peaks looma Opetaja kohanemiseks ja
professionaalseks arenguks vdimalikult soodsad tingimused ja 6petajat rohkem toetama.

o Tdiile asuvale dpetajale tutvustada pdhjalikult kooli kui asutust, selle toimi-
mise pdhim6tteid, reegleid, siisteemi ja n6udeid dokumentatsioonile. Hiiid
tulemusi annaks spetsiaalne programm, mis lisaks iilevaatele kooli reeglitest si-
saldaks ka iihisarutelusid kooli v6tmeisikutega.

o Koostada algajale Opetajale ,,uustulnuka" juhend.
o Mtiiirata algajale dpetajale piidev mentor, kellel on ka reaalselt aega ja huvi

temaga tegeleda. Vastustest tuli esile algaja dpetaja passiivsus vdi julguse puudus
abi v6i ndu kiisida. Mentor peab v6tma initsiatiivi.
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. Koolitada rohkem mentoreid. Vastustest selgus, et ilmselt ei ole koolides piisa-
valt vajalike kompetentsidega mentoriteks sobivaid inimesi. Opetajate tddkoor-
mus on sageli suur, mistdttu algaja kolleegi juhendamine ja toetamine on t6sine
valjakutse ja Iisakoormus. Vestlusest pikaajalise opetaja- ja mentoritoo kogemu-
sega kolleegiga: ,,Praegu on mentorlus enamikel juhtudel ./brmaalne. Tegelikult
vaiob ka menlor ise motiyeerimist \rii vdhemqlt tosustamist see tagaks, et men-
torlus toimuk\ si.isteemseIt ja pIuonipiirqseIt. "

o Pidada regulaarseid (arengu)vestlusi liihikeste ajavahemike tagant. Kuna
uued Opetajad kannavad eneses uut infot ja niievad asju viirske (k6nal)pilguga.
vOib sellest olla kasu ka koolile.

. V0tta kasutusele algaja Opetaja arengupiievik, kuhu saaks teatud ajajairel kirja
panna nii vabas vormis markmeid kui ka vastata teatud kiisimustele, mis holbus-
taks eneseanalii0si.

. Luua algajatele 6petajatele kogemuste vahetamise v6imalusi (nii omavahel
kui teiste kolleegidega).

. Abistada tundide ettevalmistamisel ia hindamissiisteemide rakendamisel.
V6iks kaaluda tundide iihist ettevalmistamist (eriti arvestades lOimitud dppe
osakaalu suurenemist).

. Anda ohtralt tagasisidet.
o Vdimaldada tunnivaatlusi koos tagasiside ja aruteluga (nii algaja dpetaja tun-

dide kiilastamine kui kogenumate kolleegide tundide k0lastamise vdimaldamine
algajale opetajale). Sisehindamissiisteemi tuleb t6hustada (algajate opetajate
sonul kiilastavad opetajad iiksteise tunde lihtsalt seetottu. et peab voi moni aine
pakub neile isiklikult huvi, mitte soovist taita tilesanne sisuliselt, st piiiida anda
kolleegile konstrukti ivset tagasisidet).

o Mitte koormata algajaid 6petajaid iile tunnivAliste iilesannetega. Naiteks koo-
li esindamine ja dpilaste ettevalmistamine erinevateks v0istlusteks on [.ilesanne.

mida algaja dpetaja vOiks teha m6ne kogenuma kolleegiga koos, mitte aga iiksi.
Eriti halb on see kooliaasta alguses, mil Opetaia alles elab kooliellu sisse ja ei

tunne veel piisavalt hasli dpilasi. Kui opetajal on iseenda tegemisteja ajaplaneeri-
misega keeruline toime tulla. siis sellised suurt ajakulu ja vastutust n0udvad iiles-
anded ei ole digustatud.

. Koolitada algajaid dpetajaid hindamise ja tagasiside andmise valdkonnas
ning tehnikates, aga ka eneserefl ekteerimises.

Tdnus6nad

Autor tanab kdiki Opetajaid. kes nOustusid artikli aluseks olevas uurimistcicis osalema.
Samuti tanab autor mentorit toetuse eest ning kolleege mdistva suhtumise ja toetuse eest

td<i koostamisel ajal.
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UUSI RAAMATUID

,,Puiduhakke vihik"
Tdlge eesti keelde: Aino
Miilder, Anti Rallmann

SA Erametsakeskus 2013

46lk

Erinevate rahvusvaheliste lepe-

te ja ka rahvuslike arengukava-
dega on Eesti seadnud endale
i.il esande suurendada taastuvate
loodusvarade kasutamist ener-
giatootmisel. Viihendamaks
fossiilsete kiituste kasutamist
ja suurendamaks oma energia-
sdltumatust tuleks suurendada
eelkdige puidupdhiste toorai-
nete kasutust.

Oppematerjal tugineb Soo-
mes viilja antud kiisiraamatule

,, Laattrhokkeen tuotantoopcts "
ning vdimaldab Soome niiitel
omandada teadmisi energia-
puidu varumise erinevatest vii-
sidest j a kvaliteedist.
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