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Eesti NSV teeneline õpetaja Vaike Pugal 
 

Merili Ain, 12. klass 
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 

 
Juhendaja: Marika Mäekivi (August Kitzbergi nimeline Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö teemaks on Eesti NSV teenelise õpetaja Vaike Pugali noorus ja õpetajatöö. Töö autoril oli 
soov õpetaja ameti kohta rohkem teada saada, kuna suguvõsas oli õpetaja ameti väärikas esindaja 
olemas. Uurimistöö eesmärk oli tutvuda lähemalt oma isapoolse suguvõsa ühe värvikama liikme, 
Vaike Pugali tegemistega. Eesmärgi täitmiseks sai läbi viidud mitmeid intervjuusid Vaike Pugaliga, mis 
andsid töö autorile mõtteainet õpetaja töö kohta. 

Uurimistöö koostamine võimaldas töö autoril Vaike Pugalit lähemalt tundma õppida, sest temast 
räägitakse kui Õpetajast suure algustähega. Nii mitmegi jaoks on ta olnud otsene eeskuju elukutse 
valikul.  

Uurimistöö koosneb kahest peatükist: Vaike noorusaeg ja töö õpetajana. Töö lõpus on lisad fotodega, 
mis pärinevad Vaike Pugali perekonna kogudest.  

Kõige keerulisem oli saada infot Vaike noorusaja kohta, sest need, kes teda lapsena teadsid või 
tundsid, on siit ilmast juba lahkunud. Seega tugineb esimene peatükk suuresti ainult Vaike enda 
mälestustele. Teises peatükis on vaatluse all Vaike õpetaja aastad. Lisaks tema enda meenutustele oli 
võimalik lisainfot saada Vaike kunagisi kolleege küsitledes ja uurida, mida endised õpilased oma 
õpetajast mäletavad.  

Eesti kooli ajaloo uurimises seis praegu selline, et päris hästi on läbi uuritud meie kooli ajalugu kuni 
1940. aastani, kuid nõukogude perioodi kohta põhjalikud üldkäsitlused puuduvad. Kas on puudus 
huvilistest või on mõni  muu põhjus, kuid Eesti kooli ajaloole see kasuks ei tule. Käesoleva tööga 
annab autor vähem käsitletud perioodi uurimisse oma panuse. 
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Gümnaasiumiõpilaste erakondlike eelistuste põhjused 
 

Anastasia Almar, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Triin Ulla (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium) 

 
 

Valisin selle teema uurimistööks, sest soovisin paremini mõista, missugusel tasemel on meie noorte 
teadmised poliitikast, mida nad mäletavad eelmistel aastatel õpitud materjalist, ning vaadata ka, 
kuidas noored suhtuvad valimistesse.  

Tehtud töö jagunes teoreetiliseks ja praktiliseks osaks, milles teooria osas ma kajastasin nelja teemat: 
võim; koalitsioon ja opositsioon; nelja Eesti põhierakonna ajalugu, saavutused, skandaalid ja 
ideoloogia; valimiseelistuste põhjused. Praktilises osas viisin läbi uurimuse Mustamäe 
gümnaasiumiõpilaste seas.  

Uurimistöö eesmärgid: 

 uurida, mis põhjustab inimesi olema ühe või teise erakonna poolt; 

 uurida, kui palju noored teavad Eesti riigi poliitikast ning vaadata, keda meie kooli õpilased 
eelistavad erakondadest ja mis on selle põhjuseks. 

Töö tulemused näitavad, et peamine eelistatud erakond oli Keskerakond ning peamiseks põhjuseks 
selle erakonna valimisel oli sümpaatia erakonna vastu üldiselt, nende positsioon, logo või teostatud 
tegevused. Teise põhjendusena toodi esile vanemate soovituse mõju. Kolmandal kohal oli suhtumine 
venelastesse. Opositsiooni mõiste kirjutasid peaaegu õigesti 37% vastanutest, koalitsiooni mõiste aga 
18%. See näitab, et nii koalitsiooni ja opositsiooni mõisteid teab kokku vaid 13 inimest vastanutest. 
mIllest võib järeldada, et 82% inimestest ei mäleta koolis õpitut. Oma suhtumist valimistesse 
avaldasid 65 inimest ja 60% vastanutest, ütlesid et valimised on olulised, ning nendest sõltub meie 
tulevik. 

Kui vaadata seda fakti, et riigis on toimunud debatt, kas alandada valimisiga 16 aastani, siis minu töö 
tulemused näitavad, et mitte kõik 17 – 18. aastased noored ei tea palju poliitikast ja mitte kõik ei ole 
sellest huvitatud. Töö võiks tõestada, et valimisea alandamine ei ole hea mõte.  Kui vaadata ka 18-
aastaste kursisolemist poliitikaga, siis valimisiga võiks pigem tõsta.  
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Skolioos ja selle teadlikkusest lastevanemate hulgas 
 

Diana Alt, Elo Nõmm, 8. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Hea rüht annab inimesest esmamulje. Kahjuks on viimastel aastatel laste liikumine vähenenud ja 
seetõttu kardetakse, et laste rüht võib kahjustuda. Väga ohtlikuks rühihaiguseks on skolioos. Eriti 
suurt tähelepanu on viimastel aastatel pööratud raskele koolikotile kui halva rühi võimalikule 
põhjustajale. 

Töö eesmärkideks seati: 

 anda kirjanduse põhjal ülevaade skolioosist kui ohtlikust rühiveast; 

 viia läbi küsitlus lastevanemate hulgas, et selgitada välja kui palju teatakse skolioosist; 

 pöörata tähelepanu raskele koolikotile kui ühele võimalikule rühivigade tekitajale; 

 uurida, kui paljudel Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) õpilastel esineb rühivigu; 

 juhtida lastega tegelevate täiskasvanute tähelepanu rühi jälgimise vajalikkusele.  

Lastevanemate küsitlus oli internetis üleval 2014. aasta sügisel. Kokku saadi 100 vastust, vastajateks 
peamiselt SÜG-i 1.-7. klassi õpilaste vanemad.  

Küsitluse põhjal selgus, et lapsed veedavad koolipäevadel laua taga istudes iga päev 7-8 tundi, kohati 
rohkemgi. Lisaks laua taga olemisele eelistavad lapsed õppida ja mängida voodis ja diivanil. Selline 
pikaajaline istumisviis võib kahjustada noorematel lastel selgroo normaalset arengut.  

Üheks halva rühi tekitajaks peetakse lastevanemate poolt rasket koolikotti. Enamuse vastajate lapsed 
kannavad küll seljakotti, kuid seda enamasti vaid ühel õlal.  

Õnneks üle poolte lastest käivad mitmesugustes liikumisega seotud huviringis ja sellega suudetakse 
mõningaid valesid tegevusviise leevendada.  

Selgus, et umbes pooled lastevanematest on olnud mures oma lapse rühi pärast ja on pöördunud 
vastava erispetsialisti poole, kahjuks aga kolmandik vastanutest ei osanud öelda, kas nende lastel 
võib olla rühihäireid. Seega ei olnud nad oma last eriti jälginud. Kuue vastaja lapsel oli diagnoositud 
skolioos.  

Enamuse lastevanemate andmetel ei ole nende lastel lülisamba piirkonnas erilisi valukaebusi 
esinenud, kuid mõningaid valusid oli nende andmetel kaevanud umbes kolmandik lapsi.  

Kahjuks vildakselgsust kui ohtlikku rühiviga teadis üsna väike osa lastevanematest. Pooled vastajatest 
aga pidasid skolioosi teemat väga oluliseks ja ennetustöö tegemist väga vajalikuks. Leiti, et tehtud 
uuringut ja selle tulemusi peab kindlasti koolis lastevanematele tutvustama.  

Umbes pooled lastevanematest mõistsid, et raske koolikott ja selle kandmisel tekkiv sundasend võib 
tekitada raskeid selgrooprobleeme ning selle raskust tuleb kindlasti vähendada. 2014. aasta 
detsembrikuus SÜG-s läbiviidud koolikottide kaalumine näitas, et näiteks algklassides koolikottide 
raskusega erilisi probleeme pole. Üle lubatud kaalu oli 94-st kaalutud koolikotist 12. Üsna suured 
probleemid on aga 5.-9. klassi õpilastel. Näiteks 6. ja 9. klassis ületas lubatud kaalu lausa 95% 
koolikottidest, ka teiste klasside paljude õpilaste koolikotid ületasid lubatud kaalu. Õnneks SÜG-s 
rühihäiretega lapsi kooli meditsiiniõe poolt läbiviidud vaatluste tulemusena väga palju ei ole.  

Töö autorid on alustanud oma töö tutvustamist lastevanematele.   
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Mängudes kasutatavate anti-cheat meetodite efektiivsus 
 

Ago Ambur, 12. klass 
Rapla Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Kadri Laup (Rapla Ühisgümnaasium) 

 
 

Anti-cheat on erinevates arvutimängudes rakendatava tarkvara tüüp. Anti-cheat’i eesmärk on 
tuvastada ning elimineerida mängust mängijaid, kes kasutavad keelatud tarkvara või muudavad 
mängu käitamist enda kasuks, saavutades ebaausaid eeliseid teiste mängijate ees. Üldjoontes 
toimivad anti-cheat’id erinevate proaktiivsete või reaktiivsete tehnikate rakendamisel. Antud 
uurimistöös uurisin erinevate kommerts anti-cheat’ide poolt rakendatud reaktiivseid meetodeid. Töö 
eesmärgiks oli uuritavate meetodite efektiivsuse välja toomine pahatahtliku mängija perspektiivist 
ning üldisemalt teemale tähelepanu juhtimine. Kuna anti-cheat’e rakendatakse pea kõigis 
populaarsetes mitmikmängudes, on nende tööstus suurem kui arvata võib. 

Töö hõlmab enamlevinumaid reaktiivseid meetodeid, mida kasutatakse mängija arvutist keelatud 
tarkvara kasutamise tuvastamiseks. Töö koostamise protsessis tuginesin antud valdkonnas üle kolme 
aastaga kogunenud kogemustele ning analüüsisin spetsiaalselt ka erinevaid kommerts anti-cheat’e. 
Antud uurimistöö on struktureeritud rakendatavate meetodite tüüpide alusel koos kirjeldusega 
nende toimimisest ning haavatavustest pahatahtliku mängija jaoks. Erinevatele meetoditele 
hinnangu andmisel põhinesin sellel, kui lihtne on pahatahtlikul mängijal neid haavata või neist mööda 
pääseda. 

Töös selgus, et enim rakendatavad meetodid põhinesid antiviiruste maailmast tuttavatel 
signatuuridel ja räsidel ning kõik neist olid mingil viisil haavatavad. Töö kokkuvõtteks tegin 
ettepanekuid, kuidas analüüsitud meetodite efektiivsust tõsta. Töös selgub, et anti-cheat’i arendaja 
ei saa jääda lootma vaid standardsetele ning üldlevinud tarkvara tuvastus meetoditele. Anti-cheat’i 
arendaja jaoks peaks olema oluline avatud mõtlemine ning vajadus keelatud tarkvara tuvastamisel 
luua oma unikaalseid meetodeid. Antud töösse koondatud teave tuleb kindlasti kasuks inimestele, 
kes alles sukelduvad mängude (anti)cheat’imise valdkonda. 
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Maakoolide hääbumine 
 

Kairi Ansper, 12. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 

Juhendajad:  Sirje Kereme  ,  Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium) 

 
 

Äärmiselt aktuaalne teema on praegusel ajal maakoolide hääbumine ning üleüldse koolivõrgustikus 
toimuvad muutused. Kõige rohkem mõjutab koolide sulgemist või siis gümnaasiumiosa kaotamist 
õpilaste suur liikumine maalt linna kooli ning riigipoliitika, mis on väikeste maakoolide ja nende 
tuleviku suhtes hukatuslik. Eelkõige peab autor silmas riigi poolt sisseviidavat reformi, mis käsitleb 
hariduskorralduse kaasajastamist ehk üldiselt tugeva riigigümnaasiumi olemasolu igas maakonnas.  

Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et üha enam õpilasi kipub minema õppima just linna. 
Sellele mõjub soodsalt ka töökohtade vähesus maal. Kui need tendentsid jätkuvad, kaotab Eesti järk-
järgult elu kaugemates maapiirkondades. Lisaks kaasneb kooli vahetuse ning iseseisva eluga 
kohustusi ning vastutus, millega igaüks ei saa hakkama. Niisamuti lisab see muret vanemate õlgadele. 

Autor valis sellise teema, kuna on isiklikult antud teemaga seotud. Eelkõige oli autoril huvi teada, 
miks on õpilased meelsasti nõus vahetama kodulähedase maakooli kaugel asuva suure linnakooli 
vastu, seda eeskätt Leisi Keskkooli näitel.  

Töö eesmärk oli:  

 uurida linna- ja maakooli erinevusi 

 uurida, mis mõjutab koolivalikut 

 teada saada, kuidas noori tagasi maakooli/maale saada 

 tutvuda riigigümnaasiumi mõttega 

Uuringu meetodiks oli ankeetküsitlus, milles esitati kokku 21 küsimust. Uuringus osalesid peamiselt 
Leisi Keskkooli õpilased ja teised väiksemate koolide õpilased. Vastanud inimeste arv oli 43, kellest 31 
olid naised ja 12 mehed. Vastajad olid vanuses 12-16.  

Küsitluse tulemusena saadi teada järgmist:  

1. Kõikide praegu hariduselus toimuvate muutuste (nt riigigümnaasiumide loomine) algseks 
põhjuseks on aina vähenev õpilaste arv.  

2. Saare maakond ei soovi luua oma maakonda riigigümnaasiumit ja võitleb selle vastu.  
3. Noored lähevad linna, sest seal on laiem valik huviringe, sportimisvõimalusi, üritusi, valikaineid ja 

õppesuundi. Oma osa on ka soovil saada iseseisvaks ja laiendada tutvusringkonda  
4. Õpilased hindavad kooli juures head haridust, õpetajaskonda ja õpikeskkonda.  
5. Koolivahetuse otsuse teevad noored ise. Mingil määral arvestatakse ka vanemate arvamust ja 

sõprade seisukohta. 
6. Koolivahetusega võib kaasneda hulk probleeme (pikk ja kulukas sõit, ühiselamu ja söögi kulud, 

liigne vabadus). 
7. Paratamatult mõjuvad linnad noortele suurte tõmbekeskustena. Linnastumine jätkub ja linna 

suunduvate inimeste vanus muutub järjest väiksemaks.  
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Anaplasmoos – "uus" haruldane zoonoos 
 

Anna Anufrijeva, 11. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
 

Eesti on Euroopa riikide hulgas üks liidritest nakatumisel sellistesse puukidega seotud haigustesse 
borrelioos ja puukentsefaliit, mida registreeritakse igal aastal väga palju. Hiljuti avastati uus puukidel 
infektsiooniliik– anaplasmoos (puukide poolt edasikantav bakteriaalne infektsioon). Esimene juhtum 
Euroopas fikseeriti 1996 aastal.  

Töö eesmärgiks oli välja selgitata, kui suur on risk Eestis haigestuda anaplasmoosi poolt põhjustatud 
immuunsuse nõrgenemisega lõppevasse haigusesse. Sellega nakatumisel suureneb oht haigestuda 
seen- ja viirushaigustesse. 

20.10.2014 - 20.10.2014 viidi Tallinna Tervise Arengu Instituudi laboratooriumis läbi katsed nested 
PCR meetodi abil, et avastada puukides anaplasmoosi tekitaja DNA. Uuringute tulemus osutus 
negatiivseks. Anaplasma DNAd ei avastanud mitte üheski katses. See kinnitas algset hüpoteesi, et 
anaplasmoos on haruldane soonoos. 

Et kaitsta ennast nimetatud infektsiooni vastu, mis kandub edasi Ixodidae puukidega, tuleb järgida 
profülaktikaabinõusid. Need on – õiged riided, keha ülevaatamine peale metsas käimist, 
tõrjevahendite kasutamine. 
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Harku järve vee kvaliteedi uurimine hüdrokeemiliste parameetrite põhjal 
sügis-talvel 2014-2015 
 

Killu Asu, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Marika Viisimaa, Inna Kamenev (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Harku järv asub Tallinna linna territooriumil ning on üks Eesti reostunumaid järvi. Samas on viimastel 
aastatel saanud järv inimestele tähtsaks puhkepaigaks. Seega on oluline jälgida selle kvaliteeti nii 
inimeste kui ka vee-elustiku kaitseks. Enamasti uuritakse järvevett suvisel ajal ning ei pöörata 
piisavalt tähelepanu hüdrokeemilistele kvaliteedinäitajatele. 

Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida Harku järve vee kvaliteeti põhiliste hüdrokeemiliste 
parameetrite (pH, elektrijuhtivus, värvus, hägusus, heljumi sisaldus, üldkaredus, üldleelisus, üldraud, 
keemiline hapnikutarve, biokeemiline hapnikutarve ning Ca2+, PO4

3- ja NO-
3-N sisaldused) põhjal, 

võrrelda saadud tulemusi seireandmetega ja teha järeldused. Järvest võeti veeproovid kolmest 
kohast novembris ja jaanuaris. Proovivõtu kohtadeks olid Harku oja suue, Tiskre oja lähtekoht ja 
endise pumbamaja juures asuva kraavi suue. 

Töö alguses püstitati kolm hüpoteesi: 

 uurimistöös leitavate kvaliteedinäitajate väärtused sarnanevad seireandmetega; 

 võrreldes sügisega on talvel kõikide vee kvaliteedinäitajate väärtused väiksemad; 

 väljavoolukohas on kvaliteedinäitajate väärtused suuremad kui sissevoolukohtades. 

Uurimistöö käigus läbiviidud katsete tulemusena leidis enamjaolt kinnitust esimene hüpotees ning 
kinnitust ei leidnud teine ja kolmas hüpotees. Selgus, et rohkem tähelepanu peaks pöörama järve 
fosfaatide ja nitraatide sisaldusele, mis olid võrreldes 2011. aasta seireandmetega märkimisväärselt 
suurenenud, kuid mida enam seires ei jälgita.  

Tähtis on ka edaspidi uurida Harku järve sügis-talvel, sest mõne parameetri poolest oli järve vesi 
talvel isegi halvema kvaliteediga kui sügisel. Mitmed näitajad olid suurimad Harku oja suudmes ja 
ainsas väljavoolukohas, Tiskre oja lähtekohas, väikseimad. Seega peaks vee kvaliteedi parendamiseks 
ulatuslikumad uuringud läbi viima Harku ojas. Lisaks leiti, et antud töös saadud üldkareduse ja 
elektrijuhtivuse alusel ei sobinud Harku järv II tüüpi järvede hulka nagu on järv kategoriseeritud 
Veeseaduses. Järvetüübi täpsemaks määratlemiseks tuleks järve edasi uurida.  
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Tallinna 32. Keskkooli ja Tartu Waldorfgümnaasiumi üldiseloomustus ja 
heaoluküsitlus 
 

Aniita Barkala, 11. klass 
Tallinna 32. Keskkool 

 
Juhendaja: Liina Kitt (Tallinna 32. Keskkool) 

 
 

Haridus ja kool on teemad, mille kohta oskab igaüks midagi rääkida, sest kõigil on kooliskäimise 
kogemus olemas. Kuna Eesti koolimaastik on enamasti üpris ühetaoline, on paljudel endistel ja 
praegustel traditsioonilises koolis käivatel õppuritel vaade koolile väga sarnane. Peale üldtuntud 
lähenemise haridusele on aga olemas ka alternatiivsed suunad, mille laiem kajastamine on jäänud 
unarusse. Sellest tulenevalt sai aluse ka käesoleva uurimistöö teemavalik. Teema olulisus peitub kahe 
erineva kooli tutvustamises, sealhulgas alternatiivse suuna esitlemises ning lahti mõtestamises. Kuna 
töö käigus viidi läbi ka rahuloluküsitlus, siis on uurimistöö tulemused kasulikud ka koolidele endile. 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli üldiselt iseloomustada ühte traditsioonilist kooli (Tallinna 32. 
Keskkool) ja üht alternatiivset kooli (Tartu Waldorfgümnaasium). Teiseks eesmärgiks oli 
heaoluküsitluse abil selgitada välja, kuidas väljendub gümnaasiumiõpilaste (mitte)rahulolu oma 
kooliga. 

Töö uurimuslikus osas viidi mõlemas koolis läbi heaoluküsitlus. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada 
Tallinna 32. Keskkooli ja Tartu Waldorfgümnaasiumi gümnaasiumiõpilaste üldine rahulolu oma 
kooliga. Küsitlus keskendus erinevatele kooli aspektidele, jagunedes kuueks suureks alateemaks: 
suhted koolis, info liikumine koolis, õppetöö läbiviimine, õpilaste arenguvõimalused väljaspool 
õppetööd, koolikeskkond ja kooli maine ning üldine rahulolu kooliga. Sellele lisandus kuus avatud 
küsimust. Vastustest saame ülevaate selle kohta, millega on õpilased kõige rohkem rahul, millised 
asjad on enam-vähem korras ning millised on kitsaskohad. 

Küsitluse vastuste põhjal saab järeldada, et kuigi mõlema kooli gümnaasiumiõpilased on oma kooliga 
üldiselt rahul, siis Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste rahulolu on suurem, kui Tallinna 32. Keskkooli 
õpilaste oma. See on tehtud kokkuvõtvalt kõigi heaoluküsitluse küsimuste ja valdkondade kohta. 
Samuti avatud küsimuste vastustes toodi välja rohkem positiivset ja vähem negatiivset Tartu 
Waldorfgümnaasiumi õpilaste poolt. Tallinna 32. Keskkoolis toodi välja ka palju positiivset, aga 
negatiivset märgiti võrreldes Tartu Waldorfgümnaasiumiga palju enam ära. 

Küsitluse lõpus oli võimalik teha ka ettepanekuid kooli paremaks muutmiseks ning iseloomustada 
oma kooli kuni kuue märksõnaga. Tallinna 32. Keskkooli õpilaste põhiline ettepanek oli rohkem 
keskenduda tunnitööle ning jätta vähem kodutöid. Samuti soovitakse koolitoidule paremat kvaliteeti 
ning mitmekülgsemat menüüd. Oma kooli iseloomustati kõige enam sõnadega ilus, loov, rõõmus. 
Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilased soovisid kõige enam, et gümnaasiumis õpiks rohkem õpilasi ning 
et tõstetaks rohkem teadlikkust nende koolist. Oma kooli iseloomustasid nad kõige enam sõnadega 
avatud, aktiivne, kodune.  
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Vene laste kohanemine eesti lasteaias 
 

Elizaveta Cheremisina, 12. klass 
Sillamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Galina Šutikova (Sillamäe Gümnaasium) 

 
 

Töö teema on väga oluline, sest paljud vanemad kohtuvad selle probleemiga, kui panevad oma lapsi 
lasteaeda. Töö alguses oli püstitatud eesmärk teada saada, kuidas venekeelsed lapsed kohanevad 
eestikeelses ühiskonnas. 

Töö hüpotees oli, et lastel, kellel ei ole eestikeelset suhtlemist väljaspool lasteaeda, on raskem 
kohaneda. Töö käigus lükati hüpotees ümber. Selgus, et isegi kui vanemad ei tegele lapsega kodus 
eesti keeles ega õpeta teda, ei tähenda see, et lapsel on lasteaias raske kohaneda. Õpetajad ja 
keelekümblusprogramm aitavad. 

Teoreetilises osas annab autor ülevaate sellest, mis on lasteaed ja keelekümblusprogramm, kuidas 
seda programmi kasutatakse, millised on selle eesmärgid ja missugune võib olla keelekümblus.  

Töö uurimuslikus osas on vanemate ja keskkooli õpilaste küsitluse analüüs. Samuti pärast vestlust 
Sillamäe Eesti lasteaia õpetajatega olid tehtud järeldused, kuidas lapsed kohanevad uues keskkonnas. 

Töö teema on aktuaalne ja saadud järeldused/tulemused võivad olla väga kasulikud vanemate ja 
lasteaia õpetajate jaoks, kes töötavad keelekümblusprogrammiga. 
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Valguse spektri erinevate osade mõju taimede kasvule 
 

Andrei Dashuk, 8. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
 

9.- 30. detsembrini 2014 viidi läbi rida katseid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi füüsika labori ja 
koduste tingimuste raames eesmärgiga välja selgitada, millist tüüpi lambid sobivad kõige paremini 
taimede kasvatamiseks. 

Lampide valguse lagunemise ja taimede fenoloogilise seisundi jälgimise käigus saadud andmed, mis 
olid erinevat tüüpi katsete koostamise aluseks näitasid, et LED lamp sobib taimede kasvatamiseks 
kõige paremini, kuna selles on ülekaalus punane ja violetne värv, mis on vajalikud fotosünteesi 
toimumiseks. 

Uurimistöö lõpus on antud soovitusi taimede kasvatamiseks kunstliku valguse abil, mis on seotud 
lampide asukoha ja võimsuse, samuti agrotehniliste võtete teadvustamise olulisusega. 
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Rahvakalendri ilmaennete paikapidavus Narva ja Jõhvi piirkonnas 
 

Darja Grigorjeva, Anna Pankova, 9. klass 
Narva 6. Kool 

 
Juhendaja: Tatjana Terebilova (Narva 6. Kool) 

 
 

Inimese elu on ammustest aegadest kuni meie päevini sõltunud aastaaegadest, ilmatingimustest ja 
nende muutustest. Eriti sõltus ilmast meie kaugete esivanemate elu, kes olid põhiliselt põlluharijad. 
Oma teadmisi anti edasi põlvest põlve ilmaennustuste, kommete ja vanasõnade vormis.  
Ilmaennustused on seotud rahvakalendri tähtpäevadega, mis olid omamoodi aastaaegade tähised. 
Paljud nendest vanadest ilmaennustustest on säilinud ka meie päevini, kuid inimesed kasutavad neid 
üha vähem, üha rohkem kasutatakse kaasaegseid tehnoloogiaid. Miks see nii on? Kas vanad 
ilmaended kehtivad ka praegu või on oma usaldusväärsuse kaotanud?  

Töö eesmärk:  Välja uurida, kas rahvakalendri ilmaennustused peavad Narva ja Jõhvi regioonis paika. 

Töö ülesanded: 

 Leida erialasest kirjandusest Narva ja Jõhvi piirkonnast üleskirjutatud ilmaendeid;  

 Analüüsida riikliku ilmateenistuse statistilisi andmeid, kõrvutada tegelikke  ilmakarakteristikuid 
rahvakalendri ilmaennustustega; 

 Kontrollida rahvakalendri ilmaennustuste paikapidavust toetudes isiklikele 
ilmavaatlusandmetele;  

 Leida üles Ida-Virumaa ilmatargad ja tutvuda nende töömeetoditega. 

Töö hüpoteesiks on: Rahvakalendri ilmaended ei ole kaotanud oma usaldusväärsust, nad kehtivad ka 
meie päevil, neid võib kasutada ilmaennustuseks.  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade rahvakalendrist, rahvakalendri ilmaennustustest ja Eesti 
ilmatarkadest. Pikemalt on räägitud Ida-Virumaa ilmatargast Viktor Tsibisest, kellega töö käigus 
kohtuti ja kellelt võeti intervjuu.  

Töö praktilises osas kõrvutatakse rahvakalendri ilmaendeid tegelike ilmaandmetega. On kasutatud 
Narva-Jõesuu ilmajaama, Narva ja Jõhvi ilmajaama andmeid viie aasta (2010-2014) kohta. 
Ilmavaatlusi tehti 01.10.2013 kuni 31.04.2014 Ida-Virumaal Narva linnas, Narva 6. Kooli 
territooriumil. 

Uurimistöö tulemusel selgus, et suuremat osa rahvakalendri ilmaennetest ei saa tänapäeval 
kasutada. Seega uurimistöö hüpotees ei leidnud kinnitust 

  



20 

 

Seepide mõju bakteritele 
 

Merilin Grossthal, 12. klass 
Saue Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ulvi Urgard (Saue Gümnaasium) 

 
 

Käesolevas uurimistöös uuritakse, kuidas seebid mõjutavad bakterite elu. Uurimistöö eesmärgiks oli 
rohkem teada saada bakteritest ja seepidest. Lisaks tahab autor teada, kuidas mõjutavad seebid 
bakterite elu.  

Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade bakterite 
ehitusest ja talitlusest ning tutvutakse seepide ehituse ja tööpõhimõttega. Teine peatükk koosneb 
praktilise töö seletusest ja tulemuste analüüsimisest.  

Töö praktiline osa viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli laboris ning see koosnes kolmest osast. Esimeses 
ja teises katses külvati bakterid söötmetele (vastavalt vedelsöötmele katseklaasis ja tardsöötmele 
Petri tassil), kuhu oli eelnevat lisatud erinevaid seepe. Eksperimentides kasutati kolme tükiseepi 
(Johnson’s, Himalaya, Bobas) ja kolme vedelseepi (Rainbow, Nature Babycare, Corine de Farme). 
Bakteritest valiti esimesse katsesse E.coli, Stapylococcus sp, Pseudomonas sp, Micrococcus sp ja 
Sarcina, teise katsesse ainult E.coli. Kolmandas katses võeti enne ja pärast käte pesemist Corine de 
Farme seebiga peopesalt organisme ja pandi need elama erinevatele Petri tassidele.  

Vastused leiti järgnevatele uurimisküsimustele:  

 Millised bakterite paljunemis- ja ainevahetuslikud iseärasused võimaldavad neil ellu jääda 
ebasoodsates tingimustes?  

 Millise firma ja kas vedelad või tahked seebid osutuvad kõige tõhusamateks?  

 Millised bakterid suudavad seebikeskkonnas kõige vähem paljuneda?  

 Kui paljud bakterid suudavad jääda neile mitte omases keskkonnas ellu?  

Bakterite paljunemise eripäraks on kiire generatsiooniaeg ja ainevahetuslikuks eripäraks see, et 
bakterid toodavad mürke, mis põhjustavad haigusi. Uurimistöö tulemusel võib öelda, et vedelseebid 
hävitavad rohkem baktereid kui tükiseebid. Kõige tõhusamateks seepideks osutusid vedelseebid 
Corine de Farme ja Rainbow. Baktereid Sarcina ja E.coli on võimalik kõige lihtsamalt nahalt 
eemaldada. Katsetest ei saadud täpselt arvuliselt teada, kui palju baktereid hävis seebikeskkonnas. 
Töö käigus selgus, et seda ei ole võimalik ka arvutada, sest bakterid on väga väikesed organismid.  

Hüpotees, et ükski bakter ei suuda paljunema hakata, kui panna ta seebilahusesse või selle lähedale 
elama, osutus valeks, kuna bakterid suutsid hakata mingil määral kasvama seebikeskkonnas, iga 
mikroorganism küll erinevas ulatuses.  

Tulevastes uurimistöödes võiks teha sama eksperimendi ainult et teiste pesuvahenditega, näiteks 
dušigeelide ja šampoonidega.   
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Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus 
ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas 
 

Sisi Carmen Haamer, Pääsu Silme Vilbaste 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Toomas Jürgenstein (Hugo Treffneri Gümnaasium) 

 
 

Käesoleva töö sihiks oli uurida ning analüüsida eesti rahvausundi ja selle kaudu laiemalt meie 
folkloori elujõulisust. Uurimuse teostamiseks kasutasime Eestis tuntud libahundiuskumuste võrdlust 
läänemaailma samalaadsete uskumuste ning popkultuuris levivate libahundikujutelmadega. Eesti 
rahvakultuuris on suhtumine libahunti äärmiselt praktiline. Nii nagu tavalisel hundil on õigus saagile, 
võib ka libahunt oma osa saada. Erinevalt popkultuuris levinud kujutlustele on eesti libahunt väga 
sarnane tavalisele hundile nii olemuselt kui ka välimuselt. 

Uurimuse praktiline osa on kokku pandud Hugo Treffneri Gümnaasiumi (HTG) õpilaste seas läbi 
viidud küsitluse põhjal. Libahundi valisime võrdluse aluseks nii sellest jutustava materjali rohkuse kui 
ka eesti kujutelmade selgelt eristuvate joonte tõttu. Võrdlusmaterjaliks kasutasime eesti 
rahvakultuurist tuntud libahundikuvandit kõrvutatuna Lääne-Euroopa vanemate ning popkultuurist 
tuntud uuemate kujutelmadega.  

Uurimisküsimus oli, mil moel sarnanevad või erinevad eeltoodud võrdluses HTG õpilaste 
libahundikujutelmad. Tulemused näitasid, et eesti folkloor on õpilaste hulgas praktiliselt tundmatu, 
samuti ka vanemad Euroopa libahunditeemalised uskumused. Ülekaalukalt ja ootuspäraselt mõjutab 
noorte mõttemaailma kaasaegne filmitööstus ja fantaasiakirjandus. Kinnitust ei leidnud hüpotees, et 
humanitaarklassi õpilased tunnevad eesti rahvausundi libahunti paremini, küll aga olid nad paremini 
kursis kaasaegse noortekultuuriga. 

Uurimustöö järeldusena sooviksime tunda paremini oma rahva kultuuri ning soovitaksime lisada 
usundiloo või kultuuriloo õppekavva kindlasti rohkem Eesti materjali. 
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Alternatiivenergia rakendamisvõimalused Viimsis 
 

Henry Härm, 12. klass 
Viimsi Keskkool 

 
Juhendaja: Heikki Härm (Silberauto AS) 

 
 

Aina rohkem võetakse kasutusele alternatiivseid kütuseid ja energiaallikaid, mis võimaldavad toota 
inimkonnale hädavajalikku energiat keskkonnale sõbralikumalt. Sarnaselt maailmale on ka Eesti 
põhilised keskkonnaprobleemid seotud fossiilsete kütuste põletamisega. Kuigi Eestis rakendatakse 
juba mingil määral alternatiivseid energiaid, on vaja keskkonna säilitamiseks hakata probleemiga 
tõsiselt tegelema.  

Uurimustöö käigus vaatles autor erinevaid alternatiivenergia tootmisviise ja otsis vastust järgmistele 
küsimustele:  

 Milliseid alternatiivenergia tootmisviise on ja milliseid ei ole Viimsis perspektiivikas kasutada?  

 Kuidas saaks tõsta Viimsi alternatiivenergia osatähtsust? 

Uurimustöös jõudis autor järeldusele, et perspektiivikad alternatiivenergia tootmisviisid oleksid 
hüdroenergia, biomass, biokütus, tuuleenergia ja päikeseenergia. Samuti pakkus autor välja 
alternatiivenergia osatähtsuse tõstmiseks Viimsis ka omapoolsed nägemused  

Loodete energia kasutamine on Läänemere äärsetes riikides välistatud, kuna veetase muutub vaid 
paari sentimeetri võrra. Veel välistas autor geotermilise energia kasutuse, kuna ilmselt on vaja teha 
vajalike soojusteni jõudmiseks liiga sügavaid puurauke. Samuti välistas autor ka energiataimede 
kasvatamise Viimsis, kuna puudub vajalik põllumaa.  

Hüdroenergiat on võimalik rakendada Viimsi vahetusse lähedusse jääval Jägala jõel. Uurimustöö 
autor pakkus välja võimaluse ehitada Jägala jõele 9 MW või 1300 kW hüdroelektrijaamad, mis 
toodaksid vastavalt 133,2% ja 33,5% Viimsi elektrivajadusest. 

Viimsis saab kasutada valla piirides tekkivat prügi elektri tootmiseks prügipõletusjaamas, mis toodaks 
43% Viimsi elektrivajadusest. Biogaasi tootmiseks saab kasutada Viimsis kogunevat reovett, mis 
kataks hinnanguliselt 13% valla energiavajadustest. Biomassina on võimalik kasutada ka Viimsi 
metsade toodetud küttepuitu, mis rahuldaks omakorda 1,7% energiavajadusest.  

Tuuleenergia jaoks on Viimsis suur potentsiaal. Ühest väiketuulikust piisab keskmise majapidamise 
energiavajaduste rahuldamiseks, tootes keskmise tuulekiirusega 6258,2 kWh, mis katab 156,5% 
majapidamise elektrivajadusest. Lisaks väiketuulikutele saab Viimsis rajada ka tuulefarme. 
Uurimustöös pakuti välja 24 MW tuulepargi, mis katab 122,5%, ning 9 MW tuulepargi rajamist, mis 
katab 50% tarbimisest. Kaaluda võib ka avamere tuuleparkide loomist. Taani eeskujul arvestas autor, 
et 23 MW avamere tuulepark kataks 117,7% energiavajadusest.  

Päikeseenergiat on Viimsis kõige otstarbekam uurimistöö tulemustel kasutada sooja vee tootmiseks 
koos elektriboileriga või muu kütteallikaga. Võimalik oleks ka majapidamise elektrivajaduste 
rahuldamine päikesepaneelidega. Uurimistöö autor leidis, et selle jaoks tuleb installeerida 5,76 kW 
võimsusega süsteem, mis tasuks end ära 6 aasta jooksul. Uurimistöö käigus jõuti järeldusele, et 
Viimsis pole perspektiivikas ehitada päikeseelektrijaama, kuna see pole Eesti geograafiliste 
tingimuste tõttu tasuv. 
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Euroopa – peamine turismipiirkond 
 

Julia Ingeroinen, 11. klass 
Ahtme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Julia Pelihova (Ahtme Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, miks inimestele meeldib Euroopas reisida. Ja proovida 
tõestada seda, et Euroopa tõesti on peamiseks turismisihtkohaks.  

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks läbiti järgmised etapid: teemakohaste allikate uurimine; mõiste 
„turism“ seletamine; Euroopa turismipiirkondade uurimine, et välja selgitada millistes Euroopa 
riikides turistid tihedamini puhkavad; õpilaste küsitluse läbi viimine; andmete kogumine, töötlemine 
ja kokkuvõte.  

Läbi viidi küsitlus, kus osales 35 Ahtme Gümnaasiumi õpilast. Küsitluse tulemuste töötlemisel ja 
analüüsimisel selgus, et kõige külastatuim piirkond on Türgi, 19 vastajat. Teiseks piirkonnaks osutus 
Saksamaa, 15 vastajat. Kolmandat kohta jagasid omavahel Prantsusmaa ja Bulgaaria 8 vastajaga. 
Itaaliat oli külastanud 5 inimest vastajatest ja Šveitsi 3 vastajat. Ning 3 inimest valisid „Muu“, kuna ei 
külastanud ühtegi nimekirjas olevast riigist. Küsitluses oli küsimus „Meeldib Teil Euroopas reisida?“, 
millele vastasid jaatavalt 34 vastajat ja 1 vastaja valis vastuseks „Ei, ei meeldi.“  

Küsitluse tulemustest saab järeldada, et vastajatele meeldib reisida. Tahaksin neile soovitada kõige 
populaarsemaid kohti Euroopas, mida kindlasti tuleks külastada ja nendeks on Belgia linn Gent, 
Luksemburgi linn Luxembourg, Sitsiilia linn Sciacca, Hispaania linn Bilbao ja Taani linn Kopenhaagen. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimestele meeldib Euroopas reisida. Euroopa on majanduslikult 
arenenud piirkond, väga rikkalik ajalooline taust ja kultuur ja kaubanduse osas on areng väga suur, 
mis omakorda meelitab tohutu turistide arvu Euroopasse. Samuti Euroopa kliima on rikkalik, iga 
inimene leiab endale sobiva, rannapuhkus või suusatamine, matkamine või alpinism.  
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Inimeste teadlikkus ja suhtumine kahepaiksetesse bioloogilise 
mitmekesisuse osana. Kahepaiksete kevadränne Undlas ja Viitnal 2014. 
aastal 
 

Marta Jamsja, 12. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Siret Pung (Kadrina Keskkool) 

 
 

Tänapäevases maailmas on hakatud väärtustama looduslikku jätkusuutlikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust. On mõistetud, et igal liigil on looduses täita oma roll, mis tagab süsteemselt toimiva 
keskkonna. Tasakaalu säilitamisel on tähtis osa ka kahepaiksetel, keda on Eestis üha aktiivsemalt 
hakatud kaitsma. Kombineerides isikliku huvi looduskaitse ja kahepaiksete vastu, koostasin käesoleva 
uurimuse, mille põhieesmärkideks olid järgnevad: 

 Uurida Kadrina Keskkooli 8. ja 11. klassi õpilaste ja täiskasvanute teadlikkust ning suhtumist 
kahepaiksetesse küsimustiku alusel. 

 Osaleda üle-eestilisel Eestimaa Looduse Fondi konnatalgutel, olles Undla rändekoha talgujuht 
ning haarates kaasa Kadrina Keskkooli õpilasi ja õpetajaid. 

 Selgitada talgute käigus välja, millised kahepaiksete liigid ja kui arvukalt rändavad kevadel Undla 
ja Viitna küla rändelõikudel Lääne-Virumaal. 

 Teadvustada kohalikus kogukonnas kahepaiksete ohustatust ning kaitse olulisust. 

Uurimistöö koosneb kahest osast. Kirjanduse põhjal koostatud üldosa keskendub bioloogilise 
mitmekesisusele ja kahepaiksete üldiseloomustusele, tähtsusele ja kaitsele. Eriosa annab ülevaate 
inimeste teadlikkusest ja suhtumisest kahepaiksetesse ning konnatalgute projekti „Konnad teel(t)!“ 
tulemustest kodukoha kahepaiksete rändepiirkonnas. 

2014. aastal viisin läbi küsitluse 93 eestlase seas, uurimaks nende teadmisi ja suhtumist 
kahepaiksetesse. Vastajateks olid 65 õpilast Kadrina Keskkoolist ja 28 täiskasvanut üle Eesti vanuses 
14-76 eluaastat. Püstitasin hüpoteesi, et kooliõpilased on rohkem teadlikud kahepaiksetest ja nende 
kaitsmise viisidest kui täiskasvanud. Lisaks arvasin, et naised peavad kahepaikseid vähem 
meeldivateks kui mehed. Töö põhjal jõudsin järeldusele, et kõik vastajad olid väga teadlikud, miks 
kahepaiksed vajavad kaitset, ning oskasid nimetada erinevaid projekte, mis aitavad seda tagada. 
Huvitav on välja tuua fakti, et mõni inimene arvas, et roomajad, imetajad ja kalad on samuti 
kahepaiksed, põhjendades oma valikut sellega, et nad on loomad, kes elavad nii maismaal kui ka 
vees. Arvamus, et naissoole meeldivad kahepaiksed vähem, leidis kinnituse, sest 53% naistest ja 36% 
meestest ei pea kahepaikseid eriti meeldivateks loomadeks. 

Kõik 11 Eestis elavat kahepaikse liiki on looduskaitse all ja nende kaitsmiseks on loodud projekte, 
nagu Eestimaa Looduse Fondi „Konnad teel(t)!“ ja DRAGONLIFE. Neist esimese projekti raames viisin 
läbi talgud Undla ja Viitna külas Lääne-Virumaal, aitamaks kahepaiksetel jõuda üle maantee 
kudemispaika. 12.–23. aprillini 2014. aastal päästsime koos 23 vabatahtlikuga vanuses 5–54 aastat 
701 kahepaikset (649 pruuni konna, 50 harilikku kärnkonna ja 2 vesilikku). Selgus, et kodukandis on 
kõige aktiivsem harilike kärnkonnade ränne, kuid ei puudu ka haruldasem liik – harivesilik. Üle Eesti 
paiknenud 24 erinevas talgukohas suudeti aidata 15 677 kahepaikset. 

Võrreldes varasemate aastatega oli päästetud kahepaiksete arv väiksem, sest rännet pärssisid 
külmad ja kuivad kevadööd. Osalejatele jättis päästeaktsioonist osavõtt positiivse tunde ning avaldati 
ka soovi osaleda järgneval aastal projektis uuesti. 

Töö eesmärgid leidsid täitmist ning suutsin pühendada oma töösse ligikaudu 150 inimest, kes kõik 
kasvõi hetkeks mõtlesid kahepaiksetele ning nende rollile bioloogilises mitmekesisuses.  
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Rändurid teekonnal: RMK matkarajast Indoneesia prügimägedeni 
 

Marta Jamsja, 12. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Anneli Särg (Kadrina Keskkool) 

 
 

Inimesed on käinud juba aastasadu rännakutel, sest soovitakse leida vastuseid ammu vaevanud 
küsimustele, tahetakse avastada maailma või järgitakse religiooni. Iga teekond on erinäoline ja 
individuaalne, sõltudes keskkonnast, kaasteelistest ja rändaja iseloomust. Uurimistöö kirjutamiseks 
andis tõuke huvi reisimise vastu ning väljendus soovis saada rohkem teada kaasmaalaste rännakutest 
ning mitte lasta nende lugudel ajas ununeda. Enne uurimuse kirjutamist püstitas autor järgnevad 
hüpoteesid: 

 esmane info rändamise kohta pärineb tuttavatelt ning alles sellele järgneb materjaliga iseseisvalt 
tutvumine;  

 rännakul kogeti hingelist täiustumist ning hirmude ületamist;  

 teel olemine lähendab matka koosläbivaid inimesi;  

 matkajatele on olulisem teel olemine kui sihtkohta jõudmine; 

 kui korra on teekond läbitud, tahetakse veel minna ning siis juba pikemaks ajaks;  

 usulisel eesmärgil läbitakse palverännak siis, kui inimene tunneb, et ta vajab religioosset 
värskendust või on oma teed Jumalani kaotamas;  

 mitteusulistel põhjustel ettevõetud matk on võrreldav palverännakuga.  

Uurimistöö koosneb 4 suuremast peatükist. Esimeses osas võrdleb autor intervjueeritavate 
definitsioone rännakust ja palverändurist, toetades seda  kirjandusega, samuti analüüsib matka 
erinevaid vorme. Teises osas kirjeldab rändajate emotsioone ja ettevalmistumist rännakuks. 
Kolmandas osas käsitleb teelolemist, sellega kaasnevaid ohte ja rõõme ning neljas osa keskendub 
intervjueeritavate tagasivaadetele oma teekonnale. 

Töö kirjutamiseks viis autor läbi 12 intervjuud 9 naise ja 3 mehega vanuses 20–70 eluaastat 
ajavahemikus 21.10–22.12.2014. Küsitletud jagas nelja rühma: misjonärid, palverändurid, RMK 
matkateelised ja mitteusulised rändajad. Nende inimeste rännakud ulatusid Eesti metsadest Saudi-
Araabiasse, Hiina, Hispaaniasse ning kaugemalegi, kuid selgus, et erinevalt inimeste eesmärkidest oli 
nende rännakutel palju ühist.  

Intervjuude põhjal jõudis autor järeldusele, et rännakul käimine näitab inimesele, mis on elus oluline. 
Matkal olles seljatati mitmeid hirme, leiti vastuseid tekkinud küsimustele ning loodi kestvaid 
sõprussidemeid. Uurimise käigus soovis autor leida definitsiooni sõnale palverännak, -rändur. Osa 
intervjueeritavaid leidis, et palverändur on isik, kes kõnnib üksinda ja otsib vastuseid eneses tekkinud 
küsimustele, kuid samas toodi välja, et palveränduriks võib nimetada ainult religioosset inimest. 

Töö eesmärk täitus ning intervjuudest võib välja tuua, et kõige olulisemaks pidasid küsitletavad 
teelolemist, mitte sihtkohta jõudmist nii matkal kui ka elus. Lisaks leiti, et oluline on märgata 
ümbritsevaid inimesi, neid tunnustada ja aidata. 
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Kiirlaenude roll Eestis 
 

Aleksei Jašin, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Ulla Triin (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium) 

 
 

Minu uurimistöö põhieesmärkideks oli informatsiooni leidmine kiirlaenude ajaloo ja struktuuri kohta, 
statistika väljaselgitamine kiirlaenude võtmise kohta Eestis, inimeste suhtumise väljaselgitamine 
kiirlaenudesse ning ka inimeste kogemuste väljaselgitamine kiirlaenude puhul Eestis.  

Uurimistöö raames kasutasin erinevaid meetodeid info otsimisel – teoreetilises osas kasutasin 
temaatilist kirjandust, akadeemilisi artikleid, ekspertide arvamust, ülikoolides kaitstud töid ning 
arvamuslugusid. Praktilises osas kasutasin küsimustikku erinevate vanusegruppide ning 
haridustasemetega inimeste seas, seejärel viisin läbi neli struktureeritud ja poolstruktureeritud 
intervjuud. 

Uurimistöö tulemusteks on lai ning loogiliselt struktureeritud teoreetiline osa mis räägib kiirlaenude 
ajaloost, statistikast mis on kiirlaenudega seotud, inimeste hoiakutest kiirlaenude suhtes ning 
kiirlaenude seadusandlusest. Kiirlaenud on üles ehitatud lühikeste tagasimakseperioodide ning 
suurte intresside põhimõttel, teenusega kaasneb ka lihtsus ja kiirus raha taotlemisel. Kiirlaenu taotlev 
inimene valib enesele sobiva ettevõtte ja tingimused ning seejärel toimub kiirlaenufirma poolt 
isikutuvastusprotsess. Kiirlaenufirmade tööd reguleerivad tarbija-, reklaami- ja rahandusseadused. 

Praktilises osas sain teada, et neutraalne suhtumine kiirlaenudesse on seotud varasema kontakti 
puudumisega selle teenusega. Enamasti inimesed, kes olid kokku puutunud kiirlaenudega isiklikult 
või tuttavate kaudu, suhtuvad sellesse negatiivselt, millest võib järeldada, et enamus inimeste 
kogemus kiirlaenu võtmisega ei ole positiivne. Haridustase, vanus ega sugu ei mõjuta inimeste 
hoiakuid selles valdkonnas. Enamasti inimesed mõistavad kiirlaenusuhte tõsidust pärast seda, kui nad 
on laenu tarbinud või mõni lähedane inimene on sellega kokku puutunud. Sain teada, et umbes 
kolmandik küsitletud inimestest on kiirlaenudega oma elus isiklikult või sugulaste kaudu kokku 
puutunud ja see viitab sellele, et küsimus on ühiskonnas aktuaalne. 

Minu isiklik suhtumine kiirlaenudesse oli varem täiesti negatiivne. Arvasin, et nad ainult kahjustavad 
inimeste majanduslikku olukorda ning ei paku nendele sugugi abi. Nüüd aga arvan, et kiirlaenude 
firmad on küllaltki tavalised ettevõtted mille eesmärk on kasumit teenida. Probleemid raha 
tagastamistega juhtuvad seetõttu, et inimesed ei suuda planeerida oma sissetulekuid ning 
väljaminekuid, see viitab inimeste halbadele teadmistele rahalistes küsimustes. Kiirlaenude 
ettevõtted võivad jätkata oma tegutsemist turul, kuid ebaõiglaseid tingimusi peab piirama 
seadustega, statistika avaldamise ning töö kontrollimisega. 

Tulevikus võib käesoleva töö kaudu loodud teadmiste baasi abil teostada edasist uurimist, näiteks 
saab uurida infokampaaniate olemasolu Eestis, mis laiendavad inimeste teadmisi kiirlaenudest. Lisaks 
võib uurida, kas kiirlaenude tarbimine on erinevates situatsioonides mõistlik või parem on otsida 
rahalist tuge teistest finantsmeetmetest. Peamine probleem minu meelest kiirlaenude valdkonnas on 
inimeste teadlikkuse puudumine. 

Tänu uutele teadmistele saan tulevikus oma tuttavaid konsulteerida ning neid mõjutada 
infomeeritud ostuste langetamisel, kas sedalaadi teenust kasutada või mitte. Lisaks võin kirjutada 
kirja ka Riigikogu rahanduskomisjonile, milles saan peegeldada oma töö tulemusi ja järeldusi ning 
soovitada neil teadlikkuse tõstmise poliitikale veelgi suuremat tähelepanu pöörata.  
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Eestis toodetud piima proovide võrdlemisanalüüs koostise ja 
mikrobioloogilise näitajate poolest 
 

Maria Jemeljanova, 11. klass 
Narva Keeltelütseum 

 
Juhendaja: Svetlana Anissimova (Narva Keeltelütseum) 

 
 

Lehmapiim on igapäevane toiduaine. Eestis on piimatööstus hästi arenenud ja müügil on suur piima 
valik erinevatelt tootjatelt. Pakutud variantide seast on raske valida kõige optimaalsemat 
kvaliteeditunnuste poolest, sellepärast peab käesoleva töö autor uurimisteemat aktuaalseks. 

Uurimisküsimuseks oli välja selgitada, millise tootja piima peaks ostja eelistama, selleks et seda 
tarvitades saada rohkem kasu (valke, rasva, süsivesikuid, vitamiine ja mineraalaineid) ja et selle 
tarbimine oleks samal ajal ohutu (abnormse mikrofloora, infektsiooni tekitajate ja antibiootikumide 
puudumine). 

Uurimistöö eesmärkideks oli: 

 teha erinevate piimaproovide võrdlemisanalüüs ja valida nendest tarbija tervise jaoks 
optimaalne. 

Uurimistöö hüpoteesiks püstitati: 

 pastöriseeritud piim on ohutu, kuid sisaldab vähe valke, rasva, süsivesikuid, vitamiine ja 
mineraalaineid. Pastöriseerimata piim sisaldab neid rohkem, kuid võib olla tarbija jaoks 
ohtlik, sest selles säilib palju patogeenseid baktereid. 

Selle hüpoteesi kontrollimiseks kasutati eksperimentaalset uurimismeetodit. Katseid tehti Tartu 
Ülikooli laboris. 

Katsete analüüsi tulemusena selgus, et tarbimiseks optimaalne on Alma piim 3,5%. Kuid neid 
tulemusi ei saa pidada absoluutselt usaldusväärseteks ilma lisaanalüüside läbiviimiseta. 

Uurimistöö eesmärgid täideti. Hüpotees leidis kinnitust vaid osaliselt. Edaspidistes uurimistöödes 
oleks tarvis laiendada piima proovide valimit, selleks et uurida selle toote turgu täielikumalt.  
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Pinnavee orgaanilise aine hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete omaduste 
uurimine kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Pirita jõe näitel 
 

Kristiina Joon, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Viia Lepane (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Looduslik orgaaniline aine mõjutab oluliselt veekogu omadusi. Humiinained moodustavad vees ühe 
peamise orgaanilise aine rühma. Humiinainetel on keskkonnas väga suur roll, need osalevad 
globaalses süsinikuringes. Hoolimata sellest, on humiinaineid suhteliselt vähe uuritud ja siiani pole 
nende struktuur ja tekkemehhanism täpselt selge. Humiinainete hüdrofoobsus ja hüdrofiilsus 
mõjutab nende omadusi ja toimet keskkonnas. Vastavalt hüdrofoobsusele või hüdrofiilsusele 
moodustab humiinaine komplekse. Nii võib vees sisalduv looduslik orgaaniline aine siduda 
muuhulgas ka saasteained ning muuta neid seeläbi keskkonnale kahjutumaks. Vastavalt sellele, kas 
orgaanilises aines on ülekaalus hüdrofoobsed või hüdrofiilsed omadused, saab ennustada, milliseid 
saasteaineid kõige tõenäolisemalt veekogus vabalt leidub ja milliste saasteainete sattumine vette on 
keskkonnale kõige kahjulikum. Töö eesmärgiks oli uurida orgaanilise aine hüdrofoobseid ja 
hüdrofiilseid omadusi ning keskkonnatingimuste mõju nendele omadustele. Püstitati järgnevad kolm 
hüpoteesi: 

 Pinnavee orgaanilise aine hüdrofoobsed ja hüdrofiilsed omadused sõltuvad 
keskkonnatingimustest.  

 Vee orgaanilise aine hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete fraktsioonide osakaal muutub ajas, st 
sõltuvalt tingimustest muutub orgaaniline aine vees hüdrofoobsemaks või hüdrofiilsemaks.  

 Pöörduv faasi kõrgsurvevedelikkromatograafiline meetod (RP-HPLC) sobib orgaanilise aine 
hüdrofoobsuse ja hüdrofiilsuse uurimiseks.  

Hüpoteese kontrolliti katseliselt, analüüsides Pirita jõe vee proove. Proovid võeti 2014. aasta jooksul 
üheksal korral: jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis, oktoobris, novembris ja 
detsembris. Ilmastikutingimused (veetase, vee- ja õhutemperatuur) muutusid selle perioodi vältel 
väga palju. Kõik kolm hüpoteesi leidsid kinnitust. RP-HPLC on sobiv meetod orgaanilise aine 
hüdrofoobsuse ja hüdrofiilsuse uurimiseks. Erinevatel kuudel olid pinnavee orgaanilise aine 
hüdrofiilse ja hüdrofoobse fraktsiooni kontsentratsioonid erinevad, samuti muutub ka nende 
fraktsioonide osakaal. Ilmnesid ka mõningad seosed keskkonnatingimuste ning orgaanilise aine 
hüdrofoobsuse ja hüdrofiilsuse vahel.   
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Peamised kehalised võimed ning nende põhjal ASG naissportlaste 
võrdlemine 
 

Triin Junson, 11. klass 
Audentese Spordigügmnaasium 

 
Juhendaja: Eve Liis (Audentese Spordigümnaasium) 

 
 

Seoses spordi populaarsusega noorte hulgas ning selle tugeva mõju avaldumisega inimese füüsilisele 
arengule, otsustas käesoleva töö autor uurida lähemalt kehalisi võimeid ning nende põhjal võrrelda 
noorsportlasi. Töö teoreetilises osas kirjeldas autor viit peamist kehalist võimet ning tõi välja 
võimalikud arendamismeetodid.  

Uurimusliku osa eesmärk oli leida spordiala, mis treenib noorsportlasi kehaliste võimete suhtes kõige 
efektiivsemalt, tuginedes kolmele alale: võrkpall, korvpall ning kergejõustik. Uurimus põhines 
kehalistel katsetel, mis viidi läbi Audentese Spordigümnaasiumi 9.-12. klasside kergejõustiku-, 
korvpalli- ning võrkpallineidude seas. Katsed toimusid viie kehalise võime hulgast kolme põhjal autori 
isiklikul soovil, testimisviisid on välja toodud ka töö teoreetilises osas. 

Töö tulemusena selgus, et kehaliselt kõige võimekamateks saab pidada kergejõustiklasi. Kõige 
halvemad katsetulemused kuuluvad aga selle uuringu põhiselt võrkpallineiudele. Toetudes saadud 
tulemustele, julgeb autor väita, et just kergejõustikutreening tagab antud võrdluses parima kehalise 
võimekuse. Selle põhjuseks võib olla mitmekülgsem treening, mis tagab parema füüsilise 
ettevalmistuse. Käesolevas uurimuses osalenud pallimängude esindajate madalamate tulemuste 
üheks põhjuseks võib pidada tehnika- ning mängupõhiste trennide ülekaalu ning üldfüüsilisi võimeid 
arendavate treeningute vähesust. Algne autori poolt seatud eesmärk sai täidetud: kolme ala põhjal 
kõige efektiivsem on kergejõustikutreening. 

Töö teoreetilise osa koostamisel probleeme ei tekkinud, uurimuslik osa aga ei sujunud täielikult 
plaanipäraselt. Algselt töösse planeeritud katsealuste arv oli alade ning vanuseastme poolest kindlaks 
määratud. Uurimuses sai tegelikult osaleda aga vähem inimesi kuna nii vigastuste kui võistlusperioodi 
tõttu ei saanud paljud neiud katsetel kaasa teha. Igal alal oli õppursportlaste arv väga erinev ning 
piiratud. Sellegipoolest sai autor piisavas koguses tulemusi analüüsi jaoks. 

Uurimust võiks korrata samadel tingimustel järgnevatel aastatel, et saada materjali täiendavate 
võrdluste ja järelduste tegemiseks. Samuti saaks seda uurimust edasi arendada, viies läbi taolisi 
uuringuid näiteks poiste peal. Võrdlusesse võiks kaasata ka rohkem erinevaid spordialasid.  
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Jürgen Rooste luule sotsiaalsus ja eripära 
 

Karolin Jürise, 12. klass 
Abja Gümnaasium 

 
Juhendaja: Silvia Mälksoo (Abja Gümnaasium) 

 
 

Käesolev uurimistöö käsitleb Jürgen Rooste elu ja loomingut, luuletaja erilist kohta eesti kirjanduses. 
Jürgen Rooste on omapärane, julge ning kirglik luuletaja. Teda võib nimetada elavaks klassikuks. 
Tema sotsiaalne intrigeeriv luule ärgitas autoril valima käesoleva töö teema. 

Antud töös uurib autor Jürgen Rooste luule sotsiaalsust ja eripära; toob näiteid luuletustest, et 
tutvustada lugejale tema kirjutamisviisi. Uurimismeetod on kvalitatiivne ning deskriptiivne, 
kasutamaks küsitlust, intervjuud ja analüüsi. 

Töö sisaldab Jürgen Rooste loomingu kirjeldust mitte ainult autori, vaid ka teiste inimeste 
vaatenurgast. Sealsed kirjeldused on intrigeerivad ning huvi tekitavad, tänu sellele saab järeldada, et 
on palju inimesi, kes peavad Roostet eriliseks poeediks. 

Kolmas peatükk sisaldab töö autori järeldusi ja mõtteid. Autor teeb kokkuvõtte intervjuust, tõestades 
Rooste vajadust rääkida sotsiaalsetel teemadel ning avaldada oma arvamust. Peatükis tehakse ka 
ülevaade Jürgen Rooste poolt enim käsitletavatest teemadest: eestlane ning tema elu-olu, füüsika, 
armastus, kultuur ja loomeinimene.  

Omapäraseks teeb Jürgen Rooste see, et ta on väga oskuslik luuletaja, aga on siiski alandlik lugeja ees 
ning kõige tähtsam on tema jaoks jõuda lugejani, puudutada teda millegagi. Loomulikult ei saa 
mainimata jätta luuletajale omast kirjutamisstiili, Rooste laseb vahel enese sees kellelgi teisel 
kõneleda, luuletada. Sellisel moel kirjutatud luuletused erinevad poeedi tavapärastest isegi 
sõnakasutuse poolest.  

Kirjeldatud on ka Jürgen Rooste luule sotsiaalsust ja eripära Abja Gümnaasiumi õpilaste luuleanalüüsi 
näitel. Õpilased, kes igapäevaselt ei loe luulet, said aru, mida poeet käsitletavas luuletuses lugejale 
öelda soovis. Arusaamu on ka erinevaid, aga luulega on alati nii – seda ei saa kunagi üheselt mõista. 
Peale selle ütlesid õpilased lausa otse välja, et Jürgen Rooste ongi omapärane luuletaja, kes räägib 
ilma keerutamata aktuaalsetel teemadel. 

Käesolevas töös on uuritud moodsale luulele omaseid tunnuseid, toodud erinevaid näiteid Jürgen 
Rooste luulekogude põhjal, kirjeldatud poeedi luule esitlemis- ja kirjutusviisi, analüüsitud Jürgen 
Roostet kui inimest ning kui poeeti ja küsitud arvamusi eakaaslaste käest. Iga samm kindlustas autori 
arvamust Jürgen Rooste loomingust kui sotsiaalsest ja omapärasest.  

Antud töö tegemine ei olnud kasulik ainult töö autorile, vaid ka tema klassi ning näiteringikaaslastele. 
Nagu alapeatükis 3.1 öeldud, on täiesti loomulik näha 11. klassi õpilasi vabal ajal luulet lugemas. Abja 
Noorte Näitetruppi mõjutas antud uurimistöö ning Jürgen Rooste looming nii palju, et nad tegid 15-
minutilise luulekava Rooste ning veel temasarnaste luuletajate loomingust. 
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Fraktalite esinemine lehtpuudes ja nende fraktaaldimensioonide 
määramine 
 

Joonas Kalda, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Jaan Kalda (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Fraktaalgeomeetria on uus ja kiiresti arenev teadusvaldkond, mis on lühikese ajaga leidnud väga 
laialdast rakendust. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on tutvustada fraktaalgeomeetria põhitõdesid 
ja kasutada neid kahe Eestis levinud lehtpuu, hariliku kase ja hariliku vahtra fraktaaldimensiooni 
määramiseks. Varem on küll teadvustatud, et puudes esineb fraktaleid, kuid nende peal pole eriti 
mõõtmisi teostatud. 

Töö alguses püstitati kolm hüpoteesi:  

 Nii hariliku vahtra kui ka hariliku kase fraktaaldimensioonid ei erine sama liigi isendite vahel 
oluliselt. 

 Hariliku vahtra ja hariliku kase fraktaaldimensioonide vahel on näha märgatavat erinevust. 

 Harilik kask ja harilik vaher on enesesarnased kogu puu ulatuses s.t. mõõdetud 
fraktaaldimensiooni väärtus ei sõltu sellest, millise puu haru peal mõõtmised on teostatud.  

Hüpoteeside kontrollimiseks teostati harilikust kasest ja harilikust vahtrast tehtud fotodel mõõtmisi. 
Eksperimentaalse osa alguses toodi välja mitu erinevat mõõtmismeetodit ja neist valiti välja kõige 
mugavam. Kokku teostati mõõtmisi kuue foto peal, mõlemast liigist kolm. Iga foto peal teostati 
vähemalt 15 mõõtmist ja fraktaaldimensioon arvutati nende keskmise põhjal. 

Kinnitust leidsid kõik kolm hüpoteesi. See tõestab, et fraktaaldimensiooni abil on võimalik pelgalt 
foto abil kindlaks teha vaadeldava puu liiki. Et sellist meetodit praktikas rakendada, tuleks kindlasti 
teostada veel hulgaliselt mõõtmisi erinevat liiki puude peal, alustuseks näiteks kõigi Eestis leiduvate 
lehtpuudega. Sellele vaatamata võib kindlalt väita, et see on kõige realistlikum viis õpetada arvutit 
erinevat liiki puudel vahet tegema. 
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Suhteline vanuseefekt eesti sportlaste seas 
 

Rahel Kallas, 12. klass 
Audentese Spordigümnaasium 

 
Juhendaja: Eve Liis (Audentese Spordigümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli teada saada kas sportlaskarjääri ja sünnikuupäeva vahel on seos. Töö 
tulemusena selgus, et seos sünnikuupäeva ja sportlaskarjääri vahel on olemas, kuid see on iga 
spordiala puhul erinev. Kõige enam esines spordialasid, mille sportlased sündisid aasta alguses.  

Uurimistöö alguses püstitati kaks hüpoteesi, mis mõlemad leidsid kinnitust. Selgus, et käsitletud 
spordialade sportlastest enamus sündis jaanuari kuus, mis tõestab et aasta alguses sündinutel on 
konkurentide ees kehalised eelised ning nende organism on arenenum võrreldes teiste samal aastal 
sündinud sportlastega. Jaanuarile järgnesid kevad- ning suvekuud, mis tõestas, et hüpotees, mis 
arvas, et vahetult enne suve sündinud sportlased on enamuses, sest saavad kohe sündides keha 
arenguks vajalikke vitamiine, leidis kinnitust.  

Töö käigus selgus, et mõnede spordialadele polnud võimalik kokkuvõtet teha, sest sportlasi, kes selle 
alaga tegelevad, on liiga vähe. Autor järeldab, et nende alade treeningtingimused on ebapiisavad 
spordiala jätkusuutlikuks arenguks ning soovitab riigil spordiarendamisorganisatsioonidel nende 
alade edendamisele tähelepanu pöörata. Autor on teemat süvitsi uurinud ja väljendab sellega oma 
veendumust soovituste ja ettepanekute asjakohasuses.  

Leidus ka spordialasid, mille sündimuste osakaalu aasta erinevates pooltes polnud võimalik kindlaks 
teha, sest sportlased olid sündinud kogu aasta vältel ühtlaselt. Mõeldes sellele asjaolule leidis autor, 
et sünnikuupäev võib olla ka seotud võistlushooajaga, sest spordialad, mille puhul selline iseärasus 
esines, olid enamasti spordialad, mille võistlushooaeg on aastaringselt. 
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Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate karjäärivalikud 2014. aastal 
ja valikuid mõjutanud tegurid 
 

Kaspar Kalpus, 11. klass 
Ülenurme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Viive Peiker (Ülenurme Gümnaasium) 

 
 

Uurimus annab teoreetilises osas ülevaate sellest, kuidas mõisted „karjäär“ ja „karjääriplaneerimine“ 
on ajas muutunud. Nende mõistete kujunemisel on etendanud olulist rolli D. Super´i, J. Hollandi 
karjääriteooriad ning R. V. Peavy sotsiodünaamiline karjäärinõustamise teooria, mis omakorda lähtub 
konstruktivistlikust paradigmast. 

Karjäär tänapäevases tähenduses hõlmab kõiki rolle, mida inimene elu jooksul täidab ja karjääri teeb 
inimene terve elu. Tööst järeldub, et muutused mõistete „karjäär“ ja „karjääriplaneerimine“ 
kujunemises on paradigmaatilised ning ühiskonna arengu protsessis olulised. Eestis kasutusel olev 
karjäärikontseptsioon käsitleb karjääri mõistet kui inimese elukestvat haridus- ja tööalast arengut 
kõigi tema rollide omavahelises kooskõlas. 

Autor avab töö teoreetilises osas ka üldmõiste „stardipositsioon“ tähenduse. Stardipositsioon 
tähendab hinnangu hetkel kõiki neid mõjutegureid koos, mis mõjutavad negatiivselt või positiivselt 
isiku võimet täita neid rolle elus, mida isik on elukvaliteedi saavutamiseks valinud. Tööst selguvad ka 
olulised õpilaste karjäärivalikuid mõjutanud tegurid: east tingitud iseärasused, tervislik seisund, 
majanduslikest ja perekondlikest põhjustest tingitud tõrjutus ja motivatsioonipuudus. 

Töö empiirilise osa eesmärgiks oli uurida 2014. aastal Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetanute 
edasisi karjäärivalikuid ja neid valikuid mõjutanud tegureid. Küsitleti 47 ÜG põhikooli lõpetajat. 
Olulisimad karjäärivalikuid mõjutanud tegurid olid motivatsioonipuudus (57%), õppeedukus (51%), 
pere sundvalik (36%) ja tervislik seisund (30%). Õpilased eelistavad ülekaalukalt gümnaasiumi (85%), 
arvates, et suudavad hiljem teha oluliselt paremaid valikuid ja valikuvõimalusi on rohkem. Töö 
kinnitas hüpoteesi, et õpilased eelistavad gümnaasiumi seetõttu, et neil puudub selgus 
karjäärivalikutes.   
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Toitumisalased nõuanded ja nende järgimine noorte seas 
 

Mihkel Kanne, 12. klass 
Keila Kool 

 
Juhendaja: Liina Inno (Keila Kool) 

 
 

Toiduainetööstuse mõjul on meie toidulaud küll palju rikkalikum, kuid selle sisu aina 
toitainetevaesem, mistõttu saavad tarbijad oma kalorid kätte, aga organismis esineb vitamiini- ja 
mineraalainete puudus. Väärtushinnangud kujunevad varajases lapsepõlves, mis tähendab, et 
esimesi toitumiseelistusi annavad vanemad. Seega on tähtis, et ühiskonna hoiaku muutmisega 
hakatakse tegelema juba varajases nooruses. Inimeste huvi õigesti toituda on küll positiivne, kuid 
esmalt peab inimene saama infot õige toitumise kohta. Vale toitumise vältimiseks ja elanikkonna ea 
tõstmiseks on tarvilik riigipoolne selgitustöö ja vastava sisulised üritused. 

Uurimuse praktilise osa eesmärgiks on hinnangu andmine noorte toitumise teadlikkusest ja vale 
toitumisega kaasnevatest ohtudest ja probleemidest. Antud teemat on oluline uurida, sest toitumine 
on igapäevaelus tähtsal kohal. Teadmised õigest toitumisest võivad aidata ennetada valest 
toitumisest tingitud haigusi. 

Töö alguses püstitati 4 hüpoteesi: 

1. üle poole õpilastest ei saa päevase toiduga piisavalt energiat 
2. rohkem kui pooltel õpilastest on toitainete osakaal toidus vale 
3. kahe klassi energiakoguse võrdlemisel ei ole suurt erinevust 
4. mõlema uuritava klassi poiste kolme päeva keskmine süsivesiku protsent on tüdrukute 

süsivesiku protsendist suurem 

Uurimiseks valiti kaks Keila Kooli 9. klassi, mille õpilastele anti seitsme päevane kodune ülesanne 
Tervise Arengu Instituudi toitumisprogrammiga NutriData. Uuriti kui palju kilokaloreid õpilased 
keskmiselt päevas tarbivad ja missugune on toidus sisalduvate toitainete vahekord.  

Analüüsi tulemusena leidsid kinnitust 3 püstitatud hüpoteesi: 

1. Uurimistööst selgus et, üle poole uurimuses osalenutest ei saa päevase tarbiva toiduga kätte 
piisavat energiakogust (1. hüpotees kinnitatud).  

2. Süsivesikute soovitusliku protsendi vahemikku jäi 9,4% õpilastest ja rasva soovituslikku 
vahemikku 12,5% õpilastest. Järelikult peab paika autori 2. hüpotees, et üle poole õpilastel 
on toitainete osakaal toidus vale. 

3. Uurimistöö energiaväärtuste analüüsimisel selgus, et mõlema klassi energiaväärtus oli 
ligikaudu võrdne, mis kinnitab 3. hüpoteesi.  

4. Uurimuses selgus, et mõlema klassi tüdrukud ei saanud soovitataval hulgal kilokaloriteid, 
poistest jäi 20% saadud energiakogus soovituslikku vahemikku. Kolme päeva toitainete 
keskmiste tulemuste analüüsist selgus, et poisid ja tüdrukud ületasid rasvadele kehtestatud 
soovitusliku (25-30%) vahemiku. Tänu rasvade suuremale osakaalule oli soovituslik 
süsivesikute osakaal (55-60%) toidukordades madal, poistel väiksem kui tüdrukutel. Seega 4. 
hüpotees kinnitust ei leidnud. Kahe klassi kokkuvõttel jäi valgu soovitusliku protsendi 
vahemikku 43,75% õpilastest.  
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Eesmise ristatisideme vigastus jalgpalluritel 
 

Anti Karumaa, 12. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Kristiina Lind (Leuveni Ülikool) 

 
 

Uurimistöö keskendub jalgpalluritele, kes on vigastanud põlveliigeses olevat eesmist ristatisidet. 
Uurimus on läbi viidud jalgpallurite seas, kes on seetõttu pidanud käima ka operatsioonil. Peamiste 
allikmaterjalidena on uurimistöös kasutatud Gunnar Männiku raamatut „Spordivigastused jalgpalli 
näitel“ ning erinevaid füsioterapeutide käest saadud artikleid, pilte ja jooniseid kirjutatu 
selgitamiseks.  

Uurimistöö on jaotatud kaheks osaks – teoreetiline ja uurimuslik osa. Kui esimene osa keskendub 
puhtalt teoreetilistele kirjeldustele ja selgitustele, siis uurimuslikus osas on välja toodud mõningad 
tabelid ja võrdlused teoreetilises pooles esitatud faktidega. Tervikuna annavad need kaks osa hea 
ülevaate olulisimast ja vajalikumast, mis on seotud eesmise ristatisideme vigastusega.  

Uurimistöö esimesed peatükid annavad ülevaate jalgpalli populaarsusest ning jalgpalliga 
kaasnevatest vigastustest, kus ühtlasi selgub, et jalgpallurite vigastuste ravimiseks kulutatakse üle 
maailma miljardeid eurosid. Meedikute oskuste tähtsusest ja vajalikkusest on eraldi lisapeatükk. 
Jõudnud põlve anatoomia selgitusteni, lähevad teemad spetsiifilisemaks ning põhirõhk langeb 
ainuüksi eesmise ristatisideme vigastusele. Vigastuse tekkimise korral pole operatsioon kohustuslik, 
kuid tippsportlase jaoks vajalik. Muuhulgas tuleb välja, et eesmise ristatisideme vigastus on naistel 
sagedasem kui meestel. Uurimistöö teoreetilise osa lõpetab ülevaade erinevatest eesmise 
ristatisideme vigastusega kaasnevatest kuludest.  

Uurimuslikus osas on võrreldud eelkõige küsitlusele vastanute vastuseid teoreetilises osas välja 
toodud faktide ja teaduslike uuringutega. Tabelite juures on selgitused ja kirjeldused, mis 
hõlpsustavad nendest arusaamist ja tõlgendamist. Uurimise käigus leidis kinnitust fakt, et eesmise 
ristatisideme rebestuse korral on suure tõenäosusega viga saanud ka mõni muu põlveliigese ehitusse 
kuuluv element. Leidub ka mõningaid vastuolusid teoreetilises osas kirjeldatud punktidega nagu 
näiteks millises olukorras vigastus tekkis.  

Kuigi autor on isiklike kogemuste tõttu selle teemaga tihedalt kokku puutunud, siis nüüd on saadud 
palju põhjalikum ülevaade antud vigastusest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Töö andis 
võimaluse uurida vigastust süvitsi ning teha koostööd mitmete spetsialistidega, kes olid abiks 
mõistmaks vigastuse olemust.   
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AS Tamsalu Kalor   ̶ uuenduslik soojatootmisettevõte Lääne-Virumaal 
 

Andres Kasekamp, 12. klass 
Tamsalu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maie Nõmmik (Tamsalu Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on AS Tamsalu Kalor suutnud soojatootmise muuta 
efektiivsemaks, keskkonnasõbralikumaks ja ka hinnasõbralikumaks tarbijate jaoks.  

AS Tamsalu Kalor on oma tegevusaja jooksul 1992. aastast alates muutnud põhjalikult ümber 
Tamsalu katlamaja katlasüsteemi. 1996. aastal ehitati kaks aurukatelt ümber veesoojenduskateldeks 
ja toodi katlamajja põlevkiviõlikatel K-110. Praegu on see tagavarakatlaks, kuid oli algul kindlalt 
Tamsalu üks tähtsamaid kütteallikaid.  

2001. aastal sai Tamsalu katlamajast üks esimesi hakkepuidul töötavaid katlamajasid Eestis. See 
projekt teostati koostöös Soome keskkonnaministeeriumiga. Praegusel hetkel on AS Tamsalu Kalor 
tänu hakkepuidu- ja põhukatlale, mis liideti katlasüsteemiga 2006. aastal, hoidnud soojahinna 
tasakaalus, vähendanud kahjulikke ühendite osakaalu õhus ja andnud tööd kohalikele puidu- ja 
põhutarnijatele. Samuti võimaldab mitme katla olemasolu katlamajas paindlikkust, sest kui ühe 
katlaga toimub rike, siis on võimalik koheselt kasutada teist kütteallikat. 

AS Tamsalu Kalor on renoveerinud ka Tamsalu soojatrassi. See on vähendanud soojakadu. Tamsalust 
sai selle projekti tulemusena esimene Eesti asula, kus välised soojatrassid on täies mahus 
eelisoleeritud. Rajatud on kaugküttetrass Sääse-Tamsalu vahele, mis on omakorda langetanud 
soojahindu Sääse tarbijaskonnale. Väiksematest projektidest võib nimetada Tamsalu katlamajja 
paigaldatud suitsugaaside puhastamise seadet, mis on vähendanud kahjulike ühendite osakaalu õhus 
ja on ka energiasäästlikum vanast katlamajakorstnast.  

Uurimistöös käsitletud projektidesse on investeeritud ligikaudu 1 900 000 eurot, mille tulemusel on 
Tamsalus kehtestatud piirsoojahind püsinud madalamal nii Eesti kui ka Lääne-Virumaa keskmisest 
hinnast. Järelikult võib Aktsiaseltsi Tamsalu Kalor nimetada Lääne-Virumaa üheks uuenduslikumaks 
soojatootmisettevõtteks. 
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Naatriumiühendie esinemine toiduainetes, pesuvahendites ja 
hügieenitarvetes ning nende otsene ja kaudne mõju inimorganismile ja 
loodusele 
 

Siim Kaukver, 8. klass 
Tallinna Nõmme Põhikool 

 
Juhendaja: Hele Sepp (Tallinna Nõmme Põhikool) 

 
 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida lähemalt naatriumiühendeid, millega puutume igapäevaselt kokku 
ning nende mõju inimorganismile ja loodusele. Töö käigus viisin läbi vaatluse, kus uurisin erinevate 
toiduainete soolasisaldust ning koostasin tulemuste põhjal tabeli. 

Selgus, et naatriumisooladel on väga mitmekülgseid kasutusalasid. Naatrium õpiti lähemalt tundma 
alles 19. sajandil. Element Na on pehme, väikese tihedusega, hallika värvusega ja keemiliselt väga 
aktiivne metall, mida looduses puhtal kujul ei leidu. Uurimustöös käsitletud naatriumisoolad olid 
sarnaste füüsikaliste- ja keemiliste omadustega. Nad olid kristalsed, valget värvi, väikese tihedusega 
ja söövitava toimega. 

Veel selgus, et naatrium on inimese eluks hädavajalik element. Naatriumi levinuim sool on keedusool 
(NaCl), mida peamiselt kasutatakse toiduvalmistamisel. Ilma selleta ei suudaks me mõtelda ega 
liikuda ning sureksime peatselt. Kuid sool on ainult siis inimesele hea, kui seda mõõdukalt tarbida. 
Tervisliku elu tagamiseks peab iga päev ära sööma 3-5g soola, kuid paratamatult tarbime seda 
rohkem. Liiga soolase toidu pidev söömine suurendab veresoonkonnahaiguste riski ning soodustab 
liigse kehakaalu teket. Soolal on ka kuivatav toime ning selle tõttu tunnemegi soolase toidu söömisel 
peatselt janu.  

Teisi naatriumiühendeid kasutatakse peamiselt keemia-, tselluloosi- ja ravimitööstuses. Juba 
ammustest aegadest on naatriumhüdroksiidist ja loomarasvast valmistatud seepi. Keemiatööstuses 
on levinud naatriumlaurüülsulfaadi ehk SLSi kasutamine vahuainena. NaC12H25SO4 on aga äärmiselt 
ohtlik aine, kuid kuna teda leidub pea igas šampoonis ja pesuvahendis, on ta praktiliselt vältimatu. 
SLS imendub kergesti inimese organismi ning kuhjub sinna ajapikku. Eriti ohtlik on SLS lastele, sest 
nende organism pole veel välja arenenud ja on mürkainetele palju vastuvõtlikum. Et vältida 
võimalikke kahjustusi, tuleks eelistada tooteid, milles pole nii palju ohtlikke aineid. SLS põhjustab 
tõsiseid tervisehäireid, sealhulgas vähki.  
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Õuduste mood 
 

Julija Kidjajeva, Nastja Larikova, 8. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
 

Monster high – ameerika päritolu kompanii „Mattel“ poolt toodetud moodsatel nukkudel on nii 
austajaid kui ka tõsiseid vastaseid. Uurimustöö läbiviimisel uurisime välja, kui populaarsed on 
müstilised kangelased Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilaste seas ja kui ohutu on suhtlemine 
sääraste „koletistega“. 

Küsitluses osales 578 meie gümnaasiumi  1-6 klassi õpilast, küsitluse eesmärgiks oli teada saada, 
mitmel õpilasel on sellised nukud juba olemas. 93 vastanut, st. 16% (91 tüdrukut ja 2 poissi), vastasid 
jaatavalt. Küsitletud märkisid ära, et antud seeria nukud köidavad neid oma erilisusega, seetõttu on 
nende lemmikud ägedad, meeldivad ja ilusad.   

Suulises vestluses lastega selgus, et seeria „Monstrite kool“ on väga lahke, lõbus ja õpetlik, kuna 
õpetab hakkama saamist raskustega ja sõbraks olemist. 

Arvame, et töö alguses püstitatud hüpotees, et müstikal ja õuduslugudel üleskasvanud kaasaegseid 
lapsi köidavad „Monster High“ nuku oma isiklikul eeskujul näidates, et saab olla mitteideaalne, kuid 
seejuures äge ja populaarne, leidis tõestust. 

Kaasasime oma töösse mitu eksperdi gruppi, kes aitasid objektiivselt hinnata uusaja mänguasju. 
Nendeks olid nelja Narva mänguasjakaupluse müüjat, Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpetajad ja 
tulevase esimese klassi lapsevanemad. 

Töö lõpus esitasime vanematele soovitusi nukk-monstrite negatiivse mõju vähendamiseks lapse 
psüühilise ja füüsilise tervisele. Esiteks on vaja püüda laste seas vähendada huvi teiseilma 
mänguasjade suhtes. Teiseks, kui laps on juba „Monstrite kooli“ austaja,  tuleb kindlasti õpetada 
lastele eristada head ja halba, tegelikku maailma väljamõeldust. 
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Varblased Kuressaares 
 

Carl Sander Kiir, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Mart Mölder, Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Varblasi tunnevad kõik. Eestis esineb kaks varblaseliiki: põld- ja koduvarblane. Nad on kohastunud 
elama inimestega koos, kommensalismi põhimõttel, saades kasu inimest kahjustamata. Inimasutuste 
juures leidub toitu, varjepaike hekkides ja turvalist keskkonda. Põld- ja koduvarblane pesitsevad 
põhiliselt külades ja linnades, kuid erinevalt koduvarblasest elab ka põldvarblane avakultuurmaastikul 
ja nende lähedal olevates metsatukkades. Kuressaares leidub mõlemaid varblaseliike arvukalt, aga 
kui palju neid täpselt on, ei ole teada. 

Uurimistöö eesmärkideks seati: koguda kirjandusandmeid varblastest, hinnata varblaste arvukust 
Kuressaares, hinnata varblaste arvukuse muutumist lähiminevikus, määrata varblaseliikide ja 
koduvarblase sugude vahekord lindude koondumiskohtades, koostada varblaste esinemise skeem 
Kuressaares ja seletada varblaste koondumiskohtade valiku põhjuseid. 

Uurimistöö hüpoteesiks seati Kuressaare varblaste koondumiskohtades esinevad põldvarblased 
arvukamalt kui koduvarblased (hüpotees koostati eeluuringute andmete järgi). 

2014/15 viidi Kuressaares läbi varblaste uurimine kolmes etapis: 

 Eeluuringul kasutati 25 looduse valikaine õpilase abi, kes olid pärit 5.-7. klassist. Neile õpetati 
vahet tegema põld- ja koduvarblasel, seejärel anti ülesanne loendada varblasi koolist koju 
minnes, ajavahemikul 5.-9. jaanuar. 

 Eelvaatlustel avastatud kolooniate esinemispaigad kontrolliti üle, lugedes üle liigiti kõik 
varblased uuesti, läbiti ka seni mittevaadeldud tänavad. Täpsustati liikide vahekord. 

 Arvukuse muutuste hindamiseks läbiti Kuressaare linnas linnuvaatluse trass Kungla tänavalt 
Hariduse tänavani 24. veebruaril, seda võrreldi eelnevate talvede andmetega aastatel 1998-
2002, 2009/10 ja 2010/11, kui toimusid samuti linnuloendused vaatlustrassidel.  

Eeluuringu käigus tuvastati 402 ja järeluuringul 400 varblase esinemine Kuressaares talvel. 
Eeluuringul esines rohkem põldvarblasi, aga järeluuringul koduvarblasi. Tõepärasemaks loeti 
järeluuringu tulemused. 

Kuressaares esineb talveperioodil hinnanguliselt 500-600 varblast mõlemast liigist ja tuli välja, et 
arvukamalt esineb koduvarblasi. Varblasi esineb rohkem väikeste eramajade rajoonides. Tundub, et 
olulist rolli kolooniate paigutamisel mängib varjepaikade olemasolu, milleks sobivad tihedad hekid ja 
eterniitkatused pesitsuspaikadena. Talviste kolooniate tekkele on oluline lisasöötmine toidumajades. 
Võrreldes eelnevatel aastatel vaadeldud vaatlustrasside andmetega ei ole varblaste arvukus 
Kuressaares oluliselt vähenenud. Küll on aga aja jooksul toimunud varblaste kolooniate 
ümberpaigutusi. 

Uurimistöö hüpotees, et koondumispiirkondades esineb põldvarblasi rohkem kui koduvarblasi, ei 
leidnud kinnitust. 
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Rottide dresseerimine ja agility-raja õpetamine 
 

Helen Kiisel, 12. klass 
Tallinna Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Mae Sutrop (Tallinna Saksa Gümnaasium) 

 
 

Tegin oma uurimistöö rottide dresseerimisest ja neile agility-raja õpetamisest. Agility on koerte 
spordiala, kus koerajuht juhib koera mööda takistusrada. Seega püsitasin endale eesmärgiks välja 
selgitada, kas on võimalik õpetada kahele laborirotile agility raja läbimist. 

Uurimine algas rottide sotsialiseerimisega ja uue koduga harjutamisega. Väikesed loomad said katse 
jaoks laenatud Nõmme loodusmajast kolmeks kuuks (oktoober, november, detsember). Sellesse aega 
mahtus rottide uue koduga harjutamine, kohanemine uue omanikuga ja teiste koduloomadega ning 
agility-raja õpetamine.  

Rottidele sai antud üks kuni kaks nädalat uue koduga ja perenaisega harjumiseks. Pärast seda sai 
asuda dresseerimise juurde. 

Uurimistööga sain kinnitust, et rotid on õpivõimelised ja targad loomad. Neile on võimalik õpetada 
erinevaid oskusi, seal hulgas agility elementide läbimist. Rotid läbivad agility-raja elemente 
heameelega, kuid katse käigus selgus, et terve raja korraga läbimine võib neid kohati segadusse 
ajada. 

Lisaks sain kinnitust, et rottidele ei ole omane omandada uusi oskusi toidu abil. Seega toimus rottide 
õpetamine peamiselt käega juhendamise abil. Kui üritasin õpetada rottidele trikke toidu abil, siis olid 
nende mõtted üldiselt suunatud ainult toidule ja mitte enam elemendi läbimisele. 
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Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste pendelränne 
 

Rain Kilkson, Rando Simson, 12. klass 
Tallinna Saksa Gümnaasium 

 
Juhendajad: Ivi Olev, Terje Trasberg (Tallinna Saksa Gümnaasium) 

 
 

Meie uurimis-ja praktilise töö ülesandeks oli kaardistada Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste 
elukohad linnade, linnaosade ja valdade järgi. Käesoleva tööga tahame me näidata, kust tulevad meie 
kooli õpilased igapäevaselt kooli, kuigi leidub ka mõningaid erandeid, kellest me ka peatükis 3.1 
rohkem kirjutame. Meie kaardid põhinevad kooli andmebaasist saadud infol, mis on 
konfidentsiaalsuse tõttu redigeeritud, s.t info sisaldas ainult klassi ja elukohta üldiselt, mitte täpset 
aadressi ega nime.  

Töö käigus õppisime tundma, mida kujutab endast pendelränne ning miks see on oluline. Järgmise 
etapina uurisime kaardistamise võimalusi erinevate tarkvaradega: edukaks osutus tarkvara ArcGIS for 
Desktop. 

Kaardistamisel selgus, et mida vanemad on meie kooli õpilased, seda vähem on nad valinud kooli 
oma elukoha järgi. Gümnaasiumi ja põhikooli õpilaste elukohad on rohkem linnast kaugemal, kuid 
eksisteerib ka õpilasi, kes on suure tõenäosusega sisse kirjutatud kodukohta Tallinnast eemal, kuid 
kooli ajal elavad Tallinnas. Samuti selgus, et algkooli õpilased elavad pigem kooli lähedal, mis on 
arvatavasti tingitud turvalisemast ja lühemast kooliteest.  

Andmetes võib esineda vigu ning lisaks oli ka õpilasi, kelle andmeid meil polnud võimalik saada. 
Andmete veakoefitsiendiks võib lugeda umbes 3–5%. Meie uurimistöö käigus kogutud andmeid on 
võimalik kasutada ka teiste tööde alusena ja see võib olla abiks kooli juhtkonnale edaspidiste otsuste 
langetamisel. 

  



42 

 

Selfie – eneseesitlus fotosilma läbi Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II 
kooliastme näitel 
 

Karina-Anette Kiristaja, 8. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Reet Igav (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Uurimistöö aluseks oli Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II kooliastme õpilaste seas korraldatud küsitlus 
selfie´de kohta. Töö eesmärgiks oli analüüsida nii küsitluse tulemusena kogutud andmeid, kus 
keskenduti põhiliselt selfie’de tegemisele ning avalikustamisele, kui ka Instagramist kogutud 
pildiallkirju, kus põhilise vaatluse all olid sõnavara, emotikonid, teemaviited, inglise keele kasutus 
ning soolised erinevused. Töö lõpust leiab ka lisana esitatud pisteliselt valitud pildiallkirjad ning 
küsitluse vastused, mis illustreerivad kogutud materjali. Lisadest leiab samuti põgusa ülevaate Eesti 
tuntud inimeste selfie’dest. 

Töös tugineti kolmele põhilisele uurimisküsimusele: 

 Kuhu laetakse kõige rohkem selfie´sid üles? 

 Millist keelt/sõnavara kasutavad noored selfie´de allkirjastamisel? 

 Mida kasutatakse enim selfie´ allkirjana? 

Saadi teada, et kõige rohkem selfie’sid laetakse üles Facebooki ja Instagrami. Läbiviidud küsitluse 
tulemusena selgus, et võrdselt laetakse selfie’sid üles nii Instagrami kui ka Facebooki. 

Uurimistööst selgus, et tänapäeva noorte netikeeles on kasutusel müriaad slängi- ja laensõnu. 
Pildiallkirjade koostamisel pannakse rõhku naljatlevale väljendusviisile ning emotikonidele. 
Kasutatakse palju inglise keelt ning tsitaate, millel tihtipeale pole pildi endaga suurt seost. 

Uurimisel saadi teada, et oma selfie’dele üldjuhul allkirja ei panda, kuid kui see siiski panna 
otsustatakse, siis kasutatakse enim pilti kirjeldavat teksti ning mõtteterasid. Selfie-allkirjade analüüsi 
tulemusena selgus, et inimestele, peaasjalikult tüdrukutele, meeldib postituse ilmestamiseks ja 
positiivsuse rõhutamiseks lisada emotikone. Poisid seevastu väljendavad ennast tihtipeale nalja 
kaudu, kasutades roppusi ja sobimatuid väljendeid. Samuti kasutatakse palju inglise keelt, mis on 
tihtilugu vigane või saadakse millestki valesti aru. 

Uurimise all olevat teemat saaks kindlasti edasi arendada. Mõne aasta pärast võiks taas vaadelda 
samaealisi noori ning võrrelda saadud tulemusi selle töö tulemustega – kas selfie’de tegemine liigub 
tõusvas või langevas joones, kas selfie’sid tehakse samade seadmetega kui praegu või on selleks ajaks 
välja mõeldud seadmed, millest meie praegu unistadagi ei oska, millised muutused on toimunud, kui 
üldse, kas ja kuidas on keelelised oskused muutunud jne.  
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Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate 
fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine 
 

Katariina Kisand, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendajad: Darja Lavõgina (Tartu Ülikool),  

Eha Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium) 
 
 

Aurora A kuulub mitootiliste proteiinkinaaside hulka, millel on tähtis roll rakutsükli regulatsioonis. 
Proteiinkinaasid katalüüsivad substraatvalkude fosforüülimist, sidudes selleks oma vastavatesse 
taskutesse fosforüülitava substraatvalgu ja ATP, mis on fosforüülrühma doonoriks. Fosforüülrühma 
lisamine substraatvalgule toimib kui lüliti, muutes viimase konformatsiooni ja aktiivsust. 
Proteiinkinaasidest ja nende substraatidest moodustuvad fosforüülimisrajad, mis tagavad erinevate 
rakusiseste protsesside regulatsiooni vastavalt saadud signaalidele. 

Antud töö käigus sünteesiti mitootilisele Aurora A kinaasile pöördumatud fluorestsentsondid. 
Sondide koostisesse kuulusid omavahel linkeri kaudu ühendatud ATP-d jäljendav fragment VX-689 ja 
peptiidne osa ning fluorestsentsmärgis. Peptiidses osas sisaldasid sondid lüsiinijääki, millele 
konjugeeriti fluorestsentsmärgis, ning fenüülalaniini (Sond 1) või selle analoogi, mille aromaatse 
tuuma para-asendis oli kas asiid- (Sond 2) või bensoüülrühm (Sond 3). Asiid- ja bensoüülrühmad on 
valgustundlikud ning annavad UV kiirguse toimel vabu radikaale, mille reageerimisel naabruses 
olevate kinaasi koostisse kuuluvate keemiliste sidemetega võivad tekkida kovalentsed kompleksid.   

Sondide sünteesiks kasutati Fmoc-tahkefaassünteesi strateegiat. Kiiritamata sondide seondumise 
võimet Aurora A-ga iseloomustati fluorestsentsi anisotroopia mõõtmisel põhineva meetodiga. 
Sondide võimet anda UV-kiirgusega kiiritamise järel kovalentset kompleksit kinaasiga jälgiti geel-
elektroforeesiga. 

Sondide seondumisafiinsused Aurora A-le olid parim Sondil 1 (mittekovalentse kompleksi 
dissotsiatsioonikonstant KD < 1 nM). Sond 2 afiinsus oli Sond 1 omast 2-4 korda väiksem. Sondil 3 oli 
kõigist sondidest halvim afiinsus, aga ühendi hüdrofoobsuse tõttu oli antud eksperimendis ka suur 
mõõtemääramatus. Kõige paremini andis kovalentse kompleksi proteiinkinaasiga Aurora A 
fototundlik fluorestsentssond Sond 2. Kuna sond andis kovalentse sidumise suhteliselt lühikese 
kiiritusaja järel (alla 15 min võimsusel 300 W), on lootust optimeeritud sondi kasutada ka 
elusrakkudes, sest rakkude kahjustamise vältimiseks tuleb kasutada võimalikult väikest 
kiiritamisaega. Kovalentse kompleksi tekkimisel kinaasi ja sondi vahel osutus limiteerivaks kinaasi 
kontsentratsioon, mida tuleks arvestada sondi kasutamisel keerulisemates bioloogilistes 
süsteemides.  

Töö edasiarendusena võiks proovida kovalentse kompleksi tekkimiseks vajaliku kiiritamise kestust 
veelgi lühendada. Lisaks tuleks sünteesida ühendeid, millel oleks väiksem hüdrofoobsus, et 
vähendada ainete mittespetsiifilist seondumist pindadele, mis aitaks neid saaks paremini 
iseloomustada. Samuti võiks D-aminohapete kasutamine muuta ühendeid bioloogiliselt 
stabiilsemaks. Optimeeritud ühendeid on edaspidi plaanis kasutada fluorestsentssondidena ka 
rakulüsaadis ja elusrakkudes Aurora A kinaasi hulga ja/või asukoha määramiseks.  

Töö keskmes on organismile oluline rakujagunemist reguleeriv ensüüm Aurora A, mis on oluline ka 
ravimmärklauana. Käesoleva ja sellele järgnevate tööde tulemused on rakendatavad nii 
ravimiarenduses kui ka diagnostika parandamisel ja selleks vajalike meetodite ja metoodikate 
arendusel.  
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Õhu ammoniaagisisalduse määramine Kääpa Põhikooli ümbruses ja 
võrdlus teiste koolidega 
 

Raido Kiss, 8. klass 
Kääpa Põhikool 

 
Juhendaja: Marko Kaasik (Tartu Ülikool) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta NH3 kontsentratsioone Kääpa Põhikooli juures ja võrrelda neid 
teiste koolide ja loomafarmi ümbrusega. Kasutati varasemaid GLOBE koolide mõõtmistulemusi ja 
seati üles kogujad nelja kohta kolmel mõõteperioodil farmist kuni koolini. Üks koguja paigutati Illi 
järve juurde Elva lähistel väikese inimmõjuga kohta. 

Esitati järgmised hüpoteesid: Mõõtepaikades, kus loomi karjatatakse ja kui on kõrge temperatuur on 
saastetasemed kõrgemad. Mida kaugemal on mõõtja farmist, seda madalamad on saastetasemed. 

NH3 mõõtmiseks kasutati ammoniaagi difusioonkogujat. Proovikogujate ettevalmistuse ja analüüsid 
teostas OÜ Eesti Keskkonnauuringud Tartu osakond. 

Kääpa kooli ja farmi vahelise ala mõõtmiste tulemused olid järgmised: 1. Mõõteperioodil (varasuvi) 
oli kõrgeim ammoniaagi kontsentratsioon Kääpa kooli juures. See võis olla põhjustatud põldude 
väetamisest või muust kohalikust mõjust. Madalaim oli metsaservas, sest mõõtepaiga läheduses ei 
ole suuri NH3 allikaid. 2. Mõõteperioodil (varasügis) oli kontsentratsioon kõrgeim farmi lähedal. 
Põhjus võis olla loomade karjatamine. Madalaim tulemus oli Illi järve ääres, sest sügisel ei toimu 
metsas suuri lagunemisprotsesse. 3. Mõõteperioodil (hilissügis) oli kõrgeim kontsentratsioon farmi 
juures sõnniku lagunemise tõttu. Madalaim oli karjamaal, sest seal ei karjatatud enam loomi ja 
tuulega kandus mõõtepaika vähe ammoniaaki. 

GLOBE koolidest valiti Muhu, Palupera, Vormsi ja Häädemeeste, sest need asuvad samuti 
suurematest keskustest kaugel. Võrreldi kõiki mõõtmistulemusi lähima ilmajaama 
temperatuuriandmetega, et kontrollida NH3 sõltuvust temperatuurist. Kohati oli näha ammoniaagi 
kontsentratsiooni kasvu, kui õhutemperatuur tõuseb, aga see ei olnud alati nii. Saastetasemed teiste 
sama tüüpi koolide juures olid Kääpa koolist erinevad, sest koolide lähedal olid saasteallikad 
erinevad. 

Esimene hüpotees leidis kinnitust. Mõõtepaikades, kus loomi karjatati, oli kõrgem NH3 

kontsentratsioon. Teine hüpotees oli tõene selles osas, et mais ja juunis olid saastetasemed 
kõrgemad kui detsembris. Samas kõik temperatuuri tõusud aasta jooksul ei toonud kaasa väga selget 
ammoniaagi kontsentratsiooni tõusu. Kolmas hüpotees ei pidanud paika. Farmist kaugenedes 
saastetasemed küll vähenesid, kuid vahel olid Kääpal saastetasemed kõrgemad. See võis olla seotud 
kohalike saasteallikatega. 

Ammoniaagi kontsentratsiooni mõõtmised jätkuvad2015. aastal.  
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Rakendamata keeletööjõud Eestis: endiste vahetusõpilaste, 
keelekümbluskoolide õpilaste ja vähemusrahvuste näitel 
 

Mihkel Kohava, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Ene Saar (Tallinna Reaalkool) 

 
 

Eesti rahva tee sõnastas Jakob Hurt, seades meile eesmärgi saada suureks vaimult. Nüüd, ligi 
poolteist sajandit hiljem, võib julgelt väita, et Eestimaa rahvaste teadmiste, oskuste ja kogemuste 
pagas on siinse elanikkonna suurim ressurss. Kõigi ressursside puhul on kättesaadavate vahendite 
võimalikult efektiivne kasutamine majandusliku edukuse alustalaks. Inimeste olemasolevate 
teadmiste ja oskuste rakendamine ning süvendamine on tunduvalt kuluefektiivsem kui inimese 
koolitamine talle täiesti tundmatus valdkonnas.  

Eesti majanduses esineb kompleksne probleem: üheaegselt valitseb nii tööpuudus kui ka 
tööjõupuudus. Kui see fenomen esineb ühes konkreetses tööturu osas on tööjõud osaliselt või 
täielikult rakendamata. Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, millisel kujul esineb fenomen 
vähemusrahvuste, keelekümbluskoolide õpilaste ja endiste vahetusõpilaste seas. Uuringus osalesid 
ettevõtted turisminduse, keeleõppe ja tõlke valdkonnast. Uurimistöös otsitakse vastust küsimusele, 
kuidas on sihtgruppe võimalik võõrkeeli kõneleva oskustööjõuna edukalt rakendada. Selleks 
selgitatakse välja sihtgruppide soov uuritavas turuosas tööle asuda ning nende vastavus ettevõtete 
ootustele tööjõu suhtes.  

Teadmised turul kättesaadava rakendamata tööjõu kohta on olulised Eesti majanduslikuks 
edukuseks, sest need võimaldavad inimkapitali kasutada paremini ja efektiivsemalt. Olemasoleva 
inimkapitali efektiivne rakendamine on Eestile eriti oluline rahvastiku vananemise ja noorte 
väljarände tingimustes, kus kättesaadava tööjõu hulk pidevalt väheneb.  

Tööjõuturu osa analüüsimiseks töötati välja uudne mudel, mis põhineb Andrew Mayo raamatus 
„Ettevõtte inimväärtus“ välja toodud inimeste kui vara hindamise põhimõtetel. Mudelanalüüsis 
osalesid kuus ettevõtet, kelle personalijuhte intervjueeriti. Intervjuude põhjal loodi Exceli 
programmis arvutusmaatriks erinevatele ettevõtetele potentsiaalse töötaja „väärtuse“ arvutamiseks. 
Mudelisse andsid sisendi 81 vastajat uuritud sihtgruppidest.  

Läbi mudelanalüüsi selgus iga sihtgrupi potentsiaal keeletööjõuna. Kõikide sihtgruppide puhul 
täheldati varjatud tööpuudust, kus inimesed on küll hõivatud õppimisega, kuid neil on soov asuda 
tööle uuritud turuosas.   
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Mailaht 
 

Kaija Kokkota, 9. klass 
Lauka Põhikool 

 
Juhendaja: Krista Rannast (Lauka Põhikool) 

 
 

Antud töö uuritavaks objektiks on Mailaht – Ogandi külas asuv jäänukjärv endisest merelahest.  

Töö autor on käinud Mailahe ääres mitmeid kordi, sest meeldib sealne imeline vaikus, mets, kivid, 
roostikud ja vesi. Kuna Mailaht on üsna eutroofne ja kasvab jõudsalt kinni, tuleb Mailahte 
jäädvustada.  

Mailahte uurides kasutati järgmisi uurimismeetodeid: vaatlus, analüüs, mõõtmine. Vaadeldi loodust, 
eriti taimi, ja tehti järeldusi. Analüüsiti Mailahte puudutavaid kaarte (kinnikasvamine aja jooksul). 
Inimeste mälestusi koguti kohalikega vesteldes.  

Vaatluskäigud toimusid:  

 juuli 2013  

 oktoober 2013  

 jaanuar 2014  

 veebruar 2015  

Endale püstitatud eesmärgid Mailahest said täidetud. Huvitavad teadmised panevad Mailahte 
vaatama hoopis teise pilguga – enam pole see lihtsalt maaliline veekogu, vaid ka ajas muutunud 
merelaht, mälestustes esinev merejärveke.  

Kahjuks kasvavad Mailaht ja teised Loode-Hiiumaa laisid kinni. Üheks teguriks on ka inimene ise, kui 
kaevab magistraalkraavid, mis viivad vee otse merre. Nõnda kadus Kidaste järv, mis on nüüd märg ja 
soine koht. Aadi Metsis rääkis, et enam pole tetrede kudrutamist ega konnakrooksu, mis kostnud 
Kidaste järvelt Kubjale (tema sünnikohta Ogandi külas) tema nooruspõlvel.  

Mailaht 50 aasta pärast või 100 aasta pärast? On ta alles või muutunud sooks nagu Kidaste järv?   
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Eksistentsialistlikku filosoofiat kahes Andrei Tarkovski filmis 
 

Triin Koris, 12. klass 
Rocca al Mare Kool 

 
Juhendaja: Jaak Aus (Rocca al Mare Kool) 

 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda lugejale ülevaade vene filmirežissööri Andrei Tarkovski 
poolt teostes „Solaris“ (1972) ja „Stalker“ (1979) kajastatava mõttelaadi ja eksistentsialistliku 
filosoofia kattuvusest ja dissonantsidest. Tulemus saavutati varem avaldatud materjalide 
refereerimise teel esimeses osas ning filmitranskriptsiooni ja kättesaadavate tõlgenduste varal 
tehtud sisuanalüüside teel teises osas. Nende kahe kõrvutamisel tekkinud võrdlus asub uurimistöö 
kolmandas osas. 

Eksistentsialistliku filosoofia tekkekeskkond sarnaneb ühiskonnas valitsevalt mentaliteedilt ja 
vastavaaegsetelt väärtushinnangutelt kodanike suunas Andrei Tarkovski esimese elupoole aegse 
Venemaaga, mis võis soodustada filmitegija osaliselt eksistentsialistliku maailmavaate kujunemist. 
„Solarises“ on väljendatud konflikti ühiskonna surve ja teaduse ning inimlike vajaduste ja indiviidi 
sisemise arengu vahel, tehes seda läbi kosmoseodüsseialiku loo ühest võõra planeedi orbiidil viibivast 
teadlasest ja tema alateadvuse materjalisatsioonist. „Stalkeris“ on vaatajaile dialoogidega Kirjaniku, 
Professori ja Stalkeri vahel, kes on mõistatuslikku Tsooni õnne otsima tulnud, edastatud ideed 
kadunud lootusest, usust ja õnnest. 

Mõlemad Tarkovski filmid kätkevad endas ideid eksistentsialistlikelt filosoofidelt. Tugevalt on 
kajastatud indiviidi sisemise arengu temaatika ning kriitika kaasaegse pealiskaudsete 
väärtushinnangutega vaimupimeda ja sihitult eksleva ühiskonna pihta. Samuti esitatakse filmides 
küsimusi ja lahendusi inimese vabaduse osas. „Solarises“ on fookus ühel indiviidil, kus sisemise 
vabaduse ideed on edasi antud tegelaskuju metamorfoosina vastavas keskkonnas, milles ta vabaneb 
oma ühiskonna poolt pealesurutud ebajumalatest ja saab „nägijaks“. Otsest paralleeli on võimalik 
tõmmata filmitegelase Sartoriuse ja Albert Camus’ absurdiinimese Sisyphose vahel. „Stalkeris“ aga 
väljendub üksikisiku sisemise arengu küsimus kolme karakteri sümbioosis ja loo arengus. 
Puhteksistentsialistlike vaadetega on filmis Kirjanik, kelle arvates on ainus omakasupüüdmatu 
inimtöö tulem looming. Kogu filmi sobib hästi illustreerima Martin Heideggeri versioon René 
Descartes'i väljaütlemisest „Olen, järelikult mõtlen“. 

Teemad, mis on mõlemas Tarkovski filmis tugevalt domineerivad, ent mida eksistentsialistlik 
filosoofia üldjoontes ei käsitle, on armastus ja inimlähedus. „Stalkeris“ on lisaks esitatud ideed 
lootusest, õnnest, religioonivabast usust ning panteismist. Seega on väär väita, et Tarkovski filmid 
peegeldavad sajaprotsendiliselt eksistentsialistliku filosoofia postulaate, mis tõenäoliselt polnud ka 
režissööri taotlus. Nagu tema loomingu tehnilise stiili poolest, nii võib ka kajastatava filosoofia 
poolest öelda, et Tarkovski ei kuulunud kellegi koolkonda ega käinud kellegi jälgedes, vaid lähtus alati 
oma subjektiivsest äranägemisest. 

Uurimistöö järeldustel on informatiivne väärtus ning neid on võimalik kasutada teiste samalaadse 
teemaga uurimuste puhul allikana. Samuti on need läveks teemaga rohkem süvitsi tegelemiseks.  



48 

 

Ming'li keel 
 

Mari-Liis Korkus, 12. klass 
Jõhvi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Dea Proode (Jõhvi Gümnaasium) 

 
 

Käesoleva uurimistööga püstitasin põhieesmärgiks selgitada välja, kas on võimalik piiratud ajaga luua 
oma keel. Eesmärk sai osaliselt täidetud, kuna igas suhtlussituatsioonis toimivat keelt luua ei 
õnnestunud, ent valmis grammatiline ja sõnavaraline kese, millest saaks ming’li keelt edasi arendada. 
Täiendavalt valmis ka sõnastik, mis sisaldab endas enam kui 100 sõna. 

Teoreetilise osaga kinnistasin oma teadmisi keeleteaduse valdkonnas, sain teada, et loomulikel 
keeltel ja tehiskeeltel esineb rohkelt nii sarnasusi kui ka erinevusi. Lisaks sain ülevaate, millised on 
keele ülesanded ning milline on keel struktuuri poolest.  

Keele ülesehitamisel said paika mitmed reeglid, mis määrasid, kuidas mida hääldada, tegusõnu 
pöörata, arvsõnu ja lauseid moodustada. Kuigi ming’li keel on loodud peamiselt eeskujudeta, on 
selles ka sõnu, mis on tuletatud 6 olemasoleva keele sõnadest.  

Ming’li keelel põhinevad ülesanded püüdsin koostada erineva raskusastmega ja palusin neid 
lahendada 68 Jõhvi Gümnaasiumi õpilasel, kes lisaks vastasid ka lühikesele küsitlusele. Saadud 
vastuste analüüsimisel selgus, et õpilaste arvamused, oskused ja lahendamiskiirused erinesid. Sain 
teha järgmised järeldused: 

 ülesannete lahendamise kiirus mõjutab õpilaste individuaalseid tulemusi erinevalt; 

 mida vanem on õpilane, seda paremini töötab tema loogika ja seda põhjalikumalt ta 
lingvistikaülesandeid lahendab; 

 varasem kokkupuude lingvistikaga võimaldab õpilasel ming’li keelega paremini hakkama 
saada; 

 kõige segadusttekitavam ming’li keele juures (vähemalt ülesannete lahenduste põhjal 
otsustades) on tegusõnade pööramine, kõige loogilisem on aga arvsõnade kirjutamine; 

 neid õpilasi, kes avaldasid soovi edaspidi lingvistikaülesannetega kooli raames kokku puutuda 
on sama palju kui neid, kes ei soovi. 
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Kitseküla 
 

Kärt Kraus, 9. klass 
Uhtna Põhikool 

 
Juhendaja: Ene Neito (Uhtna Põhikool) 

 
 

Minu töö on mu väikesest kodukülast, mida nimetatakse kohaliku rahva seas Kitsekülaks. See paik on 
üks osa Uhtna alevikust. Oma tööd tehes soovisin saada teadmisi selle kohta, miks on tal selline nimi, 
kuidas sai see Kunda jõe kaldaala kodukülaks paljudele kunagistele taluperedele. Soovisin ka teada, 
kui palju inimesi (peresid) on selles väikese külas praegu. Millised pered on sisse tulnud, kas on alles 
ka selliseid peresid, kelle esivanemad rajasid siia taluhooned? Kui palju on alles vanu maju, kui palju 
on renoveeritud? Et neile küsimustele vastata, oli vaja koguda rohkelt materjali, vestelda paljude 
inimestega, kasutada internetis erinevaid võimalusi andmete otsimiseks ja täpsustamiseks (näit. 
Saaga). 

Kogutud materjali jaotasin kahte peatükki: 1. peatükis andsin üldise ülevaate Kitsekülast ja 
tutvustasin küla nime tõenäolist saamislugu, 2. peatükki on koondatud Kitseküla majade lood. 

Praegu, st 2014. aasta kevadel on Kitsekülas 19 maja. Tööl käiakse 14 perest. Elumajadest ei ole 
säilinud Lokotari, Kasesalgu ja Rudolf Tompsi majad. Alles on Põldsaare, Mardisoo, Upsi, August 
Tompsi ja Parve majad kui endiste omanike pärijatele kuuluvad. Teistes majades on uued pered ja 
inimesed. Paljud majad on renoveeritud. Praegu elab Kitsekülas 31 püsielanikku, nende seas ka 
lapsed. 

Kõige raskem oli see, et Kitseküla kohta oli materjali vähe. Kooli muuseumist leidsime koos 
juhendajaga vaid kaks lehte, kus olid kirja pandud Kitsekülla talu rajanud perede nimed. Kuna nimede 
järjekord neil kirjapanekutel oli erinev, siis tuli kõigepealt kindlaks teha talude nimekiri ja sobitada 
need teadmised praeguse külapildiga. Pidin hakkama teavet koguma praktiliselt küla algaegadest, 
aga küsida, kuidas siin vanasti oli, polnud eriti kelleltki. Neid inimesi, kes siia kunagi esimesed majad 
ehitasid, pole enam elus ja nende sugulasi pole ka enam kohapeal elamas. Paljud endised taluhooned 
on uute omanike käes. Oma töö sain tehtud tänu inimestele, kes olid pannud kirja oma mälestusi ja 
hoidnud alles vanu fotosid ning dokumente. Õppisin, kuidas materjali koguda, sain kogemusi 
inimestega suhtlemises. Veendusin, et suurem osa Kitsekülas elavatest inimestest on sõbralikud ja 
toredad, aga juhtus ka nii, et mõned olid kidakeelsed. Minu jaoks oli tähtis, et seda tööd tehes sain 
põhjalikult tundma oma koduküla ajalugu ja tänapäeva. 

Kõige suuremad tänud tahaksin öelda oma juhendajale Ene Neitole, Tarvo Plotnikule, oma perele ja 
kõigile inimestele, kes olid nõus rääkima mulle oma lugusid. 

Mu töö põhieesmärk oli panna kokku esimene põhjalikum tekst Kitseküla kohta, kuna seda pole 
varem tehtud. Mul oli suur au seda tööd teha. Loodan, et tulevikus saab keegi sellele tööle toetudes 
Kitseküla ajalugu edasi uurida ja uut infot lisada. 
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Kuidas mõjutavad kõnehäired kõnehäiretega inimeste elu 
 

Jessica Kristal, 11. klass 
Tallinna 32. Keskkool 

 
Juhendaja: Liina Kitt (Tallinna 32. Keskkool) 

 
 

Antud uurimistöö keskendub kõnehäiretele ning kõnehäiretega inimeste suhtumisele antud 
probleemi. See töö on koostatud eesmärgiga anda kõnehäiretega inimestele võimalus avaldada 
arvamust, kuidas peaksid teised nendesse suhtuma ning ühtlasi anda põhjalik ülevaade erinevatest 
kõnehäiretest, nende esinemissagedusest ning tekkepõhjustest. Uurimistöö teema on aktuaalne, sest 
puudutab otseselt inimesi, kellel on kõnepuuded- või häired. 

Uurimisküsimustele vastuse saamiseks viidi läbi kaks intervjuud kahe inimesega, kellel on kõnehäire. 
Intervjuude põhjal saab järeldada, enamasti suhtuvad kõnehäiretega inimesed, kellel on kõnehäire 
juba pikemat aega olnud, enda haigusesse kui kõrvalisse nähtusesse, mis on lihtsalt inimese eriline 
omapära, mis kindlasti ei defineeri neid. Samuti tuli töö käigus välja see, et kõnehäired mõjutavad 
kõnehäiretega inimeste elu iga päev ning just eriti teistega suheldes, nii kodus kui ka töö juures. 
Sellest tulenevalt tehakse ka eriala- ja töökohavaliku otsuseid. Intervjuude põhjal selgub, et 
kõnehäiretega inimesed ootavad teistelt eelkõige mõistmist, aga ka arusaamist, et neid pole vaja 
kohelda enamusest teisiti. Koolis peaks õpilastega, kellel on kõnehäired, rohkem arvestama ning 
proovima mitte panna olukorda, kus nad ei taha olla.  

Töö kinnitas, et püstitatud hüpotees – kõnehäire mõjutab kõnehäiretega inimeste enesehinnangut 
ning õpitulemusi – pidas paika.  

Töö on jaotatud viieks suuremaks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustatakse, mis on hääl ja kõne 
ning kuidas need tekivad. Teises peatükis antakse põhjalik ülevaade, mis on kõnehäired- ja puuded 
ning kuidas neid klassifitseeritakse. Samuti räägitakse selles peatükis kõnehäirete tekkepõhjustest, 
esinemissagedustest ning lühidalt ka ravivõimalustest. Kolmas peatükk on metoodika kirjeldus ning 
neljandas peatükis on intervjuude ümberkirjutused välja toodud. Viiendas peatükis analüüsitakse 
intervjuude abil uurimisküsimustele saadud vastuseid ja tehakse järeldusi.  
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Ehitusinsener Jaan Tartlandi loomingut Nõmmel 
 

Krister Kruusmaa, 12. klass 
Rocca al Mare Kool 

 
Juhendaja: Ronald Juurmaa (Rocca al Mare Kool) 

 
 

1930. aastateks kujunenud olukord Eesti Vabariigis võimaldas stabiilset ja pidevat ehitustegevust. 
Tegutses professionaalne arhitektkond, kelle looming on tuntud ka tänapäeval. Tol ajal samuti 
projekteerimisõigusi omanud ehitusinseneride tähtust maailmasõdade vahelisel ajal Eesti 
arhitektuuris pole aga suuremalt jaolt uuritud, kuna nad jäid paljuski kohalike arhitektide varju, kes 
olid neist professionaalsemad ja uuenduslikumad. 

Käesoleva uurimistöö fookuses on ehitusinsener Jaan Tartland, kes tegutses Tallinnas Nõmmel 
aastatel 1934-1940. Tartland oli vaieldamatult aktiivseim projekteerija 1930. aastate Nõmmel – talle 
võib omistada ligi 180 projekti autorlust, millele lisanduvad kõikvõimalikud ümberehitused, mille 
tähtsus varieerub seinast seina. Kuna sellist arvu projekte analüüsida on liiga mahukas (ja ka tarbetu), 
on käesoleva uurimistöö jaoks tehtud valim hoonetest, mis on miljööala väärtushinnanguks saanud 
kas „väärtuslik“ või „väga väärtuslik“. Kokku analüüsiti 30 hoonet. 

Tartlandi tegevust elamuehituses iseloomustab eeskätt laiahaardelisus. Lisaks projektide arvukusele 
on esindatud tolle perioodi laiaulatuslikumad arhitektuurisuunad ning ka kohalikud hoonetüübid. 
Siiski ei tähenda see, et leiduks arvukalt originaalseid detaile või ideid – peaaegu kõik hooned võib 
kergesti siduda kas laiema või kohaliku eeskujuga.  

Kui vaadata Tartlandi hooneid üldistava pilguga, on tegu hoonetega, mis ei suuda küll ülemäära 
eristuda, kuid mõjuvad pea alati sobivatena ja kenadena. Arvestades aga Tartlandi aktiivsust ja 
kavandatud hoonete hulka, tulebki tema peamiseks panuseks lugeda meeldiva miljöö tekitamist. 
Insenerid polnud enamasti nõnda ambitsioonikad kui arhitektid, keda me teame enamasti just nö 
tähtteoste kaudu. Siiski võib öelda, et ka tähtteostel on vaja taustsüsteemi, kuhu sobitudes piisavalt 
esile tõusta, kuid mitte tekitada ülemääraseid pingeid enese ja keskkonna vahel. Jaan Tartlandi 
mahukas looming moodustab Nõmme miljööst täiesti arvestatava osa; kui tegu oleks vähem pädeva 
või oskamatu projekteerijaga, võiksid need hooned tõesti ümbrusest eristuda, kuid eelkõige 
negatiivsel moel. Nii võibki teda nimetada inseneriks, kes panustas oluliselt ja ehk ka mõnes mõttes 
märkamatult Nõmme meeldivasse miljöösse. 

Jaan Tartlandi loomingu uurimine on üks samm selgitamaks välja ja teadvustamaks ehitusinseneride 
töö ulatust, kvaliteeti ja tähtsust Eesti ruumilise keskkonna kujunemisloos. 
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Kehakeele alateadlik tõlgendamine 
 

Liina Kudu, 12. klass 
Miina Härma Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tiia Lepik (Miina Härma Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui hästi suudavad inimesed alateadlikult, olles teooriaga 
mitte tutvunud, teha kehakeele põhjal oletusi inimeste emotsioonide, mõtete, iseloomu ja 
enesehinnangu kohta.  

Autor püstitas hüpoteesi: naised tõlgendavad kehakeelt alateadlikult õigemini kui mehed.  

Uurimus oli küsitluspõhine. Kõigepealt lavastati ankeedi jaoks erinevaid kehakeele signaale kujutavad 
pildid. Ankeet viidi esmalt läbi ekspertgrupiga 2013. aasta oktoobris. Tulemuste analüüsi alusel viidi 
ankeeti sisse muudatused ja parandused. Lõplikule ankeedile koguti vastuseid detsembri lõpuni. 
Tulemuste analüüsimisel osutus kõige raskemaks kogutud vastuste õigeteks ning valedeks liigitamine, 
kuna vastajad kirjeldasid emotsioone väga erineval viisil. 

Uurimistöös püstitatud hüpotees osutus tõeseks – enamikke vastanutele ette pandud asendeid ning 
žeste tõlgendasid naised õigesti sagedamini kui mehed. Üldist kehakeelt suutsid naised tõlgendada 
paremini kui mehed. Kõige paremini tõlgendati mõlema soo poolt meeldimisega seotud käitumist. 
Kõige halvemini tõlgendasid nii naised kui ka mehed jalgade kehakeelt. Võib arvata, et inimesed 
pööravadki alajäsemetele vähem tähelepanu kui vestluskaaslaste ülakehale ja näoilmetele. Käte, 
käsivarte ning õlgade kehakeelt tõlgendasid naised ja mehed üldiselt võrdselt õigesti. Kõrge 
positsiooni, enesekindluse ja autoriteediga soetud käte, käsivarte ning õlgade kehakeelt tõlgendasid 
naised õigesti täpselt sama tihti kui mehed. Närvilisuse ja ebakindlusega seotud ülajäsemete 
kehakeelt tõlgendamised naised õigesti tihedamini kui mehed. Positiivse tähendusega peaga seotud 
žesti tõlgendasid naised õigesti palju sagedamini kui mehed, kuid negatiivse tähendusega näo žestiga 
oli vastupidi. Kõikide ankeedis naistelt kogutud vastuste õigsus oli 5% võrra juhtudest suurem kui 
meestelt kogutud vastuste õigsus (vastavalt 60% ja 55%). Autori seisukoht on, et antud töö tulemusi 
ei saa siiski võtta täieliku tõena, kuna kehakeele lugemine on tugevalt seotud konteksti ja 
taustinfoga, kuid küsimustikus, millel antud uurimistöö tulemused põhinevad, kontekst puudus. 

Analoogsed uurimused ei olnud kättesaadavad, seetõttu tulemusi mõne teise uurimuse omadega 
võrrelda ei saanud. Uurimistöö mõningaid ebamääraseid tulemusi saaks täpsustada fookusgrupi 
intervjuuga, mis paraku selle uurimistöö raamidesse ajaliselt ei mahtunud. Selle käigus oleks võimalik 
uurida, millise konteksti vastajad enda peas mingitele asenditele ja žestidele lõid ning küsida 
täpsustusi nende kirja pandud oletuste juures segaseks jäänud aspektide kohta. Samuti oleks 
võimalik uurida, mis inimesed just selliseid oletusi tegema pani ning teada saada, kas oletuste juures 
eksisteeris ka ühtne loogika (nt et gravitatsiooni järgiv kehakeel seostub negatiivsete 
emotsioonidega). 

Antud uurimistöö tulemuste põhjal võib öelda, et kehakeele tõlgendamise oskus on 18-25 aastaste 
noorte seas üsna heal tasemel, kuna enamus uurimuses osalenutest tõlgendas suuremat osa 
asenditest ning žestidest õigesti. Autor arvab, et uurimistööd võiks kasutada õppematerjalina Miina 
Härma Gümnaasiumi perekonnaõpetuse ja psühholoogia tundides. Samuti võiks see uurimus olla 
tulevikus aluseks uurimustele, mis saaksid uurida kehakeele lugemise oskuse ja elus toimetuleku 
vahelist seost. 
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Varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele 
 

Maria Kuhi, 11. klass 
Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendajad: Andri Jagomägi (Tallinna Tehnikaülikool), 

Kai Rohtla (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 
 
 

Eestis ja ülejäänud maailmas uuritakse erinevate materjalide kasutusvõimalusi päikesepaneelidena. 
Õhukesekilelised paneelid on ühed paljudest. Õhukesekileliste päikesepaneelidega on saavutatud 
häid tulemusi. Viimased on efektiivsuse ja hinna osas võimelised konkureerima praegusel ajal kõige 
populaarsemate ränist päikesepaneelidega. Eelkõige loodetakse, et õhukesekileliste paneelide 
tehnoloogia areneb nii palju, et neid oleks võimalik oluliselt odavamalt toota ning materjali kulu 
vähendada.  

Paneelide paigutus, eriti katustel, on oluline, sest hoonete ja puude tekitatud varjud võivad oluliselt 
segada paneelide töövõimet. Seepärast on oluline uurida, millised muutused vähendavad paneelide 
töövõimet. Täpseid andmeid selle kohta, kuidas vari mõjutab õhukesekilelisi päikesepaneele, ei ole. 
Seepärast valitakse katse jaoks just need paneelid.  

Uurimistöö eesmärk oli täpselt määratleda varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele. Katse 
läbi viimiseks valiti õhukesekilelised päikesepaneelid, sest seni täpseid andmeid selle kohta, kuidas 
just need paneelid varjule reageerivad, ei ole.  

Püstitati järgmised hüpoteesid:  

1. Vari paneelil, ka osaliselt, langetab oluliselt päikesepaneeli efektiivsust.  
2. Kui varju tõttu ei tööta mõned paneeli osad, siis on sellest mõjutud ka ülejäänud paneeli osad, 

mis on omavahel ühenduses.  
3. Horisontaalsel ning vertikaalsel katmisel ei esine paneeli elektri tootmises erinevust.  

Katse viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli kuuenda korpuse katusel olevate päikesepaneelidega. Üks 
paneel töötas tavaliselt. Teine paneel jagati viieks võrdseks osaks ja kaeti ühe viiendiku kaupa kinni. 
Horisontaalselt kaeti paneeli vasakult paremale. Päikesepaneeli võimsus oli 100%, kui seda polnud 
üldse kaetud. Kui kaetud oli 20% ehk üks viiendik paneelist, langes paneeli võimsus 78%-le. Kui 
paneelist oli kaetud 40% ehk kaks viiendikku, langes paneeli võimsus 57%-le. Kui paneelist oli kaetud 
60% ehk kolm viiendikku, langes paneeli võimsus 36%-le. Kui paneelist oli kaetud 80% ehk neli 
viiendikku, langes paneeli võimsus 17%-le. Kui paneel oli üleni ehk 100% kaetud, langes võimsus nulli 
ja paneel ei tootnud enam üldse elektrit. Teises katses alustati paneeli katmist horisontaalselt, 
liikudes alt üles. Päikesepaneeli võimsus oli 100%, kui paneel polnud kaetud. Kui paneelist oli kaetud 
20% ehk üks viiendik, langes paneeli võimsus 28%-le. Kui paneelist oli kaetud 40% ehk kaks 
viiendikku, langes paneeli võimsus nulli ning püsis seal kuni kogu paneel oli kaetud.  

Tõeseks osutusid 1. ja 2. hüpotees. Teise tõesust näitas horisontaalne katmine, mille puhul lakkasid 
elektrit tootmast ka need paneeli osad, mis varjutatud ei olnud, varjutatud osa tõttu. Kolmas 
hüpotees osutus vääraks. Vertikaalsel ja horisontaalsel katmisel oli oluline vahe. Vertikaalsel katmisel 
lõpetas päikesepaneel elektri tootmise alles siis, kui kogu paneel oli kaetud. Horisontaalsel katmisel 
lõpetas päikesepaneel elektri tootmise, kui paneelist oli kaetud kaks viiendikku.  

Kõige olulisem on paneelide õige kasutamine. Oleks ideaalne, kui paneelile ei langeks üldse vari, kuid 
see olukord on enamasti ebareaalne. Paigutusel tuleb jälgida, et vari ei langeks horisontaalselt. 
Hoonest ja selle ümbrusest on võimalik luua vastava programmiga 3D kujutis arvutis. Programm 
võtab arvesse päikesekiirte langemise nurka ja päikesevalguse tugevust läbi aasta ning loob pildi, 
millel on näha, kui palju varje langeks paneelidele. Selline programm on näiteks Ecotect Software.  
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GM-loomad ja nende kajastatus Eesti meedias Tallinna Järveotsa 
Gümnaasiumi õpilaste näitel 
 

Birgit Kukk, 12. klass 
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Mari Uudelt (Tallinna Järveotsa Gümnaasium) 

 
 

Aegade algusest on inimesed üritanud parandada oma elukvaliteeti olemasolevate käepäraste 
vahenditega. Viimaste aastasadade jooksul oleme üritanud luua midagi niivõrd uudset, et see 
muudaks ajalugu ja ühtlasi tähistaks uue ajastu algust. Lähiajaloo üheks suurimaks tipphetkeks oli 
20.sajand, mil sai sõna „teadus“ endale uue tähenduse. Tehnoloogia arenes kiiresti erinevates 
riikides ja lõi eelduse modernsete teadusharude tekkeks – tuntuim neist on geenitehnoloogia. 

Alates 1960. aastatest on see teadusala olnud pidevas uuendusjärgus ning alles 1980. aastatel kandis 
geenmuundamine vilja – loodi esimene GM-loom, hiir, kellele oli siiratud roti kasvuhormooni geen. 
Sellest ajast saadik on geneetiliselt muundatud loomad omandanud suure tähtsuse nii riikides kui ka 
erinevatel mandritel. GM-loomi kasutatakse põhiliselt neljas valdkonnas: põllumajanduses, 
ksenotransplantatsioonil, meditsiinis ravimite väljatöötamisel ja teaduses.  

Kuna aga geenide siirdamine ühelt organismilt teisele on vaid paarikümne aasta eest toimunud 
projektist alguse saanud teadusharu, ei saa teadlased kindlalt väita, et GM-loomade söömine oleks 
inimestele kasulik või kahjulik. Praeguseks ei ole möödunud piisavalt aega avastamaks GM-loomade 
mõju tervisele ega järeltulevatele põlvedele.  

Riik, kus me elame, on väike, ent uuenduslik igas mõttes. Alles 2013. aastal klooniti edukalt Eesti 
Maaülikoolis kloonvasikas Juuni, kes paari kuu jooksul üllatas kogu maailma teadusringkondasid. 
Kahjuks suri vasikas samal aastal.  

Olenemata sellest ebaõnnest, kajastame ülemaailmseid sündmusi ja revolutsioonilisi avastusi oma 
meedias. GM-loomad on mõiste kujul kõigile tuttav, kuid muude uudiste tõttu ei pole see niivõrd 
populaarne valdkond meie meedias. Samale tõdemusele jõudsid ka Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 
noored, kes leidsid, et see teema võiks leida rohkem kajastatust meie riigis. Kuigi viimastel aastatel 
on GM-loomad äratanud palju huvi Eesti meedias, kus see väljendub erinevates väljaannetes ja 
artiklites, sõltub noortest endist, kui palju nad soovivad antud teemale tähelepanu pühendada. 
Geneetiliselt muundatud loomad on tänases kontekstis palju kajastust leidev teema välismaal, kuid 
pigem vähem räägitav ja kirjutatav aine Eestis.  
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Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel 
võrreldes 2006. aastaga 
 

Elo Johanna Kuklane, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Andres Raa (Tallinna Reaalkool) 

 
 

Töö põhieesmärk oli uurida seoseid samblike mitmekesisuse ja arvukuse ning õhu kvaliteedi vahel 
ning võrrelda saadud tulemusi 2006. aastal tehtud Siim Lepiku uurimusega “Bioindikatsioon samblike 
abil”. Et teha võimalikult täpseid võrdlusi, valiti sama metoodika nagu eelnimetatud uurimistöös.  

Püstitati alljärgnevad hüpoteesid: 

1. Õhu kvaliteet on paranenud kõigis Tallinna linnaosades (Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Mustamäel, 
Haaberstis, Kesklinn, Pirital, Kesklinnas, Kristiines). 

2. Tallinna linnaosade reastus õhu puhtuse alusel on jäänud samaks. 

Uurimistöö käigus jõuti olulistele järeldustele õhusaastatuse kohta Tallinna erinevates linnajagudes 
ning samuti muutuste osas, mis olid toimunud üheksa viimase aasta jooksul. Uurides erinevate 
samblikuliikide esinemist ja katvusi Tallinna kõigis linnajagudes, analüüsiti bioindikatsioonilisi 
andmeid ja muutusi õhusaaste kohta. Neid andmeid võrreldi peamiselt Siim Lepiku koostatud 
uurimistööga “Bioindikatsioon samblike abil” ja samuti Tallinna õhuseire andmetega ning Tallinna 
haljastuse arengukava jaoks koostatud õhusaastatuse kaardiga.  

Uurimustulemuste põhjal sai reastada Tallinna linnajaod õhu puhtuse alusel. Linnaosad, reastatuna 
õhu puhtuse kasvamise järjekorras: Põhja-Tallinn, Kesklinn, Kristiine, Haabersti, Lasnamäe, Pirita, 
Nõmme ja Mustamäe. 

Tulemuste analüüsimisel sai ümberlükatud mõlemad püstitatud hüpoteesid. 
Lihhenoindikatsiooniliste võrdlusuuringute põhjal oli õhukvaliteet paranenud kõigis linnajagudes 
peale Mustamäe, kuid mis jäi endiselt Tallinna linnajagude võrdluses kõige puhtamaks piirkonnaks. 
Samas oli mõnevõrra muutunud linnajagude reastus õhu puhtuse alusel. Kõige rohkem oli paranenud 
tulemused võrreldes Siim Lepiku uurimusega Pirital. Kõige puhtama ja reostatuma õhuga linnajaod 
oli jäänud samaks võrreldes 2006. aastaga.  

Uutele uurijatele oleks ettepanekuks teha umbes 10 aasta pärast sama meetodit kasutades õhu 
saastatuse uurimusi ja võrrelda tulemusi käesoleva tööga.  

Lihhenoindikatsioon oli hea viis uurida õhu saastatust. Meetod oli lihtne ja arusaadav. Kõige 
keerulisemaks osutus samblike tundmaõppimine ning võimalikult täpselt Siim Lepiku uurimistöös 
kirjeldatud asukohtade leidmine. 
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Sissevaateid gümnaasiumiõpilaste teadlikkusesse Facebooki kasutamise 
võimalustest ja ohtudest 
 

Sofia Kuperštein, 12. klass 
Tallinna Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Hanna-Liis Kaarlõp-Nanģ (UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon) 

 
 

Uurimistöö eesmärk oli teada saada, milline on õpilaste teadlikkus Facebooki kasutamise võimaluste 
ja ohtude kohta. 

Selleks, et seda teada saada, uuris autor teoreetiliste allikate põhjal, missugused on Facebooki 
kasutamise võimalused ja ohud, kogus andmeid 11. klasside õpilaste käest selle kohta, missugused 
on Facebooki kasutamise võimalused ja ohud nende jaoks, hindas õpilaste teadmisi teooria põhjal ja 
tegi järeldusi selle kohta, missugune on õpilaste teadlikkus Facebooki kasutamise võimaluste ja 
ohtude kohta.  

Uurides mitmeid teoreetilisi allikaid sai autor teada, et peamisteks Facebooki kasutamise 
võimalusteks on suhtlemis- ja uute tutvuste sobitamisvõimalus, võimalus kasutada Facebooki 
õppimiseks, võimalus kasutada Facebooki karjääri redelil edasiliikumiseks, võimalus saada uut 
informatsiooni ja võimalus nautida meelelahutust. Facebooki kasutamise ohtudeks on oht sattuda 
kurjategijate kätte, oht muutuda internetisõltlaseks ning oht rikkuda oma reputatsioon. Töö 
uurimuslikus osas andis autor ülevaate uurimuse jaoks kasutatavast uurimismetoodikast, esitas 
andmeid ning viis läbi nende andmete analüüsi. Põhinedes nii antud töö teoreetilises osas 
kasutatavatele allikatele kui ka teistele allikatele, analüüsis autor õpilaste vastuseid, kinnitades või 
lükates ümber nende sõnu.  

Töö kolmandas osas toimus arutelu saadud tulemuste üle. Intervjuudes nimetasid õpilased kõiki 
antud töö teoreetilises osas käsitletud võimalusi ja ohtusid koos enda näidete ja selgitustega. Samuti 
toodi arutelus välja uued õpilaste poolt väljatoodud aspektid, mis ei pruukinud kattuda teooriaosas 
väljatoodud võimaluste ja ohtudega. Samuti selgus, et mõnikord õpilaste teoreetilised teadmised 
lahknevad sellest, kuidas praktiliselt käitutakse. Nii näiteks võivad õpilased pidada Facebooki ohtusid 
võimalusteks ja samuti võivad õpilased mitte mõista Facebooki ohtusid. Kuid selgus ka, et õpilased 
saavad aru, et Facebooki vale kasutamine võib muuta selle ohtlikuks.  

Uurimus näitas, et uuritud gümnaasiumiõpilaste teadlikkus Facebooki kasutamise võimalustest ja 
ohtudest on heal tasemel, kuid see ei pruugi tähendada, et nad neid teadmisi praktikas ellu 
rakendaks. Sellest järeldub, et isegi teades Facebooki ohtusid võib kogemata sattuda ohtu ja selle 
tagajärjel kannatada.  

Töö tulemused aitavad mõista, kuidas noored Facebooki kasutavad ning võivad anda nii noortele kui 
ka nende vanematele tõuke mõelda selle üle, kuidas teha Facebooki kasutamine noorte jaoks 
maksimaalselt kasulikuks ja turvaliseks.   
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Jalatsivabrik "Union" ajalugu ja toodang 
 

Brith Kupper, 12. klass 
Tallinna 32. Keskkool 

 
Juhendaja: Maarja Tinn (Tallinna 32.Keskkool) 

 
 

1877. aastal alguse saanud Theodor Grünwaldi nahavabrikust välja arenenud jalatsi- ja nahavabrik a.-
s. „Union“ on olnud Eesti jalatsitööstuse algatajaks ning vabariigi suurimaks ja kuulsamaiks vabrikuks 
alates aastast 1921. 1941. aastal nimetati „Union“ ümber jalatsikombinaadiks „Kommunaar“, mille 
toodangut kandis 1937. aasta „Uus Eesti“ artikli põhjal Eesti rahvaarvuga võrreldes pea iga viies 
kodanik. „Union“ pakkus huvitavaid, soliidseid ning ilusaid jalatseid nii laial valikul, et sealt oleks 
leidnud endale sobiva jalanõu ka kõige nõudlikum ostja igasugu riietuse ja sündmuse juurde.  

Siiani puudus ülevaade Eesti kingavabrikutele alustala pannud vabriku „Union“ ajaloost ning 
toodangust. Uurimistöö valmis koostöös Eesti Ajaloosmuuseumiga, kelle poolt ka teema välja pakuti. 
Soovi korral on võimalik huvilistel tööd kasutada lisamaterjalidena näitustel, ajalooliseks 
informatsiooniks või võrdluseks mõne teise Eesti jalatsivabriku ajaloo uurimisel.  

Käesolev uurimistöö annab ülevaate „Unioni“ vabriku ajaloost ning toodangust. Peatükkidena 
tuuakse välja ajalugu – alguslugu, vabriku töö, vabriku tööliste eeskirjad, „Unioni“ poolt kasutatavad 
materjalid ning nahaparkimistehnikad, 1924. aasta ning 1937. aasta hinnakirjade ülevaade ning 
võrdlus 1930. ning 1938. aasta hinnakirjadega. Tänapäevase, kuid „Unioni“ kingaga analoogse jalatsi 
ning 2014. aasta toidukaupade võrdlus 1937. aasta „Unioni“ hinnakirja ning 1938. aasta kaupade 
hindade kohta. Samuti on töös kasutatud teateid tehasest, töölistest. Kirjeldatud on „Unioni“ 
reklaame ning analüüsitud hinnakirjades olevaid kaupasid. 1937. aasta hinnakirja, kogutud piltide 
ning üleüldise 1930. maailma kingamoe põhjal on koostatud peatükk võrdlemaks „Union“ jalatsite 
välimust tolleaegse moega. 

Kõige töömahukamaks peatükiks võib pidada ajalugu.. Kui paljud peatükid on töös näiteks toodangut 
või vabriku tööd kirjeldavad, siis peatükk ajaloost on iseenesest mõistetavalt ka kõige faktilisem ning 
seetõttu ettepanekuna töö edasi uurimiseks toongi välja vabriku ajaloo põhjalikuma uurimise. 
Vabriku aktsiate ning osanike jagunemise, kapitali ning täpsete vabriku direktorite, juhatuste liikmete 
leidmine vajaks põhjalikumat materjalide käsitlemist ning pikemaajalist uurimist. Samuti puudub 
informatsioon vabriku üldise olmeeluga kaasneva kohta. Kirjeldused vabriku üldisest töörütmist, 
võimalustest, mida pakuti töötajatele väljaspool tööd ning näiteks vabrikukompleksidega 
kaasnevatest kohvikutest või muudest võimalikest asutustest puuduvad. Moodustades olulise osa 
kogu „Unioni“ üldisest ajaloost, annaksid need teadmised tööle väga palju juurde. Antud teema 
uurimine aitaks ka täiendada mitmeid teisi peatükke, aidates kaasa terviklikuma ja detailsema 
ülevaate loomisele.  

Uurimistööst valmis ka ülevaatlik Wikipedia artikkel, mis muudab lühiülevaate uurimistööst 
kättesaadavaks ka tavalugejale ning on heaks võimaluseks leida informatsiooni kiirelt ning suurema 
vaevata.  
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Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskihindamine gümnaasiumi klasside 
õpilaste seas (X gümnaasiumi näitel) 
 

Alina Kurjan, 12. klass 
Tallinna Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Andrei Kante (Tallinna Humanitaargümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida gümnaasiumi 10., 11., ja 12. klasside noorte riskikäitumist, 
tuvastada riskifaktoreid, võrrelda nais- ja meessoost teismeliste riskikäitumist ning anda südame- ja 
veresoonkonnahaiguste (SVH) tulevikus esinemise riski hinnang väljatöötatud riskihindamise mudeli 
järgi.  

Autor viis läbi küsitluse 110 õpilase hulgas. Ankeedis olid õpilastele esitatud küsimused autori poolt 
valitud seitsme peamiste riskifaktori kohta (kõrge veresuhkur, ülekaalulisus, suitsetamine, alkoholi 
tarbimine, sport ja liikumine, stress ning toitumine). Loetletud uurimistöö eesmärgid olid täidetud: 
autoril õnnestus võrrelda teismeliste riskikäitumist, tuvastada peamisi riskifaktoreid ning anda üldine 
SVH-te esinemise riski hinnang tulevikus.  

Uurimistöö tulemusena selgus, et enamus X gümnaasiumis õppivaid inimesi on oma tervise eest 
hoolitsevad ja aruandlikud. Need inimesed (40,9%) olid loetud SVH-te „madala“ riskigrupi 
esindajateks. Õpilased (11,8%), kes kuulusid „madal/keskmisse“ riskigruppi, olid autori poolt 
klassifitseeritud tervise riskikäitumisest teadlikuks. Küll aga väga suur osa vastanutest (47,24%) 
kuulusid nendesse riskirühmadesse, mis olid hindamisskaalas määratletud, kui „keskmine,“ „kõrge“ ja 
„ülikõrge.“ Naissoost teismelised olid oma tervise suhtes rohkem ettevaatlikud kui meessoost 
teismelised, kuid situatsioon stressi taluvusega oli vastupidine.  

Südame- ja veresoonkonnahaigused on üks peamisi töövõime kaotamise ja surmapõhjusi nii Eestis, 
kui ka terves maailmas. SVH ennetamine ühiskonnas on Eesti Vabariigi üks olulisi prioriteete. Autori 
poolt püstitatud uurimistöö eesmärgiks oli pöörata ühiskonna tähelepanu noorte tervisekäitumise 
probleemidele, ja eriti sellele, et need samad probleemid noorenevad.  

Autor arvab, et teismelised peavad pöörama rohkem tähelepanu enda tervisele ning selle eest 
vastutama. See, et 16.-aastasi noori saab „kõrgesse“ ja „ülikõrgesse“ riskigrupi panna on juba 
murettekitav märk. Riskikäitumisega seotud probleemidele tuleb pöörata isegi veel rohkem 
tähelepanu ning aktiivsemalt noori motiveerima oma tervist korras hoida. Käesoleva uurimistöö 
teema aktuaalsus on igavene ja ei kustu iialgi, sest maailm on kiusatusi täis.  

Autori üheks oluliseks ettepanekuks oleks tervisliku eluviisi aspektide käsitlemine mitte ainult 
loodusainete tsükli tundides, vaid ka kõikides teistes tundides. Arvestades käesoleva töö 
möödalaskmisi tuleb viia muutused metoodikasse ning korrata uuringut, et hinnata muutuste mõju 
ulatust.   
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Eesti noorluule 
 

Anette Kuuseorg, Paul Johannes Kalda, 9. klass 
Tallinna 21. Kool 

 
Juhendaja: Brita Melts (Tartu Ülikool, Ajakiri Keel ja Kirjandus) 

 
 

Meie valisime oma uurimistöö teemaks eesti debüütluule, ehk eestlastest debüteerijate luule selle 
sünnist tänapäevani, ning tegelesime selle uurimise ja analüüsimisega. Töö hõlmab 200 eesti 
debüütluulekogu analüüsi 1850. aastatest kuni 2012 aasta debüütideni. 

Uurimistöö on esimene omalaadne. Meie kirjandust ja luulet on kirjeldatud paljude erinevate 
autorite poolt, erinevate nurkade alt, aga mitte kunagi varem pole analüüsitud eesti luuletajate 
debüütkogusid läbi ajaloo. Seetõttu on see uurimus ja selle tulemused ning järeldused väga põnevaks 
lugemiseks ka kirjandusteadlastele ja muidu luulehuvilistele.  Väga üldistavalt saab öelda, et noorte 
luuletajate esikkogud erinesid täielikult ülejäänud ajastu luuletoodangust. Noored luuletajad tõid 
loogiliselt igasse kümnendisse ja sajandisse midagi uut, mõjutades omakorda järgmisi ajaperioode.  

19. sajandil alguse saanud eesti luule oli alustuseks väga lihtne ja algne, ning oli enamjaolt mõjutatud 
eesti rahvaluulest ja –lugudest. See kõik paistis välja nii kujundite kasutusest, värsistruktuuridest, kui 
ka temaatikast. Ka 1900ndad olid üsna sarnase tendentsiga. Luuletada võis pea kõigest kuna polnud 
hirmu, et keegi oleks seda varem öelnud. Rahva ja eelkõige haritlaste südamemureks oli riigi olukord 
ning luuletajadki unistasid peamiselt vabast isamaast. 1910.-1930. aastatel muutus noorte 
värsimeistrite luule kunstilisemaks ja keerukamaks. Kirjutati eelkõige kunsti pärast, mitte mingite 
sõnumite edastamiseks või levitamiseks. Kõige suurem osa eesti tuntud luuletajatest ongi pärit 
sellest ajaperioodist. Kuulsaimad neist Marie Under, Henrik Visnapuu, Betti Alver ja Bernard Kangro. 
1910ndatel tegutses Siuru ja 1930ndatel Arbujate rühmitus. 1920ndad olid omamoodi 
vaheperioodiks kuna riigis olid tormilised poliitilised muutused. Neil kolmel kümnendil oli kujundid 
keerulisemad ning luulekeel oli lennukam ja keerukam. Paljud noored luuletajad rääkisid oma 
esikkogudest just armastusest.  

Teine maailmasõda ja Nõukogude Venemaa okupatsioon tõid kirjandusse kaasa üleüldise masenduse 
ja hulga luuletajate lahkumise kodumaalt. 1940ndate ja 1950ndate luule jaotataksegi koduluuleks ja 
pagulasluuleks. Mõlema puhul pidasid noori luuletajaid kinni mingid takistused. Esimese puhul 
tsensuur ja teise puhul raha ja seega väljaandmisvõimaluse puudumine. 1960ndatel toimus aga suur 
sula, mille tulemusena pagulasluuletajate hulk vähenes ning kodumaal ilmus suur hulk häid 
luuletajaid. Tol ajaperioodil toimus põhiliselt mõtteluule juurdumine ning ridade vahel räägiti palju 
okupatsioonist.  1970.-1990. aastatel ilmus luulesse mässajalikus ja punk-luule, aga samas ka 
allegooriline luule. Põhiliselt kritiseeriti tolleaegset ühiskonda ning mässati üleüldiselt. Noorte 
luuletajate punt oli üldse väga kirju.  

Eesti taasiseseisvumisega kaasnes suur luulepuhang, mis jätkus järgneval sajandil. 21. sajandil puhkes 
luule Eestis täiesti õide. Välja antakse üha rohkem noorte luuletajate esikkogusid ning luulel on oma 
kindel lugejaskond. Teemad ja vormid on nii kirjud, et nende loetlemiseks tuleks kirjutada täiesti 
teine uurimistöö.  

Kokkuvõtlikult on eesti luule muutunud läbi aegade vaid keerukamaks ja mitmetahulisemaks ning 
meie kirjandus on üleüldse korralikult kasvanud ning on mõneti konkurentsivõimeline ka 
rahvusvahelises võtmes. Paljud debüütkogud jäävad luuletajatele ainukeseks ehk ilmub palju halba 
luulet. Samuti on üha enam oluline, et noor luuletaja oskaks nii-öelda pildil püsimiseks oma luulet ka 
meisterlikult esitada. Lõpetuseks on hea meel tõdeda, et eesti noorluule on läbi aegade olnud tugev 
ja lugemist väärt, hoolimata sõdadest ja keerulistest poliitilistest olukordades.   
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Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest 
kapillaarelektroforeesi meetodil 
 

Georg Kuusik, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Jana Kazarjan (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Mesi on pea vanim aine, mida inimesed on juba tuhandeid aastaid erinevate toitude või jookide 
magusamaks muutmiseks kasutanud. Hilisemal ajal populaarseks saanud sahharoos ning 
kahekümnendal sajandil avastatud sahhariin, aspartaam ja teised magustajad ei ole mee 
populaarsust vähendanud. Mesi on kindlasti üks naturaalsemaid ja tervislikumaid magustajaid. 
Laialdasest kasutusest hoolimata on mee täpse koostise määramine ja analüüsimine keeruline, kuna 
see varieerub sõltuvalt kasvukoha kliimast, taimestikust, keskkonnas leiduvatest ainetest, mesilastest 
endist ja paljust muust. Kuna mesi on toiduaine, mis peaks väidetavalt olema tervislik alternatiiv 
suhkrule ja suhkruasendajatele on oluline teada, kas Eesti kaubanduses leiduvad meed ka reaalselt 
looduslikud ning tervislikud on. 

Uurimistöö esimeseks eesmärgiks oli analüüsida erinevatest riikidest pärit mete koostist neis 
sisalduvate suhkrute baasil. Glükoosi ja fruktoosi suhe on heaks indikaatoriks mee kvaliteedi kohta 
ning annab tunnustust mee looduslikust päritolust. Uurimuse tulemused viitavad sellele, et kõik Eesti 
turul müüdavad meed ei pruugi olla võrdselt kvaliteetsed. Metes leiduva fruktoosi ja glükoosi suhet 
analüüsides, selgus, et Taist ning Mehhikost ja Argentiinast pärit mee puhul oli see suhe fruktoosi 
kasuks, võrreldes keskmisega pea kaks korda kõrgem. Sellist kõrvalekallet võib kõige tõenäolisemalt 
põhjustada fruktoosisiirupi lisamine meele sooviga muuta mesi kauem vedelana säilivaks parandades 
sellega mee kaubanduslikku välimust.  

Uurimuse teiseks eesmärgiks oli luua uudne taustelektrolüüt, mis võimaldaks lahutada korraga nii 
suhkruid kui ka aminohappeid. Mesi on selleks sobiv aine kuna kirjandusele tuginedes peaks mees 
leiduma lisaks suhkrutele ka aminohappeid. Uue taustelektrolüüdi (2,6-püridiindikarboksüülhape ja 
1-tetradetsüül-3-metüülimidasooliumkloriid, pH 12.1) kasutamine töös oli edukas. Väljatöötatud 
elektrolüüt lubab analüüsida korraga nii aminohapete kui ka süsivesikute koostist. Ioonse vedeliku 
(C14MImCl)  põhjal optimiseeritud BGE neutraalsete suhkrute ja aminohapete analüüsiks CE-lt on kiire 
ja uudne (selle BGEga pole ilmunud publikatsioone). Seetõttu on loodud taustelektrolüüdil ka oluline 
väärtus kapillaarelektroforeesi meetodi edasiarendamisel neutraalsete suhkrute ja aminohapete 
määramiseks erinevatest maatriksitest. 

Uurimuse kolmas eesmärk oli tuvastada erinevates metes leiduv aminohapete hulk ning neid 
omavahel võrrelda. See võimaldaks selgitada välja kõige kasulikuma mee mille tarbimine annaks 
inimesele lisaks puhtale energiale glükoosi ja fruktoosi kujul ka vajalikke aminohappeid mida 
tavalisest nn laua-suhkrust ei leia. See kahjuks ei õnnestunud kuna optimiseeritud taustelektrolüüt ei 
sobinud nii madala sisaldusega aminohappeid määramiseks.  

  



61 

 

Paekivimajade säästlik renoveerimine Kodade hoonestu näitel 
 

Elisa Marie Kübarsepp, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Malle Solson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
 

Eestis ning eriti Lääne-Eestis on hulgaliselt 18.-19. sajandist pärinevaid põneva arhitektuuriga 
paekivihooneid, mis on sageli jäänud põllumajandustootmise moderniseerudes ja kolhooside 
lagunedes kasutult lagunevaiks. Praegusel ajal toimuvad maaelus muutused mitmekesisuse suunas, 
sellistel hoonetel võiks taastatuna olla tulevikku kogukondlike kooskäimiskohtade, külastuskeskuste, 
loodussäästliku elustiili tugipunktidena. 

Sageli hinnatakse hoonete korrastamine võimatuks rahapuuduse pärast, kuid käesolevale tööle 
tuginedes saab väita, et vanade paekivihoonete restaureerimine ning uuesti kasutuselevõtmine ei 
oleks ülejõukäivalt kulukas, kui seda teeksid huvitatud inimesed ise ning oleks võimalik ja osataks 
selleks kasutada looduslike ehitusmaterjale nagu paas, savikrohv, lubjamört jmt. Selliste materjalide 
kasutamine oleks ka loodussäästlikum ja jätkusuutlikum. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada enamsobivad looduslikud ehitusmaterjalid ning töövõtted 
paekivihoonete renoveerimiseks. Reaalse teostuse käigus koostatud töökirjeldused annavad ka infot 
nende kasutamise mugavuse ja piirangute kohta. 

Teoreetiline informatsioon sel teemal ei ole hobiehitaja vaatevinklist kuigivõrd süstematiseeritud ega 
ka liiga hästi kättesaadavad – paljud allikad osutusid vaid raamatukogulaenutuses loetavaks. Kaaluda 
võiks asjakohase praktilisi juhiseid sisaldava laia levikuga väikebrošüüri üllitamist. 

Töö praktilise osa läbiviimine Lõuna-Läänemaal Hanila vallas Salevere Salumäel paiknevate 
paekivihoonete renoveerimisel võimaldas analüüsida kasutatavate materjalide (paas, savi, lubi) ning 
tehnoloogiate sobivust, kättesaadavust, töömahukust ning kulukust. Töö autor osales nii 
kavandamisfaasides, kui ka tööde ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti katsetes erinevate 
materjalide ja tehnoloogiatega. Uurimustöö sisaldab ülevaatlikku kokkuvõtet tehtud töödest ja 
tööprotsessidest. 

Praktiline osa lubas järeldada, et algupäraste looduslike materjalide kättesaadavuse suurendamine ja 
kasutusoskuste taastamine ning populariseerimine võimaldaks palju säästlikumalt hooneid 
korrastada. Oluline on eeltööna omandada põhiteadmised materjali kasutusest ning valmisolek 
alustada tööd õpipoisina töövõtteid harjutades.  

Uurimistööst võib kasu olla neil, kes alles kavandavad mõne vana paekivihoone korrastamist ning 
vajavad informatsiooni  erinevate võimaluste aja- ja kulumahu kohta. Töö praktiliseks väärtuseks on 
ka lihtsad ülevaated tööprotsessist ja tehtud vigadest, mis hiljem ajamahukat parandusetappi 
nõudsid. Töö võimaldas esitada konkreetseid soovitusi vanade hoonete renoveerimisvõtete ja -
kulude vähendamiseks ning võiks sellisena olla innustav ka teistele, kes soovivad  panustada 
pärandkultuuri säilimisse ja taas kasutuselevõttu, kuid kardavad selliste tööde suurt kulukust. 
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Tornimäe Põhikooli keemialaboris leiduvad kemikaalid, nende 
hoiustamine ja ohtlikkus 
 

Brita Laht, 9. klass 
Tornimäe Põhikool 

 
Juhendaja: Riinu Ansper (Tartu Ülikool, Teaduskeskus AHHAA) 

 
 

Tornimäe Põhikoolis õpetas pikka aega (56 aastat) keemiat Leili Õun. Ta haldas kooli keemialaborit, 
ostis sinna kemikaale, laborinõusid ja kasutas neid tundides. Pärast tema pensionile jäämist seisavad 
kemikaalid endiselt keemialaboris ja uued õpetajad keemialabori korrashoiuga tegelenud ei ole. 
Seega tekkis olukord, kus kooli töötajatel ei ole head ülevaadet sellest, mida keemialabor sisaldab. 
Sellest olukorrast lähtuvalt võeti töö eesmärkideks:  

 Laboris sisalduvate kemikaalide loetlemine, (kui palju ja milliseid aineid seal leidub)  

 Nende kemikaalide ligikaudse koguse hindamine  

 Hoiustamisnõuetele vastavuse hindamine.  

Uurimistöö hüpoteesideks püstitati:  

 Laboris leidub aineid, mis on kas liiga ohtlikud või vananenud ja vääriksid seetõttu ohtlike 
jäätmete kogumispunktidesse viimist  

 Laboris leidub aineid, mis on potentsiaalselt ohtlikud  

Uurimistöö käigus koostati kokkuvõtlik nimekiri laboris olnud ainetest ja nende kogustest. Saadi 
teada, et Tornimäe kooli keemialaboris on erinevaid aineid kokku 109 ja need kaaluvad kokku umbes 
39 kg. Samuti uuriti kõigi kemikaalide ohutuskaarte ja saadi teada, et kõigist kemikaalidest 75% on 
GSH süsteemi kohaselt märgistatud vähemalt ühe ohtlikkusele viitava piktogrammiga. Püstitatud 
hüpoteesidele leiti kinnitust, sest laboris leidus ohtlikke aineid ja ka selliseid aineid, mis vääriksid 
viimist ohtlike jäätmete kogumispunktidesse (elavhõbe, elavhõbeoksiid ja broom). 

Keemialabori uurimisel leiti, et sealne seisukord ei vasta täielikult tänapäevastele hoiustamis- ja 
tervisekaitse nõuetele. Näiteks on mõned anumad hoiustatud asbestis, mis võib inimesega pideva 
kokkupuute korral põhjustada asbestoosi, vähktõbe ja kroonilist bronhiiti. Samas kuna igapäevaselt 
keemialaboris keegi ei tegutse (neid kemikaale keegi aktiivselt ei kasuta) siis otsest ohtu kooliperele 
keemialaborist ei tulene. 

Olgugi, et Tornimäe koolis on mõningaid probleeme kemikaalide hoiustamisega ja mõned kemikaalid 
on väga ohtlikud, võib siiski öelda, et koolil on vedanud. Nimelt nii suur hulk erinevaid kemikaale 
võimaldab kooli keemia õpetajal teha tunnis soovi korral erinevaid katseid. Tänu sellele uurimistööle 
on kooli juhtkond labori olukorra kitsaskohtadest teadlik ja tõenäoliselt keemialabori seisukord 
tulevikus paraneb. Üldise järeldusena võib öelda, et Tornimäe koolis on olemas head võimalused 
keemia õpetamiseks tänu suurele kogusele eri kemikaalidele.  
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Geneetliselt muundatud taimedest valmistatud toiduained Eesti 
kaubanduses 
 

Eleryn Laisk, 11. klass 
Lähte Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Helle Järvalt (Lähte Ühisgümnaasium) 

 
 

Uurimistöö annab informatsiooni geneetiliselt muundatud taimede kohta ja nende saadustest 
valmistatud toiduainetest Eesti kaubanduses. Antud teema on aktuaalne, sest geneetiliselt 
muundatud organisme, sealhulgas taimi luuakse üha rohkem ja rohkem. Sellest lähtudes jõuab ka 
inimeste toidulauale järjest enam tooteid, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud taime saaduseid. 

Uurimistöö üheks eesmärgiks oli uurida välja, kuidas geneetiliselt muundatud taimi luuakse. Selgus, 
et kasutusel on kaks peamist muundamise meetodit. Soovitud geeni viimisel taimerakku kasutatakse 
kas agrobakteri või nn DNA-püssi abi. Teiseks eesmärgiks oli välja uurida, milline on geneetiliselt 
muundatud taimede mõju, nii kasulik kui ka kahulik, keskkonnale ja inimesele. Eelised keskkonna 
seisukohast on väiksem kemikaalide ja mürkide kasutus. Kahjusid keskkonnale võib olla mitmeid, 
nagu GM-taimede ristumine oma sugulastaimedega ja uute umbrohuliikide teke. Inimestel võivad 
GM-taimede sisaldus toiduainetes tekitada allergiat, need võivad põhjustada probleeme 
antibiootikumiravis ning mutatsioonide käigus vähi tekke. Kolmandaks eesmärgiks oli selgitada välja 
geneetiliselt muundatud taimede saadustest toodetud toiduainete olemasolu Eesti kaubanduses. 

Autori ülesandeks oli uurida erinevaid tooteid viies erinevas toidukaupade ketis, milleks olid Selver, 
Rimi, Prisma, Konsum ja Maxima. Vaatluse all olid margariinid, ketšupid, sojatooted ja toiduõlid, sest 
need on potentsiaalsed geneetiliselt muundatud taime saadusi sisaldavad tooted. GM-toodete 
tuvastamiseks uuris autor iga toiduainet eraldi. Selleks kirjutas ta tooteetiketilt üles 100 grammis või 
milligrammis sisaldanud valkude, süsivesikute, rasvade ja energiasisalduse. Lisaks veel hinna, tootja, 
tootja maa ja koguse ning kui tegu oli GM-tootega, selle koostises olnud GM-taime.  

Vaatluse all oli 16 margariini, 18 ketšupit ja 8 sojatoodet. Ükski nimetatud toode ei sisalda 
geneetiliselt muundatud taime või selle saaduseid. Autor vaatles kokku 25 toiduõli, mille hulgas oli 
kaks geneetiliselt muundatud sojaoa sisaldusega õli. Taimne õli Fiesta on müügil Prismas ja sojaõli 
Selveris. Mõlemad tooted on valmistatud Belgias ning kuuluvad ühtede odavamate toiduõlide hulka. 

Antud tulemuste põhjal saab teha järelduse, et Eesti kaubanduses ei ole geneetiliselt muundatud 
taime või nende saaduseid sisaldavaid tooteid palju, vastupidi neid on väga vähe. Samuti on leitud 
GM-tooted võrreldes tavatoodetega ühed odavamad, kuid mitte kõige odavamad.  
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Võru linna juubelipidustused 
 

Sander Lebreht, 12. klass 
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Kaja Kenk (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärk oli koguda informatsiooni Võru linna kolme juubelipidustuse (100., 150. ja 200. 
aastapäevade) üritustest ja kõike seda puudutavast ning võrrelda neid omavahel. Uurimistöö autor 
toetus juubeliürituste kirja panemisel peamiselt vastava perioodi ajalehtedele. 

Autor vaatas läbi Wõru Teataja 1933. ja 1934. aasta ajalehed ning Töörahva Elu 1984. aasta ajalehed. 
Lisaks aitasid informatsiooni nii pidustuste kui ka linna üldise käekäigu kohta leida kolm 
juubeliväljaannet: koopia H. E. Strucki 1884. aasta saksakeelsest üleskirjutusest ,,Zum Gedächtnik der 
FEIER DES 100 JÄHRIGEN BESTEHENS WERRO’S”; Fr. Suiti ja H. Meleski koostatud ,,Wõru linn 150-
aastane” ja Raimo Pullati ,,Võru linna ajalugu”. Kuigi allikaid oli palju, siis informatsioon neis oli 
peamiselt korduv. Vanemate allikate puhul oli tekst kohati raskesti loetav vana kirjaviisi tõttu. 

Võru linna sünnipäevaks loetakse 21. augustit 1784. Linna juubeli tähistamine muutus läbi aja üha 
suuremaks ning uhkemaks. Kui 100. sünnipäeva kestuse puhul piirduti mõne augustikuu päevaga, 
150. sünnipäeva puhul juuli algul peetud laulupeo ja augustis kahepäevase peoga, siis 200. juubelil oli 
linnarahva jaoks korraldatud terve rida üritusi alates 1984. aasta algusest. 

Suurimad sarnasused kolme juubeli puhul olid need, et iga sünnipäeva läbivaks teemaks oli roheline 
kuusk (linnavapp), iga juubeli ajal on korraldatud rongkäik, kultuurimaja ,,Kannel” mängis suurt rolli 
juubelipidustuste ajal ning igal korral anti välja vähemalt üks teos, mis tuletas linnarahvale meelde 
nende kodukoha minevikku. 

Suurimad erinevused aga kõigi kolme sünnipäeva puhul olid need, et iga kord oli tegemist uue 
keskvõimuga: 1884. aastal Vene keisririigiga; 1934. aastal iseseisva Eesti Vabariigiga ja 1984. aastal 
NSV Liidu koosseisus oleva ENSV-ga. Iga kord oli rõhuasetus erineval sihtgrupil – 1884 siinsetel 
sakslastel, 1934 vabadel eestlastel ja 1984 nõukogude sõjaveteranidel-vabastajatel. Erinev oli ka 
ürituste kajastamise ulatus ajalehtedes ning väljajagatud meenete hulk.  
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Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, 
tootmine ja paiknemine rakus 
 

Rein Leetmaa, 11. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Liis Karo-Astover (Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu Ülikool) 

 
 

Käesoleva töö põhiline uurimisobjekt, SFV (Semliki Forest viirus), on alfaviiruste perekonda kuuluv 
inimesele ohutu mudelviirus. SFV uurimisel leitud ravimid mõjuvad enamasti ka inimesele 
ohtlikumatele alfaviirustele. Seetõttu on vajalikud töövahendid (näiteks plasmiidid) selliste ravimite 
leidmiseks. Paljude alfaviiruste kahjulikkus peremeesorganismile on otseselt seotud viiruse 
mittestruktuurse valguga 2 (nsP2), mis mingil määral langeb kokku selle valgu asukohaga rakus. 
Seetõttu valmistati uurimistöö raames plasmiidid SFV nsP2 rakusisese paiknemise uurimiseks. 
Valmistatud plasmiidide abil hinnati looduses leviva ja mutantse nsP2 avaldumist ning asukohta, et 
hinnata vahendi kasutatavust. Sarnaseid plasmiide oli varasemalt valmistatud SFV teiste 
mittestruktuursete valkude (nsP1, nsP3 ja nsP4) paiknemise määramiseks. Nende kasutatavust 
hinnati selle töö raames samuti, uurides nendelt ekspresseeritud valkude rakusisest paiknemist. 

Töös anti ülevaade alfaviiruste olemusest, et nende teadmiste abil aru saada valmistatud vahendi 
olulisusest ja võimalikust rakendatavusest. Praktilises osas kirjeldati, kuidas plasmiidid, mis 
kodeerisid metsiktüüpi ja mutantset nsP2 valku, valmistati. Kontrolliti, kas kasutatud plasmiididelt 
avaldub soovitud valku ja seda piisavas koguses, et võimaldada nende kasutamist edasistes 
uuringutes. Samuti uuriti, kas valkudele lisatud EGFP, mis vahendite kasutatavust oluliselt lihtsustab, 
mõjutab nende tavapärast paiknemist. 

Uurimustöö käigus saadi järgmised tulemused: 

1) Kloneerimist ja PCR-metoodikat kasutades valmistati wt pcDNA-nsP2/EGFP ja pcDNA-RDR/EGFP 
plasmiidid, mille tegelikud DNA-järjestused vastasid oodatule. Seda tõestati sekveneerimise abil. 

2) Western Blot metoodikat kasutades tõestati, et nii töö käigus valmistatud vahendid kui ka varem 
valmistatud pcDNA-nsP1/EGFP, pcDNA-nsP3/EGFP ja pcDNAnsP4/ EGFP ekspresseerivad soovitud 
valku piisaval tasemel. Selleks kontrolliti valkude suurust ja seondumist neile spetsiifiliste 
antikehadega. 

3) Immunofluorestsentsanalüüsi käigus tõendati konfokaalmikroskoobiga uurides, et plasmiididelt 
sünteesitud valkude paiknemine ei erine vastavate EGFP-ta SFV mittestruktuursete valkude 
tavapärasest paiknemisest määral, mis oleks tuvastatav ühekordsel uurimisel. 

Töö käigus ja varem valmistatud plasmiidid moodustavad ühtse töötava vahendite komplekti, mis 
võimaldab uurida erinevate faktorite mõju igale ns-valgule eraldi. Siiski on kõige tähtsamad selle töö 
käigus valmistatud plasmiidid, sest nsP2 omadustest sõltub viiruse kahjulikkus rakule kõige rohkem. 
Leides mõjutava faktori (näiteks mõne keemilise ühendi), on võimalik välja töötada alfaviiruste poolt 
põhjustatud haigusnähtusid leevendav ravi. Sellega paraneks oluliselt troopilistes piirkondades 
elavate inimeste elukvaliteet, kus inimesele kõige ohtlikumad alfaviirused levivad.  
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Pildistamine Kuressaare noorte seas 
 

Merit Lehtsalu, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Egon Ligi (Egonligi OÜ) 

 
 

Praegune noorsugu on suuresti mina-generatsioon, ehk üha enam soovitakse tõsta ennast esile 
sotsiaalmeedias. Üheks võimaluseks ongi fotograafia valdkond. Osaliselt on see tingitud sellest, et 
tehnika areneb järjest kiiremini ning fotografeerimiseks vajalikud seadmed on muutunud 
kättesaadavaks kõigile. Uurimistöö teema valik tulenes autori isiklikust huvist fotograafia vastu ning 
saamaks teada mida arvavad eakaaslased antud valdkonnast. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja analüüsida Kuressaare noorte huvi fotograafia vastu. 
Samuti, kuidas mõistab üks või teine vanusegrupp mõistet „fotograafia”. Töös leitakse vastused 
küsimustele, kui tihti pildistamisega tegeletakse, mis fotograafia valdkonnad on eelistatumad ning 
millised on jäänud tahaplaanile.  

Käesoleva uurimistöö materjaliks on autori poolt läbi viidud küsitlus, millele vastas 130 inimest. 
Google Drive keskkonnas loodud vormile leidis autor vastajad sotsiaalmeediast. Samuti teostas töö 
autor kahekümne viie nädala jooksul vaatluse portaalis Instagram. Autor jälgis 25 nädala jooksul viie 
Kuressaare neiu ja noormehe postitusi portaalis. 

Tulemused lühidalt. Fotografeerimiseks kasutatakse valdavalt telefoni, aga sellele järgneb 
populaarsuselt peegelkaamera, mis on päris ootamatu. Suurem osa vastanutest pildistab 2-3 korda 
nädalad või isegi igapäevaselt. Kõige populaarsem on pildistamine 16-aastaste seas. Vastanud 
poistest kõik arvavad, et pildistamine on neile eneseväljendusvorm, suurem osa tüdrukuid seevastu, 
et lihtsalt hobi. Instagrammi vaatluse tulemustest selgus, et rohkem laevad pilte teistele vaatamiseks 
üles naised, et kõige enam jäädvustavad noored fotodel iseennast ja et kõige vähem pildistatakse 
toitu ja üritusi.  
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Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja 
leidmisest Saare maakonnas 
 

Lisanna-Lee Leiman, 7. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Trühvlid koos kalamarjaga kuuluvad teatavasti maailma kõige kallihinnalisemate toitude hulka. 
Kulinaarias kõrgelt hinnatud ja aastasadu kasutusel olnud musti trühvleid kutsutakse ka mustadeks 
teemantideks. Trühvlite hind on keskmiselt kuni 1200 eur/kg. Samas ei ole trühvlitel mingit 
toiteväärtust. Neid hinnatakse kõrgelt nende omapärase ja tugeva maitse ning lõhna tõttu. 

Suuremad Eestist leitud trühvlid on olnud vaid näpuotsasuurused. Arvatavasti leidub Eestis ka 
hinnatud söödavaid kevadtrühvleid, nende lähimaks leiukohaks on Gotlandi saar. Kuna trühvlid on 
väga hinnalised ja huvi nende vastu üha tõuseb, siis seetõttu on üha rohkem hakatud rajama 
trühvliistandusi. Saaremaal oli 2014. aasta lõpuks neid kaks. Saaremaal toimusid 2014. aasta sügisel 
nn trühvlitalgud, kus mükoloog Leho Tedersoo juhendamisel otsiti trühvleid. Talgute käigus tekkiski 
töö autoril mõte teha selleteemaline uurimistöö.  

Töö eesmärkideks püstitati:  

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade trühvlite bioloogiast, levikust, otsimisvõimalustest ja 
kasutamisest kulinaarias; 

 Anda ülevaade trühvlite otsimisest ja leidmisest ning trühvlikasvatamise võimalustest Saare 
maakonnas; 

 Praktilise töö käigus uurida, millistes Saare maakonna paikades leidub trühvleid ja koostada nii 
saadud andmeid kui ka mükoloogide andmeid kasutades esialgne trühvlite levikukaart. 

Uurimisküsimuseks seati: kas ilma koerte ja sigadeta on võimalik trühvleid leida ning millistest 
kooslustest on kõige otstarbekam trühvleid otsida. 

Teoreetilise ülevaatega seotud eesmärgid täideti, kuid praktiline trühvlite otsimine jäi mitmetel 
põhjustel väheseks. Saadud info põhjal koostati nn trühvlite levikukaart Saare maakonna kohta. 
Sellele on lisaks neile paikadele, kust trühvleid leiti, märgitud ka need piirkonnad, kust on teised 
trühvliotsijad trühvleid leidnud. Enamus andmeid saadi mükoloog Leho Tedersoolt. Seda otsimistööd 
kavatseb töö autor tulevikus kindlasti veel jätkata. Praegune levikukaart näitab pigem võimalusi, kust 
edaspidi oleks otstarbekas trühvleid otsida. Töö autor leidis ise vaid kaks trühvlit, kuigi otsimispaiku 
oli rohkem. 

Uuringud on näidanud, et ilma koerte ja sigadeta on trühvleid küll võimalik leida, kuid see on väga 
aeganõudev ja enamasti väheviljakas. Trühvleid peaks otsima peamiselt vanadest lehtpuumetsadest.  

Saare maakonnas on kokku leitud 33 erinevat liiki trühvleid 17 erinevas paigas. Kõige 
trühvliterohkemaks paigaks on osutunud Kudjape tammik, üsna palju on leitud ka Viieristilt, Kõriskalt, 
Pädaste pargist ja Pühametsast. Kõige rohkem eksemplare leiti perekonnast Hymenogaster, sellele 
järgnevad Rhizopogon ja Tuber. Kõige rohkem erinevaid liike on leitud Viieristilt, kokku kaheksa 
erinevat liiki.  

Saaremaal on arvatavasti otstarbekas rajada trühvliistandusi, sest siin on lubjarikkad mullad. 
Edaspidised uuringud peavad näitama, kas Eesti lühikesed suved ja külmad talved sobivad 
viljakehade moodustamiseks ja küpsemiseks. 

Töö eesmärgid enamasti täideti, kuid töö autor loodab oma uuringuid trühvlite otsimisel kindlasti 
jätkata.   
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Kullenga küla ja külaelanike saatus II maailmasõja ajal 
 

Kersti Liiva, 12. klass 
Tamsalu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maie Nõmmik (Tamsalu Gümnaasium) 

 
 

Käesolev uurimistöö annab ülevaate sellest, kuidas mõjutasid II maailmasõjaaegne nõukogude ja 
saksa okupatsioon ning lahingutegevus Kullenga küla ja külaelanike saatust. Eesti Vabariigi ajal oli 
Kullenga elujõuline küla. Enamus taludest olid Porkuni mõisale kuuluva Kullenga karjamõisa 
võõrandamise tulemusena loodud asundustalud. Külas oli oma pritsimaja, viina-ja toidupood, 
meierei. Aktiivselt tegutses naisselts.  

Külainimeste normaalse elu paiskas segi 1940. aastal alanud nõukogude okupatsioon. Uus võim ei 
taganud inimestele demokraatlikke õigusi: kehtis tsensuur, sõnavabadus puudus, valimistulemusi 
võltsiti. Kohe alustati ka arreteerimisi, 1941. aasta juunis küüditati Siberisse Ann ja Elmar Lehtmets 
ning August ja Helmi Malla koos kuueaastase pojaga. Mõned mehed varjasid end Punaarmeesse 
mobiliseerimise või repressioonide eest metsas. 

1941. aasta juulis jõudsid Eestisse Saksa väed. Augusti alguses 1941 toimus Kullengal lahing saksa ja 
nõukogude üksuste vahel. Lahingu käigus põletati maha mitme pere eluhooned. Saksa okupatsiooni 
aeg 1941.-1944. aastani ei olnud kergem. Karistusaktsioonid algasid kohe peale sakslaste tulekut. 
Mehed läksid või mobiliseeriti Nõukogude ja Saksa sõjaväkke, mindi sõdima ka Soome. 

1944. aastal jõudsid uuesti Eestisse Nõukogude väed. Kullengalt läksid läbi Narva rindelt taganevad 
Saksa üksustes sõdinud eestlased, kes suundusid Porkuni poole. Kullengal seekord suuremat lahingut 
ei toimunud. Kartes nüüd karistamist nõukogude võimu poolt, varjas osa mehi end jälle metsas. 
Vabadussõjas silmapaistnud Alfred Rüütel pidi samuti oma talu maha jätma. Tema perekond lagunes, 
ta arreteeriti ja suri varsti pärast vangilaagrist vabanemist. 

Eesti Vabariigi ajal elujõuline Kullenga küla jäi pärast esimest nõukogude okupatsiooniaastat, 1941. 
aasta lahingut ja saksa okupatsiooni taaskehtestatud nõukogude okupatsiooni tingimustes kiratsema. 
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Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine 
 

Ants Hendrik Liivak, 12. klass 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

 
Juhendajad: Ragnar Saage (Tartu Ülikool),  
Sirje Allik (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) 

 
 

Antud uurimistöö ülesandeks oli uurida välja erinevate raudesemete konserveerimismeetodeid. Töö 
näitab peamiselt Käku sepikoja leidudele sobivaid konserveerimismeetodeid ja neid mõjutavaid 
tegureid. Leiu konserveerimismeetod sõltub leiu olukorrast ja materjalist. Töö annab lühiülevaate ka 
Käku sepikojast ja Eesti konserveerimise ajaloost.  

Töö praktiline osa käsitles Käku sepikoja arheoloogiliste raudesemete konserveermist. Eesmärgiks oli 
aeglustada objekti vananemist ning parandada leiu olukorda, mis nõudis praktilist tegevust. Võeti 
erinevas säilivusastmes leide, et proovida läbi erinevaid konserveerimise meetodeid. Igat leidu 
konserveeriti vastavalt eseme seisundile, et kindlustada objekti säilimine. Tööprotsess sisaldas 
järgmisi tegevusi: leiu rauasisalduse ja seisukorra välja uurimine, kloriidide olemasolu testimine, 
objekti konserveerimine, vajadusel konserveeritud leiu kuivatamine ja selle kaitsekihiga katmine.  

Praktiline töö näitas, et Käku sepikoja leidudele kõige efektiivsemaks meetodiks oli elektrolüüsimine, 
kuna elektrolüüsimise käigus eraldusid hästi soolad ning korrosiooni produktid tulid leiu pealt 
kergesti maha. Elektrolüüsimise heaks alternatiiviks oli põletusmeetod, mis nõudis vähem ressursse 
ja aega, kuigi soolad ei eraldu selle meetodi käigus paremini kui elektrolüüsis. Samas leotusmeetod 
on samuti oluline, kuna pärast elektrolüüsi peab leide destilleeritud vette ligunema panema. 
Kokkuvõtteks tuleb konserveerimismeetodeid rakendada vastavalt leiu seisukorrale ning meetodeid 
võib omavahel kombineerida, et saavutada kõige parem tulemus. 
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Disaini mõju šokolaadi ostmisel Tallinna 21. Kooli 10.-12. klasside näitel 
 

Kristjan Erik Liive, 11. klass 
Tallinna 21. Kool 

 
Juhendaja: Kaja Kadarik (Tallinna 21. Kool) 

 
 

Maiustuste tootjad kulutavad erinevaid ressursse selleks, et teha toote pakend tarbija jaoks 
võimalikult atraktiivseks, sest see on viimane võimalus mõjutada tema ostuotsust. 

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, mille põhjal teevad Tallinna 21. Kooli gümnasistid oma 
otsuse šokolaadi ostmisel ja kui suur roll on selle juures pakendi disainil ning kus ja millal nad oma 
ostuotsuse langetavad. 

Eesmärgist lähtuvalt seati ülesandeks välja selgitada pakendi disaini tähtsus šokolaadi ostmisel, et 
hinnata tootjate poolt kujundusele tehtavate kulutuste otstarbekust. 

Tallinna 21. Kooli 10.-12. klasside õpilased teevad oma šokolaadi ostuotsuse lähtudes eelkõige toote 
maitsest (80% vastanutest). Järgnevateks mõjuteguriteks vastavalt nende tähtsuse osakaalule on 
toote hind, pakendi suurus ja kuju. 

Õppesuundade lõikes pidas disaini olulisimaks ostuotsuse mõjutajaks keskmiselt 2% vastanutest. 
Disaini kõige tähtsamaks mõjuteguriks pidavaid õpilasi oli enim sotsiaalhumanitaarsuunal õppijate 
seas, kelle puhul oli vastav näitaja 5%. Lisaks selgub, et üle poole vastanutest ehk 60% tunnetavad, et 
uued šokolaadipakendid pigem ei meelita neid toodet ostma. Erinevalt eelnevatest pakendi disaini 
käsitlevatest uurimuste tulemustest näitas antud uurimus, et pakendi disain mõjutab Tallinna 21. 
Kooli gümnasiste üsna vähe ning on küsitav, kas tootjad peaksid pöörama erilist tähelepanu pakendi 
kujundamisele. 

Sarnaselt eelnevate uurimustega peavad ka Tallinna 21. Kooli 10.-12. klasside õpilased 
šokolaadipakendi välimuse juures kõige tähtsamaks neid komponente, mis tähelepanu tõmbavad 
(illustratsioonid ja pakendi värv). Šokolaadipakendi puhul üldisemalt hinnati lisaks piltidele ja pakendi 
värvile tähtsaks ka selle suurust. 

Õpilastelt küsiti, kus ja millal teevad nad otsuse kindla šokolaaditoote kasuks. Selgus, et igast 
paralleelist vähemalt 73-83% vastanutest langetab ostuotsuse kindla toote kasuks poes maiustusi 
omavahel võrreldes. Samas oli iga õppesuuna õpilaste seas üks kümnendik neid, kes olid ostuotsuse 
langetanud juba enne poodi sisenemist. 

Kokkuvõttes võib öelda, et vastajatest teevad keskmiselt 78% oma šokolaadi ostuotsuse poes tooteid 
omavahel võrreldes. 80% küsitletutest langetavad ostuotsuse eelkõige maitse põhjal. 
Paralleelklasside lõikes peavad disaini tähtsaimaks mõjuteguriks enim sotsiaal-humanitaarteaduste 
õppesuunal õppijad (5% vastanutest), reaal-loodusteaduste ja inglise keele süvaõppe suunal õppijate 
seas on mõlemal juhul vastav näitaja 1%. 

Seega Tallinna 21. Kooli 10.-12. klasside õpilased teevad suures osas oma ostuotsuse kindla 
šokolaaditoote kasuks poes maiustusi omavahel võrreldes ning võtavad seejuures aluseks eelkõige 
toote maitse. Sellest järeldub, et tootjapoolne panus toote pakendi kujundusse ei täida oma 
eesmärki. 

Edasiste uurimuste käigus võiks välja selgitada, millised tegurid mõjutavad põhikooliõpilaste ja 
täiskasvanute šokolaadi ostuotsuseid, et hinnata tootjate poolt pakendi kujundamisele tehtud 
kulutuste otstarbekust laiemalt. 
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Telesaate "Klassikatähed 2014" osalejate representatsioon veebimeedias 
Delfi, Menu ja Õhtulehe näitel 
 

Ele Loonde, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maarja Kindel (Tallinna Muusikakeskkool) 

 
 

Töös otsiti vastuseid kahele küsimusele:  

 Millise tonaalsusega olid osalejaid kajastanud meediatekstid? 

 Milliseid keelelisi vahendeid kasutab meedia saatesarja osaliste kajastamisel? 

Tekstide tonaalsus oli sõnakasutusest lähtuvalt neutraalne või positiivne. Negatiivset suhtumist 
autorite poolt sõnastuses ei kajastunud. Tegemist oli professionaalselt kirjutatud lugudega, sest 
tekstide autorid andsid oma sõnakasutuses vähe hinnanguid ning lasid oma intervjueeritavatel ise 
kuvandit endast kujundada.  

Mida rohkem oli kajastatud konkreetset osalejat, seda kauem püsis ta ka konkurentsis. Ainus erand 
on Jakob Teppo, kelle puhul võib märgata väiksemat kajastatust kui sama pikalt võistelnud Anni 
Ruuglal. 

Valimis domineerisid võitjat, Katariina Maria Kitse, kajastavad artiklid. Samuti oli märkimisväärne roll 
nendes tekstides tema kaksikvennal Marcel Johannes Kitsel, kes oli aasta varem sama saatesarja 
võitnud ning tema isiksus tungis kohati rohkem esile kui vaatluse all oleva hooaja osaleja oma. Seega 
on võimalik näha seost Katariina Maria Kitse edu ja tema venna temaatika rõhutamise vahel meedias.  

Teistest veidi rohkem tähelepanu sai samuti finaali jõudnud akordionist Henri Zibo, kelle puhul toodi 
tihti esile tema klassikalise muusika jaoks ebatavalist erialavalikut ja noorust. Ta pandi kohati 
imelapse staatusesse. Kahe kõige edukama osaleja – Katariina Maria Kitse ja Henri Zibo puhul torkab 
silma nende andekuse, suure pühendumise ning tagasihoidlikkuse rõhutamine teistega võrreldes. 
Nendega on kerge samastuda, kuid samas tekitab imetlust pühendumus, millega oma erialaga 
tegeletakse. Selle põhjal võib järeldada, et sellisel kuvandil oli positiivseim mõju televaatajatele ning 
seeläbi ka hääletustulemustele. 
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Tüdrukute kirjalik pärimus 20. sajandi teisel poolel ja tänapäeval 
 

Kaire Looris, 8. klass 
Muhu Põhikool 

 
Juhendaja: Ülle Kuusk (Muhu Põhikool) 

 
 

Eelmisel sajandil oli tüdrukute hulgas levinud salmikute pidamine. Peamiselt põhikooli õpilaste hulgas 
populaarseks saanud märkmikesse paluti kirjutada või joonistada midagi mälestuseks. Kirjutatud 
tekstid hõlmasid erinevaid valdkondi lasteluuletustest kuni mõttesalmideni. Tekstid olid illustreeritud 
enda joonistatud piltidega või ka postkaartidelt välja lõigatud ning märkmikku kleebitud 
joonistustega. Selliste salmikute omanikud on tänaseks juba emadeks-vanaemadeks saanud. 
Lapsepõlves peetud salmikuid hoitakse alles kui kauneid mälestusi sõpradest ja koolipõlvest. 

Tolleaegne tüdrukute kirjalik pärimus erineb oluliselt tänapäeva koolinoorte kirjutistest ja 
kommunikeerimisviisidest. Seetõttu on huvitav analüüsida salmikute sisu, uurida omavahelist 
suhtlust, salmide teemasid ja levikut piirkonniti. 

Töö eesmärk on anda võimalikult täpne ülevaade 20. sajandi teisel poolel tüdrukute hulgas levinud 
salmikute sisust: meelisteemadest, lemmikluuletustest, joonistustest, tööde autoritest, võrrelda 
erinevaid salmikuid. Käesoleva uurimistöö jaoks hangiti materjali salmikutest, mida oli peetud 
aastatel 1965 kuni 1990. Kokku oli uurimiseks kaksteist salmikut kaheksalt erinevalt salmikupidajalt. 

Uurimistöö käigus analüüsiti salmikutesse kirjutatud teksti ning tekstide teemasid, selgitati 
populaarsemad teemad ja vaadeldi salmikute kujundust. Täpsema taustinformatsiooni saamiseks 
korraldati küsitlus uuritud salmikute omanikele. 

Tulemused. Selgus, et tegemist oli väga populaarse kirjaliku pärimuse vormiga peamiselt tüdrukute 
seas. Tihti omas üks tüdruk rohkem kui üht salmikut. Salmikute omanikeks olid tüdrukud ning 
peamisteks sissekannete tegijaiks olid klassiõed ja sõbrannad, kuid tihti lasti kirjutada ka poistel ning 
täiskasvanutel – peamiselt õpetajatel ja emal. Ühte salmikusse oli sissekande teinud ka vanaema. 
Peamiselt kirjutati salmikutesse luuletusi, naljakaid salme, mõtteterasid ning ilma tõsise mõtteta 
liisusalme. Populaarne oli ka lisaks salmile joonistada või kleepida juurde väike pilt kirjutatu 
kaunistuseks. Tihti leidus ka ainult pilte ilma juurde kirjutatud tekstita. Uuritud salmikutesse oli kõige 
rohkem kirjutatud õpetussõnu, mõtteterasid ning meelespidamiseteemalisi tekste. Põhiliselt 
kirjutati-joonistati ainult ühele lehe poolele, aga kolmes salmikus võis leida ka lehti, kuhu oli 
mõlemale poole kirjutatud-joonistatud. Suurem osa kirjutistest olid illustreeritud. Joonistatud oli 
peamiselt värvipliiatsitega, kuid leidus ka hariliku, pasta-, vilt- või tindipliiatsiga tehtud töid. Mõned 
pildid olid joonistatud ka rasvakriitidega. Tekste kaunistasid teemakohased pildid ning tihti ka kaunid 
mustrid. Populaarsemad teemad olid loomad, lilled ja loodus, samuti võis märgata, et väga palju 
joonistati tolle aja tuntuimate multifilmide ja koomiksite tegelasi,  „Oota Sa“-st tuttavad jänes ja 
hunt, piilupart Donald, Miki-Hiir jpt. Palju leidus ka väljalõigatud pilte, mis olid salmikusse kleebitud. 

Üheteistkümnel salmikul olid kõvad kaaned, ühel pehmed. Kümnel olid ümber veel plastkaaned, 
seitsmel neist oli kaanel Muhu rahvariietes tüdruk ning kahel liblikas, ülejäänutel mingit pilti peal ei 
olnud. Üks salmik oli ruuduliste, ülejäänud valgete lehtedega. Salmikud olid keskmiselt täidetud 
55,6%  
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Tütartaimede fotosünteesi mõju orasheina kasvule ja seemnetoodangule 
 

Lea Lopp, 11. klass 
Ülenurme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Evelyn Kostabi (Ülenurme Gümnaasium) 

 
 

Iga elusorganismi eksisteerimine siin planeedil on ajutine, seetõttu peab ta jätma endast maha 
võimalikult palju elujõulisi järglasi, et säilitada liigi püsimajäämine. Taimed paljunevad nii 
vegetatiivselt kui ka suguliselt ning mõned neist on väga elujõulised.  

Orashein on visa umbrohi ning on nuhtluseks nii talunikele kui ka väiksematele aiapidajatele, kuna tal 
on hästi arenenud vegetatiivne paljunemine. Mulla harimise käigus eraldatud risoomijupist areneb 
kiiresti uus taim. 

Uurimistöö eesmärgiks oli teada saada, kuidas orashein panustab kasvu ja generatiivsesse 
paljunemisse olukorras, kus vegetatiivne paljunemine on pärsitud. Looduses paljuneb orashein nii 
sugulisel teel (seemnetega) kui ka vegetatiivselt (risoomide abil). Töös uuriti nende kahe 
paljunemisviisi vahelisi seoseid. Katsed maasikate peal on näidanud, et kui esimesel aastal lõigata ära 
tütartaimed, annavad taimed kvaliteetsema saagi – viljad on suuremad. Taimedelt on võetud ära 
vegetatiivse paljunemise võimalus ja nad suudavad suunata rohkem ressursse generatiivsesse 
paljunemisse. Seega peaksid olema ka orasheina seemned parema kvaliteediga, kui taimel ei ole 
võimalik saada kasu lõksu jäänud tütartaimedest. Just selline olukord tekib aiamaal, peenravaibaga 
kaetud alal, kui orasheina tütartaimed jäävad peenravaiba alla lõksu ja nad ei saa valguse puudumise 
tõttu fotosünteesida. Seega eeldati, et orashein toodab rohkem seemneid ja rohkem seemneid peaks 
tähendama rohkem orasheinataimi järgnevatel aastatel. 

Seega oli eesmärgiks oli, kuidas käitub orashein olukorras, kus tütartaimed jäävad peenravaiba alla 
lõksu. Selline olukord tekib peenramaadel, kus maasikaid, kurke või muid taimi kasvatatakse 
istutatuna läbi peenravaipa tehtud aukude. Samast august võib välja kasvada ka orasheina taim, kuid 
tütartaimed enam kuskilt välja ei saa. Kuna iga elusorganismi eesmärgiks on toota võimalikult palju 
elujõulisi järglasi, peaks tekkima rohkem orasheina seemneid. Selline olukord ei ole aga kasulik 
peenramaa omanikule ja ka kultuurtaimedele.  

Tulemuste saamiseks korraldati katse, kus 24 taime istutati läbi peenravaiba (kaetud töötlus) ning 24 
ilma peenravaibata kastidesse (avatud töötlus), igasse kasti istutati 6 taime. Ülejäänud tingimused 
olid taimedel samasugused. Katse kestis suve lõpuni, kuni orasheina seemned olid valmis. Katse 
lõppedes koguti seemned ning pesti taimed mullast välja.  

Katse tulemused näitasid, et tütartaimede fotosünteesivõime takistamine ei mõjutanud seemnete 
hulka taime kohta (hüpotees 1), ühe seemne kaalu (hüpotees 2), taime üldist biomassi (hüpotees 3) 
ning generatiivvõsude arvu (hüpotees 4). Ainult vegetatiivvõsude arv oli kaetud töötluse korral 
väiksem kui katmata töötluse korral. Tõeseks osutus hüpotees 5, milles väideti, et tütartaimede 
fotosünteesivõime pärssimine vähendab vegetatiivsete võsude arvu.  

Uuringust selgus, et olukord, kus orashein satub kasvama peenravaiba alla, ei mõjuta orasheina 
seemnete suurust ja arvu. Samuti ei vähenda see orasheina biomassi, kuid vähendab 
fotosünteesivate vegetatiivvõsude arvu. Kirjandusele ja eelnevatele uuringutele tuginedes oleks 
pidanud tulemused olema teistsugused, kuid antud uuringust selgus, et orashein käitub teistest 
taimedest erinevalt.  

Järgnevatel sarnase teema uurijatel soovitab uurimistöö koostaja võrrelda ka vegetatiivsete võsude 
suurust, sest kuigi vegetatiivseid võsusid oli vähem, olid mõlema korduse taimede biomassid peaaegu 
ühesuurused.   
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Eesnimed Tallinna Reaalkoolis 
 

Triinu Johanna Lume, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Järvela (Tallinna Reaalkool) 

 
 

Uurimistöös uuris autor eesti nimemoodide ajalugu, sealhulgas 20. sajandi nimekasutuse etappe ning 
nimemoodi tänapäeval. Teoreetilises osas anti ülevaade nimemoodide tekkemehhanismidest ja 
põhjustest. Uurimistöö eesmärk oli võrrelda Tallinna Reaalkooli vilistlaste hulgast valitud eesnimesid 
nimekasutuse etappide tüüpilisemate näidisnimedega. Samuti teostas autor statistilise analüüsi 
Tallinna Reaalkooli kolme praeguse lennu õpilaste eesnimede kohta ja võrdles neid siseministeeriumi 
eesnimede statistikaga. 

Uurimistöö käigus tuli välja selge asjaolu, et mida edasi aeg läheb, seda vähem kattuvad Tallinna 
Reaalkooli õpilaste eesnimed nii nimemoodidega kui ka üleüldise eesnimede statistikaga. 

Sellest on võimalik järeldada, et eesti eesnimemoodi iseloomustab mitmekesistumine: aina rohkem 
pannakse lastele erinevaid nimesid. Laenatakse nii võõrkeeltest, kui mõeldakse ise nimesid välja, 
mida tõestab ainulaadsete eriliste nimede arvu kasv. Sellest johtuvalt nimede kordumine aina 
väheneb ning seega muutub väiksemaks ka laste arvu ja nimede arvu suhe ehk nimekandjate arv ühe 
nime kohta. 

Lisaks saab järelduse teha nimemoodide kordumise kohta. Käesoleva uurimistöö abil on võimalik 
näitlikustada, kuidas nimed uuesti kasutusse tulevad. 

1920. aastatest tulid kasutusele tehislikud eesti nimed, mille hulka kuulusid ka tähenduslikud nimed 
nagu Helju ja Laine. Tallinna Reaalkooli 140. lennus (esimestes klassides) esineb aga samuti 
tähenduslikke nimesid, näiteks Säde ja Kõu. Võimalik, et sellest põlvkonnast kasvabki välja uus, 
tähenduslike nimede nimemood, mis sarnaneb 1920. aastate omaga. 

Tallinna Reaalkoolis õppinud õpilaste nimede analüüsimisel saadud tulemused kajastavad 
nimemoodi ühes Eesti vanemas koolis ning täiendavad seega eesti nimemoe uurimist. 
Uurimismaterjal annab aluse järgnevateks uuringuteks, kus oleks võimalik kaardistada põhjendused, 
kuidas praeguste õpilaste vanemad oma lapsele nime on valinud. Käesolev uurimistöö on täiendus 
Tallinna Reaalkooli ajaloo uurimisesse. 
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Elve Tamvere - kodukoha pärandi talletaja ja hoidja 
 

Kristel Lusik, 11. klass 
Pärnu Hansagümnaasium 

 
Juhendaja: Leelo Lusik (Are Põhikool) 

 
 

Igal inimesel on oma lugu, oma isiklik elulugu – sünd, lapsepõlv, hariduskäik, tööelu, perekonnaelu ja 
igapäevane elu, mis haakub riigipöörete ja mitmesuguste ajaloosündmustega. Igal elulool on oma 
ajalooline ja kultuuriline väärtus, sest igapäevase elu detailid kuuluvad ajaloolis-kultuurilooliste 
materjalide hulka. 

Elve Tamvere on teinud oma elutöö ühe piirkonna koolilapsi ja nende vanemaid kasvatades ja 
arendades. Ta on juhendanud tohutul hulgal uurimistöid, koostanud erinevaid raamatuid, uurinud 
kodude lugu, on andnud Eesti Rahva Muuseumile palju materjali. Ta on saanud kohaliku rahva hulgas 
legendiks. Ta on olnud õpetaja, klassijuhataja, arhivaar, raamatute autor, arvukate uurimistööde 
juhendaja, ajaloo õpetajate seltsi liige, kodu-uurija, rahvatantsujuht. Teema valiku tingis Elve 
Tamvere eelpool loetletud mitmekülgne tegevus. Eesmärk oli uurida tema elulugu, et rohkem teada 
saada tema tööst õpetajana, kodu-uurijana ja loojana. 

Tema elust ja tegevusest on varasemalt kirja pandud üks ajajärk. Airiin Pahk on oma uurimistöös 
„Koolijuht ja õpetaja taasiseseisvunud Eestis“ käsitlenud koolijuhi perioodi. Käesolevas uurimuses on 
kirja pandud Elve Tamvere elu ja töö kohaliku koduloouurijana ja talletajana erinevatel ajastutel. 
Jäädvustades pärimust meie lähedalt ja ümbert suudame oma kaasajas kõike toimuvat paremini 
mõista.  

Allikatena on kasutatud mitmesugust kirjandust, käsikirju, internetimaterjale, Are kooli kroonikat ja 
suulisi allikaid. 

Uurimistöö kirjutamine Elve Tamverest oli huvitav. Selle koostamine andis vastuse küsimusele, kes oli 
õpetaja Elve Tamvere. Uurimistööst tuleb välja, et hoolimata ühiskonnakordade muutustest, suutis ta 
anda kodukohale ja selle ajaloole hindamatu väärtuse oma tegevusega uurimistööde juhendajana, 
kultuuri- ja hariduselu edendajana, kohaliku ajaloo talletajana ja pärandihoidjana. 

Tema elulugu on kui ajalooõpik. See on pärandus tulevastele ajalookirjutajatele. 

  



76 

 

C vitamiini sisaldus puuviljades ja marjades ja nende tarbimine tallinlaste 
poolt 
 

Maria Maloverjan, 12. klass 
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

 
Juhendajad: Irina Sõtnik (Tallinna Tõnismäe Reaalkool),  

Jekaterina Kazantseva (OÜ Protobios) 
 
 

Inimese tervis sõltub tasakaalustatud toitumisest mis tagab organismile vajalikud mikroelemendid ja 
vitamiinid. Käesoleva uurimistöö teemaks on eluliselt tähtsa L-askorbiinhappe ehk vitamiin C 
omadused, allikad ja tarbimine Tallinnas talveperioodi jooksul. Värsked marjad ning puu- ja 
köögiviljad on tuntud C-vitamiini allikad. Samas on teada, et taimede säilitamisel langeb C-vitamiini 
sisaldus oluliselt. Eesti on suhteliselt põhjas asuv riik, kus paljud vitamiinirikkad viljad ei kasva 
talveperioodi karmi kliima tõttu. Seega, Eesti elanikud tarbivad imporditud ja säilitatud marju ja 
puuvilju ning seetõttu võib C-vitamiini puuduse probleem olla Eesti jaoks väga aktuaalne.  

Kahes püstitatud hüpoteesis oli eeldatud, et askorbiinhappe sisaldus marjades ja puuviljades, mida 
saab Eesti poodidest talvel, erineb kirjanduses avaldatud andmetest ning kasutades neid toiduained 
ei saa Eesti elanikud C-vitamiini ööpäeva normi.  

Töös kasutati kaht uurimismeetodit: laboratoorseid katseid ja sotsiaalset küsitlust. Katsete käigus 
mõõdeti askorbiinhappe sisaldust kõige rohkem tarvitatavates marjades ja puuviljades, mis olid 
ostetud ühest Tallinna poest 2014. aasta jaanuaris. Analüüsiti sidruneid, apelsine, mandariine, 
kiivisid, hurmaad, õunu, pirne, aprikoose, viinamarju ja füüsaleid. Viidi läbi kaks küsitlust. Esimene 
näitas mitu iga uuritava taimeliigi vilja tarbisid küsitletavad inimesed kümne päeva jooksul. Nende 
andmete alusel rehkendati ööpäevas tarbitav C-vitamiini kogus. Teine küsitlus selgitas tallinlaste 
teadlikkust C-vitamiini kohta.  

Katsetulemuste analüüs näitas, et askorbiinhappe sisaldus mitmes välismaalt imporditud viljas erines 
märgatavalt kirjanduse andmetest. Selgus, et C-vitamiini parimad allikad on kiivi, apelsin, mandariin 
ja sidrun – need tulemused langevad kokku kirjanduse andmetega. C-vitamiini suurimaid kadusid 
täheldati õuntes, pirnides ja aprikoosides. Küsitluse tulemusena selgitati, et tallinlase igapäevane 
ratsioon sisaldab piisavalt askorbiinhapet.  

Käesolev töö laiendas ettekujutust Tallinna elanike C-vitamiini tarbimise tasakaalustusest ja näitas, et 
vajadust suurendada C-vitamiini tarbimist ei ole.   
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Mikroobid meie ümber 
 

Gamithra Marga, 9. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Sirje Tekko (Tallinna Prantsuse Lütseum) 

 
 

Minu töö eesmärkideks oli: 

 näidata, kui mustad võivad olla igapäevaselt kasutatavad esemed, kui oluline on hügieen; 

 populariseerida noorte hulgas teadust; 

 tõestada, et kunst ei pea tingimata sündima paberil või lõuendil. 

Loovtöö teema jaoks sain idee loodusteaduste olümpiaadi treeninglaagrist, kus Andres Ainelo 
juhendamisel said õpilased ise baktereid kasvatada, võttes proove nutitelefonidelt. Et tulemused olid 
väga huvitavad ning laager tekitas minus sügavat huvi bioloogia vastu, otsustasin ka ise bakterite 
kasvatamist järgi proovida. 

Töö on jagatud kahte ossa: uurimuslik ja kunstiline pool. Uurimuslikus pooles tutvustasin proovide 
võtmist ning saadud tulemusi, kunstilises pooles seda, mida proovidega hiljem ette võtsin 

Minu töö sisuks oli keskkonnamikroobide kasvatamine, nende hulga võrdlemine, kolooniate arvu 
erinevatest teguritest sõltuvuse uurimine ja bakterite kasutamine kunstilisel eesmärgil. Kogusin 50 
proovi ning lasin mikroobidel kasvada, uurisin proovidel tekkinud kolooniaid, võrdlesin telefonidelt 
võetud mikroobide arvu sõltuvust telefoni margist, soost, linnaosast ja keskmisest hindest ning 
avasin bakteritest tehtud kunstilistest töödest näituse. 

Proove kogusin viiest kohast: kehalt (suu sisemusest, käsivarrelt, kõrvade pealt ja seest, nina 
sisemusest, küüntelt ja küünealustelt), klassist (tahvlilapilt, arvutilt, toolilt, põrandalt ja seina äärest, 
pastakalt), riietelt ja igapäevastelt esemetelt (kõrvaklappidelt ja juhtmelt, koti pealt ja seest, särgilt, 
jalatsi pealt ja seest, sallilt), toidult (kringlilt, piimast, morsist, ploomilt, leivalt) ning tualettruumist 
(kraanikausilt, ukselingilt, kätekuivatilt, kabiini uksenupult, poti sisemusest ja prill-laualt). 

Lisaks tegin katse klassikaaslaste nutitelefonidega – projekti Nutikoll võib teisiti kirjeldada ka kui 
võistlust, kellel üheksandast B klassist on nutitelefonil kõige rohkem baktereid. Lisaks 
bakterikolooniate analüüsile selgusid ka võitjad. 

Võin tööga rahule jääda, sest täitsin endale seatud eesmärgid ja nii proovid kui ka kunstiprojekti 
pildid tulid välja oodatust huvitavamad; sain proovidega näidata seda, mida soovisin tõestada - et 
erinevatel igapäevaselt kasutatavatel pindadel pesitseb palju erinevaid mikroobe, kellele me 
tavaliselt tähelepanu ei pööra, kuid kelle elutegevust on põnev uurida nii kaua, kuni see meie tervist 
ei ohusta. 

Töö lõppes imeilusa näitusega bakteritest tehtud fotode suurendustest. 

Loodan, et töö täidab oma eesmärgi populariseerida mikrobioloogiat ja mikroobide põnevat maailma 
ning tutvustada, kui huvitav on nähtamatu elu meie ümber. 
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Eesti ajaloolise romaani võimalikud lugemismudelid Albert Kivika teose 
"Nimed marmortahvlil" põhjal 
 

Mikk Merimaa, 9. klass 
Tallinna Õismäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Õnne Kepp (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida A. Kivika romaanis "Nimed marmortahvlil" ilmnevaid 
lugemismudeleid ja vaadelda, kuidas need võiksid mõjutada lugejat. Töös otsustasin ma vaadata 
lugemismudelite toimimist, omavahelist seostatust ning neis ilmnevaid erinevusi. Uurimisküsimus on: 
kas ja millised käsitlusviisid lähtuvad romaanist ja millised lugemismudelid neist vormuvad?. 

Uurimistööd toetavad mõned seisukohad kaasaegsest retseptsiooniteooriast (Arno Schmidt, Detlef 
Krumme ja Umberto Eco põhimõtete alusel). Samuti lähtusin Eesti kirjandusteadlase Jaanus Vaiksoo 
kirjandusmudelite käsitlusest tema raamatus "Gailit ja Nipernaadi".  

Töö tulemused seonduvad ainese läbitöötamiskäiguga, mille põhjal selgus, et romaani "Nimed 
marmortahvlil" võib lugeda viiel erineval moel. Selles romaanis on lugeja vaatepunktist lähtuvalt 
näidatud eelkõige peategelase Henn Ahase seotust autoriga ning romaani sündmuste kulgemist 
analoogselt autori elus esinenud seikadele (autobiograafiline lugemismudel). Samuti ergutab meeli 
ajalooliste sündmuste keskel olemine, nende läbikogemine ja samastamine reaalselt toimunud 
Vabadussõja aegsete sündmustega (ajalooline lugemismudel). Kolmandaks lugemismudeliks võib 
pidada sõjalise sündmustikuga ja lahingutega seonduvat kirjutamisviisi, kus kirjeldatakse noorte 
osalust sõjas, sõjavarustust ja -tehnikat ning erinevaid sõjataktikaid ja lahinguid (militaarne 
lugemismudel). Neljandaks ülendab romaan nii omal ajal kui tänapäeval lugejas isamaalisi tundeid, 
tõstes esile noorte koolipoiste liitumise sõjaväepataljonidega, et võidelda ja kaitsta oma riiki 
(patriootiline lugemismudel). Viiendaks on romaanis jälgitud noore inimese sisemist, hingelist ja 
vaimset arengut, mille tulemuseks on seisukohavõtt igapäevases olemises ja maailmavaate lõplik 
välja kujunemine (arengulooline lugemismudel). Analüüs kinnitas, et kõik viis lugemismudelit on 
omavahel tihedalt seotud ja täiendavad üksteist, ükski mudel ei ole esmatähtis ega ei valda raamatu 
käiku, vaid on sisuliselt võrdväärsed. 

Raamat "Nimed marmortahvlil" omab väga tähtsat kohta Eesti kirjandusloos. Seda on võimatu lugeda 
ilma kaasaelavate emotsioonideta. Romaanis "Nimed marmortahvlil" kujutatavad tegelased avasid 
meile erakordse ajastu, vaba Eesti riigi. 
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Põltsamaa jõe ülemjooksu allikad 
 

Einar Michelson, 12. klass 
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Annika Michelson (Häme University of Applied Sciences) 

 
 

Aastatuhandeid on inimesed ja loomad otsinud teed allikateni. Allikad on läbi aegade olnud tähtsad 
veevõtu kohad ja samas on osadel neist teatud usuline tähtsus. Allikaid on kasutatud joogivee 
saamiseks, pesemiseks ja ohverdamiseks. Usuti, et allikaveel on raviv ja jõudu andev toime.  

Uurimus käsitleb Põltsamaa jõe ülemjooksu lähistel olevaid kaardistamata allikaid. Kohalike 
põliselanike mälestuste järgi on Põltsamaa jõe ülemjooksu ümbruses olnud palju allikaid, mis aga on 
inimtegevuse tõttu nii allika lähistel, kui ka kaugemal kaevanduste ja karjääride rajamise tõttu 
kuivaks jäänud või muud moodi mõjutatud. Hüpoteesiks on, et Põltsamaa jõe ülemjooksul on 
tunduvalt rohkem allikaid, kui siiamaani kirjanduses kajastatud. 

Töös kaardistati ainult allikaid, mis asuvad Põltsamaa jõe orus või selle vahetus läheduses, aga terve 
ülemjooksu valgalal olevaid allikaid ei kaardistatud. Allikaid kaardistati sügisel 2013 ja kevadel 2014 
jalgsi mööda jõe äärt kõndides. Kaardistamisel olid abiks kohalikud põliselanikud, kes olid teejuhiks. 
Lisaks hangiti informatsiooni allikate asukoha kohta kirjandusest. 

Enamus Põltsamaa jõe ülemjooksu kaardistatud allikatest olid tõusuallikad. Allikate kaardistamist 
raskendas lumevaene talv, mille tõttu kevadel jäid paljud allikad veeta. Sellele lisaks olid koprad 
mitmes kohas tammid ehitanud ja jõe üles paisutanud ning osad allikad jäid selle tõttu 
ligipääsmatuks. Töö käigus kaardistati nelikümmend kuus allikat, millest kakskümmend on 
inimtegevuse tagajärjel hävinud. Jõe süvendamine ja sängi kulgemise muutmine on üks peamistest 
põhjustest, miks allikad on veevaeseks või kuivaks jäänud. Intervjueeritavate sõnul on peale 
puhastusjaamade rajamist allikad, kas kuivaks jäänud või mattunud sealt tulnud setete alla. 
Intervjuude käigus selgus kui olulised on olnud allikad kohalikele, kes kasutasid neid veevõtu 
kohtadena ning pärandkultuuri objektidena. 

Töö käigus selgus, et maaparandustööd on lähtunud ainult konkreetse objekti vajadusest, jättes 
arvesse võtmata mõju kogu piirkonnale. Edaspidi tuleks võtta arvesse kavandavate tööde mõju kogu 
piirkonnale. 

Töö käigus selgus, et allikate kaardistamine võttis palju rohkem aega, kui alguses planeeritud oli. 
Kõikide allikate kaardistamiseks kulub vähemalt kaks aastat, kuna osa allikatest on hooajalised ja 
seetõttu ei ole nad aasta läbi märgatavad. 
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Puuviljajookide mõju glükoosi tasemele veres 
 

Pavel Mogutov, 11. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
 

Süsivesikud, mis sisalduvad kõikides toiduainetes, kannavad inimorganismis mitmeid elutähtsaid 
funktsioone. Puuviljajoogid on allikaks kiiretele süsivesikutele, mille mõju meie kehale ei ole nii 
positiivne. 

Selleks, et välja selgitada mahlajookide ja värskete puuviljade mõju erinevus viidi läbi uurimus.  

Autor mõõtis 7 nädala jooksul enda veresuhkru taseme muutust vahetult enne ja vahetult peale 
värskete puuviljade (apelsinid, õunad) söömist ja peale Aura, Gutta ja Põltsamaa puuviljamahlade 
joomist. Samuti viidi läbi ka veresuhkru taseme muutuste mõõteseeriat pärast toodete tarbimist. 
Lisaks mõõdeti uuritavate puuviljade ja mahlajookide suhkrusisaldust. 

Mõõtmiste tulemused tõestasid täielikult töö alguses püstitatud hüpoteesi. Veresuhkru taseme 
muutumine ja normaliseerimiskiirus sõltusid nii esialgsest suhkru sisaldusest tarbitavates puuviljades 
ja nendest tehtud toodetes kui ka jookide tootmise tehnoloogiast.  

Töö autor jõudis järeldusele, et inimese keha jaoks on praktilisem tarbida naturaalseid puuvilju, kui 
juua neist valmistatud mahlajooke.  
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Kormorani toitumisest Saaremaal 
 

Kaspar Mölder, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Mart Mölder, Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Kormoran on laialt levinud probleemne linnuliik Eestis. Probleeme põhjustab tema toitumine 
kaladest. Riiklikult on sätestatud kormoranide ohjamiskava, mida viimastel aastatel ka ellu viiakse. 
Kormorani kurnasid õlitatakse arvukuse piiramise eesmärgil. Hoolimata õlitamisest on kormorani 
arvukus viimasel aastal tõusnud ja ta on levinud ka lisaks rannaäärsetele aladele sisemaale.  

Selles uurimistöös käsitleti kormorani toidu koostist Saaremaal kahes koloonias: Vesitükimaal ja 
Kerjurahul. Toidu koostise määramiseks võeti kormorani oksetompude analüüsid Kerjurahult 157 ja 
Vesitükimaalt 78. Määrati tarbitud kalade liigiline koosseis ja kaal. 

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

 Koguda kirjandusandmeid kormorani bioloogiast ja toitumisest; 

 Selgitada välja kormoranide kalatoidu koosseis oksetompude järgi; 

 Tõestada kormorani toidus ümarmudila esinemine. 

Uurimistöö hüpoteesiks seati: kormoran ei põhjusta oma toitumisega kaluritele kahju, sest põhiliselt 
toitub ta väheväärtuslikest ja kaluritele mitte huvi pakkuvatest kaladest. 

Emakala osakaal Kerjurahu kormoranikoloonia toiduproovides oli 88,2 % ja Vesitükimaal 94,9 %. 
Need näitajad on kooskõlas ka eelnevalt samas paigas tehtud samalaadsete uuringutega. Riiklikus 
ohjamiskavas, mille alusel kormoranikolooniaid õlitatakse oli toiduanalüüside järgi emakala osakaal 
kormoranide toidus 54 %. Ülejäänud olid töönduslikult huvi pakkuvamad liigid. Antud uurimistöö 
järgi oli Kerjurahul ja Vesitükimaal kalamajanduslikult olulisi liike kormorani toidus vastavalt 1,5 ja 2,6 
%. See tähendab, kormoranide toitumine riikliku ohjamiskava järgi ja Kerjurahu ja Vesitükimaa järgi 
erinevad oluliselt. 
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Poiste ja tüdrukute erinevused õppimises ja õppimisse suhtumises Rapla 
Vesiroosi gümnaasiumi 11. klassides 
 

Marleen Müts, 12. klass 
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Siri Põllu (Rapla Vesiroosi Gümaasium) 

 
 

Uurimistöö teemavaliku ajendiks sai viimastel aegadel populaarseks osutunud sugupoolte võrdsuse 
ja ka erinevuste arutelud ühiskonnas.  

Kuna koolides on täheldatud, et poistega on rohkem probleeme, näiteks on nad sagedasemad koolist 
haridust omandamata väljalangejad, on välja pakutud erinevaid lahendusi, näiteks poiste ja 
tüdrukute õppetöö eraldamine. Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, kas poiste ja tüdrukute erinevus 
kui probleem ja selle lahendamise vajalikkus on põhjendatud. Uurimus püüdis ka välja selgitada, 
millised on sugude vahelised erinevused õppetöös, koolisüsteemiga rahulolus, millest on need 
tingitud ning kas erinevused on üldse nii suured, kui võiks oodata ühiskonna arutelude põhjal. Lisaks 
on autor võrrelnud tulemusi eelnevalt läbi viidud uurimuste tulemustega.  

Autor viis läbi ka kahekümne kahe väitega küsitluse, millele vastasid Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 
11. klasside õpilastest 81%. Uurimistöö koosneb neljast peatükist, millest esimene annab ülevaate 
läbi töötatud allikate põhjal poiste ja tüdrukute erinevusest õppimises, ajuehituses, tutvustab 
õpimotivatsiooni ja õppetöö aluseid ning õpetaja, õpilase ja lapsevanema suhteid ja rolli. Teine 
peatükk tutvustab uurimistöö valimit ja metoodikat, kolmandas peatükis esitatakse tulemused ning 
neljandas peatükis analüüsitakse tulemusi ja tulemuste põhjal on tehtud ka järeldused. 

Uurimistöö käigus sai selgeks, et varasemate uurimuste tulemused said kinnitust, küll aga mõningate 
erinevustega. Näiteks ei toetata poiste ja tüdrukute õppetöö eraldamist gümnaasiumiosas. Töö 
käigus tuli välja, et poisid ja tüdrukud ei ole gümnaasiumis nii erinevad kui võiks arvata. Paljudes 
küsimustes andsid poisid ja tüdrukud sarnaseid vastuseid. Erinevustena võib välja tuua, et tüdrukud 
on emotsionaalsemad, muretsevad rohkem ja võtavad isiklikke probleeme rohkem kooli kaasa kui 
poisid.  

Autor järeldab uurimistöö põhjal, et poisid ja tüdrukud ei ole gümnaasiumis nii erinevad, et neid 
tuleks erinevalt õpetada või eraldada. Samal ajal on läbitöötatud materjalide põhjal kindel, et 
erinevused on nii füüsiliselt kui vaimselt olemas, ning seetõttu võivad erinevused tulla välja 
nooremate õpilaste seas.  
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Noorte muusikakuulamisharjumused: kuularite kasutamine ja vastav 
helirõhu tase 
 

Eleriin Müüripeal, 12. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Maret Ney (Tallinna Prantsuse Lütseum) 

 
 

Viimasel ajal on noorte, peamiselt alla 18-aastaste kooliõpilaste seas olnud populaarne muusika 
kuulamine kaasaskantavatest kuularitest, kõrvaklappidest. Kuna see on suhteliselt hiljutine areng, ei 
ole veel väga palju uuringuid, kuidas ja mil määral võib pidevas tugevas helikeskkonnas viibimine 
kõrvakuulmist halvendada.  

Siiski on uurimused juba täheldanud kuulmisläve ja -erksuse langust nende noorte juures, kes 
armastavad tihti kõrvaklappidest valju muusikat kuulata. Kõrvaklappide kasutamisega kaasneb sageli 
mõtlematus: kuulatakse pikema perioodi vältel, sageli järjest isegi tunde. Kõigi nimetatud aspektide 
põhjal tundus see teema akuutne nii meditsiinis kui ühiskonnas laiemalt ning otsustasin läbi viia 
katselise uurimuse. Erinevad kõrgkoolitasemel tööd on uurinud õpilaste muusikakuulamisharjumusi 
empiirilisel meetodil, ent käesolev uurimistöö põhineb otsestel mõõtmistel ja nende analüüsil.  

Uurimistöö hüpoteesiks oli, et paljud noored vanuses 13-18 kuulavad kõrvaklappidest muusikat 
helitugevusel, mis on kuulmist kahjustav, st kõrgema helirõhu tasemega kui 85 dB.  

Uurimuse teoreetiline osa kirjeldab kõrva anatoomiat, seletab müra ning müratekkelise 
kuulmiskahjustuse (NIHL) mõisteid ning selles analüüsitakse samal teemal maailmas ja Eestis tehtud 
uuringuid.  

Katseline osa viidi läbi 2014. aasta mais Tallinna Prantsuse Lütseumi 7., 8. ja 11. klassi õpilaste seas, 
katseisikute koguarvuks oli 72. Katse läbiviimise tehniliseks abivahendiks oli akustiline pea, mille 
kõrvades asuvad mikrofonid olid ühendatud arvutiprogrammiga, mis mõõtis kõrvaklappidest tuleva 
helirõhu taset. Katse ajal täitis iga katsealune ka lühiküsimustiku, mis hõlmas kuulaja vanust, sugu, 
eelistatud kõrvaklapitüüpi (tropp-, nööp- või ülepeaklapid) ning aega, kui kaua kõrvaklappidest 
muusikat tavaliselt järjest kuulatakse. Selgus, et Tallinna Prantsuse Lütseumi noored on üldiselt 
mõistlikud kuulajad, 85 dB piiri ületas vaid üks 18-aastane meessoost katseisik.  

Katseandmete põhjal järeldati, et sugulises võrdluses kuulavad kauem kõrvaklappidest muusikat 
pigem mehed. Andmete analüüsi põhjal ei olnud võimalik teha kuulamisharjumuste erisust vanuse 
põhjal.  
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Kaevandusvesi, selle mõju keskkonnale ning kasutamise võimalused 
 

Mariethe-Piret Niglas, Kristjan Kuldmaa, 12. klass 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 

 
Juhendajad: Mall Schmidt, Sirje Kivil (Kohtla-Järve Järve Gümnaasium) 

 
 

Töö käigus kirjeldati kaevandusvee olemust ja selle koostist ning uuriti, kuidas kaevandusvesi jõuab 
loodusesse ja millised on selle keskkonnamõjud ning rakenduslikud võimalused. Töötati läbi mitmeid 
keskkonnateemalisi uurimusi, aruandeid, aga ka erinevaid ajalehtede artikleid. Kirjalike materjalide 
läbitöötamisel selgus, et kaevandusvesi on kaevandusala kuivendamiseks väljapumbatav põhjavesi, 
mille keemiline koostis muutub põlevkivi kaevandamisel. Kaevandusvett iseloomustab kõrge 
sulfaatide- ja heljumisisaldus, samuti vee kareduse tõus. See tagab vajaduse kaevandusvee 
puhastamiseks enne looduslikku keskkonda jõudmist. Selleks kasutatakse veekraave ja settebasseine. 
Ida-Virumaal on 13 settebasseini, millest vesi suunatakse hiljem erinevate jõgede kaudu kas 
Läänemerre või Kurtna järvistusse.  

Kaevandusvesi on kare vesi, selle pH näitaja jääb joogiveele lubatud keskmiste normide piiridesse. 
Limnoloogilise tüübi järgi võib hinnata settebasseini karedaveelisteks rohketoitelisteks. 

Kaevandusveel on mitmeid erinevaid rakenduslikke funktsioone. Kohtla-Nõmmel kasutatakse seda 
suplustiigi täitmiseks, Aidu karjäärist luuakse Eesti suurim sõudespordikeskus, Kiiklas kasutatakse 
kaevandusvett küttesüsteemides.  

Kiikla soojusehind on keskmiselt 41,7% odavnenud võrreldes eelneva küttemeetodiga. 

Tarbijate rahulolu väljaselgitamisel selgus, et vaid pooled küsitletuist pidasid kaevandusveel 
baseeruvat küttesüsteemi arvestatavaks. Vaid kolmandik pidas kütte hinda odavamaks. 

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et inimestele pole piisavalt selgitatud selle projekti eesmärki, milleks 
oli lisaks madalale hinnale ka keskkonnasõbralikkus. 

Uuenduslik lahendus on majanduslikult ja ühiskonna seisukohalt jätkusuutlik ja tasuv. Kergkütteõli 
asendamine taastuva energiaallikaga võimaldab vähendada heitmeid ning parandada Mäetaguse 
valla elukeskkonda.  

Ida-Virumaal jääb kaevandusvesi alatiseks meie keskkonda. Seetõttu on antud teema käsitlemine 
aktuaalne ka edaspidi. 
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Koerad inimese kõrval – teenistuskoerte kasutamine 
 

Katre Nigol, 12. klass 
Keila Kool 

 
Juhendaja: Liina Inno (Keila Kool) 

 
 

Käesolev uurimistöö andis ülevaate teenistuskoerte tõugudest ning kasutamisest. Koer oli esimene 
loom, kes kodustati inimese poolt. Ürgsete kaaslaste esimesteks teeneteks inimesele võisid olla ohu 
eest hoiatamine, abi jahipidamisel ning karjaajamine. Inimene hakkas üha teadlikumalt endale 
erinevate ülesannetega koerarühmi aretama. 

Koerad, kellest said inimesele abilised elutähtsate ülesannete täitmisel, on teenistuskoerad. Sellised 
koerad töötavad inimese kõrval vastavalt oma väljaõppele politseis, armees, valveobjektidel, 
vetelpäästes, piiril ja mujal.  

Uurimistöös leidis kinnitust püstitatud hüpotees, et kooliõpilased ei oma piisavalt teadmisi 
teenistuskoertest. Lisaks selgus, et nende teadlikkus ei sõltunud vanusest, vaid pigem silmaringist. 

Uurimistöös said vastuse neli uurimisküsimust. Esimesele uurimisküsimusele, kuidas kujuneb 
kutsikast välja teenistuskoer ning mis saab temast peale teenistusaja lõppu, saab vastata, et pärast 
kindlate iseloomuomadustega isendi leidmist hakkab ta elama koerajuhi, päris omaniku või abivajaja 
juures, kus teda õpetatakse ning temaga töötatakse ja pensionile jäädes jääb ta reeglina elama 
samasse kohta, välja arvatud mõned juhtkoerad, kellele tuleb otsida uus kodu vanaduspõlveks. Teise 
uurimisküsimuse, millised on teenistuskoerale nõutavad omadused, vastus on, et need koerad 
peavad olema motiveeritud, nendel peab olema koostöö soov koerajuhiga ning nad peavad olema 
sotsiaalsed koha, inimese ja teiste loomade suhtes. Kolmanda uurimisküsimuse, milliseid tõugusid 
kasutatakse teenistuskoertena kõige sagedamini, vastuseks on, et levinumateks teenistuskoerte 
tõugudeks on saksa lambakoer ja belgia lambakoer politseis ja piirivalves ning päästekoerana, 
leonberger ja newfoundlandi koer vetelpäästes, ning labradori retriiver juhtkoerana. Neljanda 
küsimuse, milline on hetkeolukord teenistuskoerte rakendamisel Eestis, vastusena saab öelda, et 
vaatamata rahalistele ja seadusandlikele probleemidele, on siiski teenistuskoerte kasutamine 
tõusuteel. Tekkinud on vabatahtlike grupid vetelpäästekoerte ning päästekoerte koolitusel ja selle ala 
arendamisel, politsei- ja piirivalvekoertel on väga head treenimistingimused ning vastavalt sellele ka 
nende kasutamise laienemine erinevatesse teenistustesse ning juhtkoerte populaarsust kinnitab 
järjekord vaegnägijatest, kes endale vastavat koera soovib. 

Teenistuskoerte töö on ühiskonnas hindamatu väärtusega. Igapäevaselt pole see nähtav, kuna 
väärtus väljendub tihti vaid ekstreemsete olukordade lahendamisel. Oluline on nendest koertest ja 
nende koerte igapäevatööst ning ettevalmistustest informeerida avalikkust pidevalt. Kuna 
teenistuskoerte töö seisneb peamiselt negatiivsete juhtumite lahendamises, siis nende võimekuse 
teadvustamine võib ära hoida kuritegusid ja õnnetusi.  
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Ekspeditsioon Meiekose matkarajal põhikooli 2. astme õpilastele 
 

Maarja Niinemets, Elina Torim, 12. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium) 

 
 

Õuesõpe on kogu maailmas populaarsust koguv õppimisviis, mis täiendab traditsioonilist 
pedagoogikat. Loodus on õpikeskkond, mis pakub rohkelt võimalusi:  teadmisi, tundeid ja vaimustust. 
Liikumist võimaldavas õpikeskkonnas paneb keha mõtte tööle. 

Uurimistöö eesmärgiks oli koostada õppematerjal, mida saaks kasutada põhikooli õpilaste 
juhendamisel õppekäikudel looduses.  

Referatiivses osas uuriti, milliseid teemasid käsitletakse põhikooli I ja II astme õppekavas ning millised 
on õppe-eesmärgid. Selgus, et suur rõhk on probleemide lahendamisel ja analüüsimisel. Tundides 
õpitut peab olema võimalik kogeda igapäevaelus, sest nii kinnistatakse teadmisi kõige paremini. 
Lisaks on soovitatav rakendada paaris- ja rühmatöö meetodit, et arendada koostöö oskust. Peale 
selle uuriti õppematka korraldamise põhimõtteid. 

Ekspeditsiooni planeerides lähtuti sellest, et ülesanded oleks õpilastele jõukohased, kuid samal ajal 
veidi loogilist mõtlemist nõudvad. Enamik ülesandeid kavandati lahendamiseks 4-5-liikmelistes 
rühmades. Tegevusi planeerides tekkisid mitmed ideed, millest valiti välja kuus. 

Esimeses punktis toimus loodusteemaline viktoriin. Teise tegevuspunkti ülesanne oli määrata 
ebakorrapäraste mõõtmetega keha ruumala, kasutades sukeldusmeetodit. Kolmandas punktis 
valmistati looduslikest materjalidest etteantud massiga keha ning kontrolliti seda hiljem 
elektroonilise kaaluga. Neljandas punktis mõõdeti puude kõrgust, kasutades erinevaid meetodeid. 
Viienda punkti tegevus oli seotud tööõpetusega ning valmistati putukapill, mis teeb  putuka sarnast 
häält. Kuuendas punktis tutvuti vanade mõõtühikutega, nagu näiteks süld, jalg, toll, vaks ning kasutati 
saadud teadmisi aarde leidmiseks. Ülesanded olid mõeldud oma raskusastme poolest eelkõige 
viienda või kuuenda klassi õpilastele. 

Praktilises osas katsetati tegevuspunkte Soomaa rahvuspargis koos Viljandi Paalalinna Kooli 5. 
klassiga 2,8 kilomeetri pikkusel Meiekose õpperajal. Sealne maastik on küllaltki vaheldusrikas ning 
pakub võimalusi mitmekülgseteks tegevusteks. Kõigi ülesannetega tuldi hästi toime ja kogu klass 
töötas hoolikalt kaasa. Viimaste ülesannete juures oli tunda õpilaste väsimust. Tulevikus võiks 
käesolevas uurimistöös käsitletud õppetegevuste tarbeks valida lühema raja.  

Õppevahend säilitatakse Viljandi Gümnaasiumis ja Soomaa Rahvuspargi spetsialisti Triin Saluste käes. 
Õppematerjali saab ka edaspidi kasutada koostööks põhikoolidega. 
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Metaanilagunduskattega prügila taimestiku tärkamine ja liigirikkus 
Kudjape prügila näitel 
 

Ene-Liis Orb, Karl Sai 9. klass 
Aste Põhikool 

 
Juhendaja: Ülle Soom (Aste Põhikool) 

 
 

Käesolevas töös uuriti kogu Euroopas esimese puhkealaks kujundatud endise segaolmejäätmete 
prügila, Kudjape Prügila, taimestiku tärkamist. 

Töö eesmärkideks olid: 

 Anda ülevaade Kudjape prügila tegevusest enne sulgemist. 

 Anda ülevaade metaanilagunduskattega kaetud prügilal tärganud taimeliikidest. 

Töö hüpoteesideks püstitati: 

 Prooviruutude üldkatvus suureneb suve jooksul, sealhulgas kõrreliste üldkatvus. 

 Külvatud taimeliigid võrreldes looduslike taimeliikidega annavad suurema katvuse. 

 Mulla seemnepangas on vähemalt 40 taimeliigi seemneid. 

Taimkatte uuringutega Kudjape rekultiveeritud prügimäel alustati 2014. aasta mais. Kokku viidi 
suveperioodil läbi 4 vaatlust. Vaatlused toimusid 15. mail, 5. juunil, 19. juunil ning 22. augustil. 

Vaatluste käigus uuriti analüüsiruutude üldkatvust ja erinevate taimeliikide esinemist. Kokku tähistati 
vaatluse jaoks 20 analüüsiruutu, mis asusid rekultiveeritava prügimäe eri nõlvadel, arvestusega, et 
igal nõlval oleks 5 ruutu. Tegemist oli püsiruutudega, mis märgiti maha punase veekindla spreivärviga 
ja suuruseks oli 2x2 ruutmeetrit. Analüüsiruutusid suve jooksul ei niidetud, ülejäänud osa niideti suve 
jooksul11 korda. 

Vaatluste analüüsi tulemused: 

 Kokku esines analüüsiruutudes 52 erinevat taimeliikide. 

 Kõrrelised moodustasid analüüsiruutude üldkatvusest enamuse. 

 Looduslikest taimedest domineerisid harilik puju, harilik hiirekõrv ja harilik kesalill. 

 Igas analüüsiruudus esines liike, mis metaanilagunduskattega pinnasele külvati: aasristik 
(Trifolium pratense), karjamaa-raihein (Lolium perenne), harilik kerahein (Dactylis glomerata) 
ning aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis). 

 Keskmine liikide arv metaanilagunduskattega analüüsiruutudes oli suurem. 

 Keskmine üldkatvus oli metaanilagunduskattega pinnasel asuvatel ruutudel suurem. 

  



88 

 

Tegurid, mis mõjuvad Eesti kodaniku valikule, kui ta ostab palavikku 
alandavaid ravimeid aktiivse ainega – paratsetamool, sõltuvalt tema 
vanusest, soost, sotsiaalsest grupist ning haridusest 
 

Viktoria Oštšepkova, 11. klass 
Narva Keeltelütseim 

 
Juhendaja: Sergei Pavlov (Narva Keeltelütseum, Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Tänapäeval on riigis majanduslik ning paljudel inimestel ei ole nii palju raha, et osta kalleid palavikku 
alandavaid ravimeid. Saades aru, et tervis on kõige kallim vara, on nad siiski sunnitud neid kalleid 
ravimeid ostma. See probleem puudutas nii mind ja minu peret, kuid ka minu tuttavaid ja sõpru. 
Sellepärast otsustasin uurida inimeste valikuid mõjutavaid tegureid ja sellele võimalikke põhjuseid. 

Töö eesmärgid 

 Valida palavikku alandavaid ravimeid, mille toimeaineks on paratsetamool. 

 Küsitleda erineva vanuse, soo, sotsiaalse positsiooni ja haridusega inimesi. 

 Saadud andmete põhjal uurida, millised tegurid mõjuvad ostjate valikule ning uurida ka selle 
valiku põhjusi. 

 Uurida ka nende palavikku alandavate ravimite hindu. 

 Leida kõige parema ja odavam ravim alternatiivina kallimatele ravimitele. 

Eesmärkide saavutamise metoodika 

Selleks et vastata püstitatud küsimustele: 

 valisin 8 palavikku alandavat ravimit: Efferalgan, Paracetamol-Grindeks, Paracetamol-ratiopharm, 
Paraflux, Solpadeine, Panadol, Theraflu,Pamol; 

 tegin nende ravimite pakendite pildid, ning korjasin nende infolehti ja sain teada, millised on 
ravimite hinnad 4 Eesti apteegis: Apotheka, Ülikooli apteek, Benu, Euro apteek; 

 analüüsisin ravimite hindu ja leidsin kõige odavama ja kõige kallima ravimi; 

 viisin läbi küsitluse ja selle analüüsi 

Töö tulemused. 

Küsitlusele vastas 436 inimest. Ankeedi tulemus on see, et kõige vähem mõjutab ravimi valikut 
pakendi välimus. Vaid 36 inimest (8% kõikidest) vastasid , et pööravad tähelepanu ravimitele 
pakenditele. Kõige enam mõjutab valikut hind – selle valisid kõigeolulisemaks valikukriteeriumiks 250 
inimest. Ka selgus, et inimesed peavad väga tähtsaks ravimite koostist, nii vastasid 239 inimest. 
Vaatamata sellele, et ainult 150 vastajat ütles, et pöörab tähelepanu ravimi nimetusele, reklaam siiski 
kaudselt mõjutab meid kõiki. 

Minu valitud 8 ravimist kõige odavamaks osutusid Paraflux ja Paratsetamool-grindeks . Neist Paraflux 
aga ei ole kahjuks kõigis meie apteekides kättesaadav. 

Järeldused. 

Palavikku alandavate ravimite valiku ajal on vaja uurida ravimi koostist ja hinda. Samuti peab küsima 
apteegi töötajatelt abi, et nad aitaksid leida odavamat varianti samasuguste omadustega ja 
toimeainega ravimite seast. 
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Lokaalse võrgupüügi alusel Eesti linnuliikide trendide hindamine 
 

Minna Ots, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium) 

 
 

Eesti linnustiku hindamiseks kasutatakse peamiselt erinevaid seireid, mida viib tavapäraselt läbi Eesti 
ornitoloogiaühing. Ornitoloogid kutsuvad ka tavainimesi koduaia linde üles märkima, et saada 
laiemat ülevaadet Eestimaa lindudest. Ülevaatlikke kokkuvõtteid lindude arvukusest on tehtud 
siiamaani 5 korral (Lilleleht ja Leibak 1993, Lõhmus et al. 1998, Elts et al. 2003, 2009, 2013). Peale 
linnuseirete on Eestis ka mitmeid kohti, kus tegeletakse järjepideva lindude rõngastamisega. 
Suurimad rõngastuskeskused on Kabli linnujaam ja Häädemeeste rõngastuskeskus. Lisaks on mitmeid 
inimesi, kes püüavad väiksemas mastaabis, kuid kelle andmed annavad siiski panuse informatsiooni 
kogumisse. 2010. aastal sai Eestis 100 aastat lindude rõngastamise algusest.  

Antud töö on koostatud eesmärgiga uurida, kas lokaalse rõngastamise tulemuste põhjal saab ja tohib 
hinnata linnuliikide trende üle terve Eesti. Ornitoloogide poolt kokkulepituna peetakse 
rõngastusandmeid usaldusväärseks andmeallikaks juhul, kui kasutatakse järjepidevalt sama 
püügimeetodit samas kohas, püüdmine peab olema konstantne ning järeldusi võib teha alles 
pikaajalistest andmetest 

Selles uurimuses tehti korrelatiivne analüüs Sürgavere linnujaama rõngastamistulemuste ja Eesti 
punktloenduse andmete vahel. Andmed annavad ülevaate ajavahemikust mai kuni august aastatel 
1993-2013 (punktloenduse andmed hõlmavad vahemikku 1993-2012). Analüüsi valimi valik lähtus 
eelkõige rõngastatud lindude arvust, seega koosneb valim suurimate püüginumbritega lindudest. 
Püügidünaamika ja punktloenduse tulemused kanti esmalt Microsoft Exceli graafikutele ning seejärel 
teostati korrelatiivne analüüs programmiga TRIM ja statistika analüüs programmiga Statistica. 

Andmeanalüüsi käigus selgus, et Sürgavere püügidünaamika ja populatsiooniindeksite vahel 
statistiline usaldusväärsus puudub, kuigi mitmel liigil olid need andmed samasuunalised. Neli liiki 
(rasvatihane, talvike, karmiinleevike ja võsaraat) olid lähedal statistilisele usaldusväärsusele (p= 0,08 
kuni 0,15). 

Tulemustest järeldub, et lokaalse püügiandmestiku alusel ei saaks ega tohiks Eesti linnustiku trende 
hinnata. Uurimusest selgub, et peamised põhjused, miks Sürgavere püüginumbrid punktloenduse 
omadest erinevad, on seotud eelkõige biotoobiga. Enim avaldavad kohalikule linnustikule mõju 
sealsed kuuseistandused, mis üheteistkümnele liigile on põhiliseks pesitsuskohaks. Suurel määral 
mõjutab ka põllumajandus, mis paljudele tagab toidubaasi, ning talvine toitmine, mis võib meelitada 
linde paigale jääma ka kevadeks ja suveks. Antud töös käsitletud linnud vajavad elamiseks erinevaid 
tingimusi, seega ühist arvukuse mõjutajat on keeruline ning, ilma iga lindu lähemalt elukeskkonnas 
uurimata, raske välja tuua. Olulisteks arvukuse vähendajateks võivad igal linnul olla probleemid 
talvitusaladel ja rändeteedel, mida üha enam Euroopa erinevates maades ka uuritakse. Lisaks 
mängivad rolli ilmastiku-, taimkatte- ning maastikumuutused ja looduslike vaenlaste hulk, mis antud 
töös jäid põhjalikult käsitlemata. Nende tegurite mõju uurimine oleks huvitav ja kasulik teema 
edasisteks uuringuteks. Oluliseks erinevuseks on seegi, et lindude püügitõenäosus on matemaatiliselt 
oluliselt väiksem kui tõenäosus lindu näha või kuulda.  

Selle uurimuse tulemus näitab, et Eesti mastaabis on lokaalse püügidünaamika põhjal võimatu 
adekvaatselt Eesti lindude trende hinnata. Antud teadmine on kasulik Eesti linnu-uurijatele, kes 
peavad linnustiku kohta ülevaadet tegema. Selle töö alusel saaks teostada uue uurimuse, kuhu on 
kaasatud ühe rõngastusjaama asemel mitu, et teada saada, kas sellisel juhul annaksid mitme koha 
püügidünaamikad ja punktloenduse andmed statistiliselt usaldusväärse tulemuse.   
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iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni 
määramiseks veres ja testlahustes 
 

Oliver Paberits, 9. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Raivo Vilu (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud diabeeti haigestumine. Paljud diabeeti põdevad patsiendid 
peavad oma vere glükoositaset igapäevaselt kontrollima kasutades glükomeetreid. Glükoosisisaldust 
jälgitakse ka mitmete muude haiguste puhul. Õigete otsuste tegemine nõuab kvaliteetseid ja täpseid 
glükomeetreid. See tekitab vajaduse glükomeetrite täpsuse ja kvaliteedi hindamise ning täpsemate 
glükomeetrite konstrueerimise järele. 

Antud tööga püüti iseloomustada iBGStar glükomeetrit erinevat laadi mõõtmiste läbiviimiseks. Uuriti 
glükomeetri sobivust nii mõõtmiste tegemiseks verest kui ka laboratoorselt valmistatud lahustest. 
Uuriti tootjafirma poolt toodetavate kontroll-lahuste omadusi ning püüti valmistada sellele sarnaste 
omadustega lahuseid ja kasutada neid mõõtmisobjektina. Uuriti ka CuSO4 mõju mõõtmisele.  

Tehtud katsete põhjal võib väita, et iBGStar glükomeeter sobib veres leiduva glükoosi kvantitatiivseks 
määramiseks hästi. Mõõtmistulemused võib lugeda aktsepteeritavateks veresuhkru regulatsiooni 
kvaliteedi määramiseks inimorganismides. Süsivesikute koormustestidel esinevad oodatavad 
muutused veresuhkru tasemes.  

Antud glükomeeter sobib glükoosi kvantitatiivseks määramiseks füsioloogilises, kliinilises piirkonnas 
(2-10 mmol/l) ka laboratoorselt valmistatud glükoosi vesilahustes. Seetõttu on antud meetodi 
võimalik kasutada laiemalt kui ainult vere puhul.  

Meetod on küll tundlik inhibiitorite suhtes, kuid glükoosi oksüdaasi inhibiitoreid leidub veres väga 
vähesel määral.   
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Mehesse ja naisesse suhtumise kajastamine eesti ja vene vanasõnades 
 

Anastassia Pjatnitsa, 12. klass 
Narva Kreenholmi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Urve Aja (Narva Kreenholmi Gümnaasium) 

 
 

Muudatused ühiskonnas on toonud endaga kaasa ka muudatused väärtushinnangutes ja hoiakutes. 
Sellele vaatamata võib leida valdkondi, kus on püsima jäänud stereotüüpne suhtumine. Üheks 
selliseks valdkonnaks peab uurimistöö autor arusaama mehe ja naise vahelistest suhetest.  

Kuna vanasõnades antakse edasi rahva kultuuri ja väärtushinnanguid, olid uurimisobjektiks valitud 
just nimelt vanasõnad. Töö eesmärk oli välja selgitada, milline suhtumine kajastub vanasõnades 
mehesse ja naisesse. Eesmärgi saavutamiseks määratleti kolm ülesannet: 1) koostada valim eesti ja 
vene vanasõnadest, kus on kajastatud suhtumist mehesse ja suhtumist naisesse; 2) analüüsida 
valimis toodud vanasõnu ning tuua välja sarnasused ja erinevused vanasõnade ülesehituses ja 
semantikas; 3) teha analüüsi põhjal üldistav kokkuvõte.  

Uurimise objektiks oli võetud 30 eesti ja 30 vene vanasõna, milles kajastub kas suhtumine mehesse, 
naisesse või on ühe vanasõna raames esitatud mõlemad. Eraldi eesmärgiks ei olnud seatud 
ekvivalentsete vanasõnade leidmist, mistõttu valim moodustati juhuvaliku alusel.  

Lähtudes töö autori kirjandusalasest kogemusest oli püstitatud hüpotees selle kohta, et nii eesti kui 
vene vanasõnades kajastub üleolev suhtumine naisesse ning üldine arusaam sellest, et naine peab 
mehele kuuletuma.  

Valimis toodud vanasõnade võrdluseks ning analüüsiks moodustati eesti vanasõnadest kolm ja vene 
vanasõnadest viis rühma. Rühmade moodustamise aluseks oli vanasõna ülesehitus. Eesti vanasõnade 
rühmadesse kuulusid tegevuse, tingimuse või võrdluse ja väitega seotud vanasõnad. Vene 
vanasõnade rühmades olid tegevuse, võrdluse, teo ja tagajärje, vastandamise ning väitega seotud 
vanasõnad.  

Analüüsi tulemusel selgus, et valimis toodud vanasõnades ei ole ekvivalentseid vasteid, kuigi 
sarnasused on vanasõnade semantikas. Vanasõnade analüüsis on välja toodud nii mõlema kultuuri 
jaoks ühised kui ka mõlemale kultuurile eriomased hinnangud mehesse ja naisesse. Sarnaseks on 
mehe lugemine perekonna peaks, tema tegude hindamine vähem kodu mõjutavateks kui naise 
omade, mõte kooselu vajalikkusest, hea ja kurja naise võrdlus. Erinevusi võime näha selles, et vene 
vanasõnades peegeldub mõte raskusest mehel elada ilma naiseta. Samuti ei kajastu eesti 
vanasõnades mehe füüsiline võim naise üle, puuduvad vanasõnad oma ja võõra naise võrdlusest.  

Valimis toodud vanasõnade analüüsi põhjal ei leidnud kinnitust hüpotees selle kohta, et nii eesti kui 
vene vanasõnades kajastub üleolev suhtumine naisesse ning üldine arusaam sellest, et naine peab 
mehele kuuletuma. Tuleb välja tuua, et järeldust ei ole võimalik üldistada teema kajastamise kohta 
vanasõnades üldse, kuna valim oli selleks liiga väike. Seega on teemat võimalik arendada edaspidi 
hõlmates selleks valimist väljajäänud vanasõnad.   
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Taimestiku liigilise koosseisu näide Variku külas Nõva vallas Läänemaal  
 

Rainer Aaron Plaks, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Leili Järv; Merike Tuisk (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
 

Eesti loodeosa kerkis merest alles 9300 aastat tagasi ja sealset noort maismaad asustavad kooslused 
on pidevas arengus. Oma töö tegin soovist õppida selgeks taimede- ja taimekoosluste määramine 
ning uurida lähemalt ühte siiani põhjalikult uurimata, aga väga huvitavat ala, mida iseloomustavad: (i) 
kõrgete rööpsete liivavallide vahel niisketes nõgudes arenevad sood ning (ii) puisniitude 
kinnikasvamine. 

Töö referatiivses osas antakse ülevaade uuritavast piirkonnast. Kirjandusandmete põhjal 
määratletakse uurimisala soostunud niiduks. Uurimuslikus osas antakse ülevaade kasutatud 
metoodikast, materjalist (määratud ja loendatud liigid, herbaarium jmt), esitatakse tulemused ja 
vaadeldakse eraldi iga esinenud taimeliigi sobivust uuritavas kasvukohas. Kuna töö üheks eesmärgiks 
oli õppida taimi määrama, siis pööratakse eraldi tähelepanu ka osade liikide eristamistunnustele. 

Kasvukohatüübi määratlemiseks kasutati kokku 26 uurimisalalt leitud liiki, mis kuulusid 10 
sugukonda. Liigirikkaim (9 liiki) oli kõrreliste sugukond. Kolme liigiga järgnesid roosõielised ja 
tulikalised. Arvukaim perekond oli madarad (611 isendit). Liikidest olid arvukaimad kandiline 
naistepuna (203 isendit), külmamailane (63 isendit) ja angervaks (53 isendit).  

Kasvukoha tüübi määramisel avastati, et mitte ükski seni määratletud kasvukohatüüpidest ei sobi 
uurimisalalt leitud taimedega. Selle põhjuseks võib pidada uurimisalal toimuvat 2 erineva põhjusega 
suktsessiooni. (i) uurimisala asukoht on 2 erineva kasvukoha piiril, kus toimub kiire soostumine. (ii) 
inimmõju lakkamisel toimuv puisniidu metsastumine. Seega ei saa kasvukohatüüpi täpselt  
määratleda. Kindlalt sobitub ala, aga Loode-Eestile iseloomulike, niiskete niitude hulka. 
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Tüdrukute kirjalik pärimus. Salmikuluule 
 

Mari Pohla-Asikainen, 7. klass 
Tartu Kivilinna Kool 

 
Juhendaja: Tiina Teppo (Tartu Kivilinna Kool) 

 
 

Salmikuluule räägib armastusest, sõprusest, eluteest, poiste-teemast, rikkusest ja vaesusest, 
soovitusi eluks, õppimisest, töö tegemisest, nalja tegemisest, annab pildi ühiskonnast. 

Erinevate ajastute salmid erinevad, sest ühiskond muutub aja jooksul. On salme, mis on olnud 
populaarsed igal ajaperioodil ning salme, mis on vajunud unustuste hõlma. Viimased olid minu jaoks 
kultuurilise väärtusega ja sisutihedad. 

Ma valisin selle teema, sest salmikud ei ole enam kooliõpilaste seas kasutusel ja nad on kaotanud 
tänapäeval oma esialgse tähenduse ühiskonnas. Seepärast huvitab mind, mida salmikud sisaldasid. 
Põhjuseks on ka see, et mul on kodus mitu minu vanemate salmikut ja neil on minu jaoks suur 
väärtus. 

Minu töö eesmärk on võrrelda salmikuluulet erinevatel ajaperioodidel ja uurida, millest salmikutes 
kirjutati. Olen püstitanud ka uurimisküsimused. Millest salmikuluule räägib?  Kas erinevate ajastute 
salmikud erinevad, kas neil on ühiseid tunnuseid?  

Uurimistöö meetoditeks on salmikute tekstide analüüs ja  4 salmiku omanikuga läbi viidud intervjuud. 
Esimese peatükis käsitlesin salmikuluulet  folkloori osana ja tõin välja iseloomulikud tunnused, teises 
peatükis tõin välja erinevate ajaperioodide salmikuluule analüüsi kuue salmiku näidete põhjal. 
Lisadena on töös näited salmikute tekstidest.  

Uurimismaterjal pärineb salmikutest ja folklooriteemalistest kirjandusväljaannetest: E. Kalmre 
„Regivärsist netinaljadeni“, rahvaluuleteemalisest kogumikust „Lipitud- lapitud. Tänapäeva 
folkloorist“. Mina kasutasin oma uurimistöös 6 salmikut ja need pärinevad ajavahemikust 1920–
2004. 

See töö andis mulle teadmisi folkloorist ja salmikuluulest folkloori osana. Leidsin salme, mida ma 
polnud kuulnud, eriteemalisi: sügavamõttelisi, emotsionaalseid ( kurbi, rõõmsaid) salme. Pani 
mõtlema, miks erinevatel ajastutel on erinevad teemad ja erinev inimeste mõttemaailm nt. kõige 
vanemas (1920. aasta salmikus) rõhutati usku Jumalasse ja südamesoojust ning kodumaaarmastust.  

Minu jaoks oli üllatav see, et esimestena pidasid salmikuid mehed, mitte naised. Rõõmu pakkus 
salmide lugemine ja analüüsimine. Selle töö väärtuseks rahvaluule seisukohalt on võimalus 
analüüsida ja võrrelda erinevate ajaperioodide salmikukultuuri.  

Oma uurimistöö tulemusel sain palju teada salmikukultuurist, mis on rahvaluule ehk folkloori 
alamliik. Mõistsin, kuidas salmikuluule on suunatud teatud inimgrupile ja näitab selle inimkoosluse 
omavahelisi suhteid. 

Edaspidi soovin uurida, kuidas salmikuluule on jõudnud internetimaailma ja millised on selle vormid 
ja väljundid. 
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Gümnaasiumi õppesuuna valiku alused 
 

Georgi Puksberg, 12. klass 
Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium 

 
Juhendaja: Larissa Sulina (Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium) 

 
 

Minu uurimistöö ülesandeks oli uurida, kuidas õpilased valivad õppesuunda ning välja selgitada 
nende hinnangud õppesuundadele. Töö käigus sain ise uusi teadmisi ja kogemusi – tutvusin erinevate 
haridusalaste dokumentidega, lugesin mitut haridusametnikkude arvamust sellel teemal, sain palju 
infot õppesuundade kohta erinevates eesti gümnaasiumides, viisin läbi küsitluse oma gümnaasiumis, 
töötlesin ja analüüsisin tulemusi ning tegin järeldusi.  

Õppesuuna valiku peab kindlasti tegema mõistlikult ja tõsiselt, sest selle valiku tulemusega on seotud 
edasine õppimine nii Eesti ülikoolides kui ka välismaal. 30% küsitletutest meie gümnaasiumis õpib 
kindla eesmärgiga tuleviku nimel. Nad teavad, kuhu minna peale keskhariduse omandamist edasi 
õppima. 

Õppesuuna valikkursused laiendavad õpilaste teadmisi, aitavad õpilasi määratleda, kuhu võib edasi 
õppima minna ja kuidas võib oma oskusi  ja teadmisi reaalses elus rakendada. 

Minu töös on ka tabeleid, kus on esitatud info erinevate  õppesuundade kohta Eesti 
gümnaasiumides, mis kindlasti pakub huvi põhikooli lõpetajatele.  

Minu töö hüpotees oli – õpilased toetuvad rohkem oma sõprade arvamusele ja küsivad nõu 
sõpradelt enne valiku tegemist. Töö käigus aga ei leidnud minu hüpotees kinnitust.  Ainult 5% 
küsitletutest usaldab oma sõpru selles küsimuses. Enamus, eriti poisid, tegid oma valiku iseseisvalt ja 
loodan, et võtavad endale vastutuse oma õppimise eest. 
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E-ainete mitmekesisus saiatoodetes ja seos riknevusega 
 

Kadri Puu, Kristiine Miilen, 12. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium) 

 
 

E-ained on tänapäeva meediamaailmas väga levinud teemaks ning kõigil meil on nendega 
igapäevaselt kokkupuuteid. Küll aga tuleb tõdeda, et enamikul inimestest ei ole vähimatki aimu, 
millist mõju E-ained, mida toiduga omastatakse, inimese organismile tegelikult avaldavad. Samuti 
puuduvad paljudel teadmised, mis ainetega on tegu ning kus neid leiduda võiks. Siinkohal tuleb au 
anda meediale, mis on teinud ära suure töö ning viinud enamiku inimestest arusaamale, et ainuüksi 
sõna „E-aine“ tähendab kõrgendatud tähelepanu väärivat informatsiooni ja võib olla mõnel juhul 
midagi negatiivset ja kahjulikku. 

Selles uurimistöös võetakse vaatluse alla üks kindel toidugrupp, täpsemalt saiakesed, ning üritatakse 
välja selgitada, milliseid toidulisaaineid need sisaldavad, mida täpsemalt need toote omadustele 
juurde annavad ning millist kahjulikku mõju inimese tervisele võivad põhjustada. Samuti tahetakse 
jõuda arusaamale, kas ühiskonnas üldlevinud hoiak E-ainete kui ainult negatiivsete nähtuste suhtes, 
on õigustatud.  

Uurimistöös tehtavate katsete eesmärgiks on välja uurida, kas E-ainete hulk saiatoodetes mõjutab 
nende riknevust vaatlusperioodi jooksul. Hüpoteesi kohaselt riknevad tõenäolisemalt vähese E-ainete 
sisaldusega saiad. Selle hüpoteesi tõestamiseks viidi läbi kaks katset, kus pandi 9 erinevat saiakest 
Petri tassidele ning vaadeldi neile hallituse ilmumise kiirust, muutes vahepeal katsete 
keskkonnatingimusi – niiskust ja nakkuskoormust seeneeostega. Tulemuste usaldusväärsuse 
suurendamiseks võeti igast saiatootest kaks kordust. 

Analüüsides uurimistöös kasutatud 9 saiatoote E-ainete kvalitatiivset sisaldust selgus, et vaid osad E-
ained olid kahjuliku toimega inimese tervisele. Samas leidus ka aineid, millel oli turgutav toime meie 
kehale, näiteks C-vitamiin. Poes müüdavates saiatoodetes on E-aineid väga erineval hulgal, siin 
kasutatud ühe poe valikus oli 2-11 lisaainet, vaid ühes tootes ei olnud tervist ohustavaid lisaaineid. 

09.10.14-09.11.14 läbi viidud eksperimendi tulemus toetas püstitatud hüpoteesi, mille kohaselt mida 
rohkem E-aineid toode sisaldab, seda kauem ta säilib ja vastupidi (66.66%). Üks-ühele korrelatsiooni 
ei ilmnenud. Eksperimendiga tõestati, et kuivas ja steriilses keskkonnas võivad taignatooted püsida 
nädalaid kõlblikuna, kui saiakeste endiga riknemist põhjustavaid organisme kaasa ei ole tulnud. 
Oluline riknemist mõjutav tegur pärast hallitusseentega nakatamist oli säilitusainete olemasolu 
toodetes, see avaldas 77,77%-l variantidest mõju hallituse arenemisele. Tarbijale soovitame pakendid 
avada vahetult enne sööma hakkamist, et vältida toidu riknemist. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tutvudes lähemalt E-ainetega, ei tasu suhtuda nende mõjusse ainult 
negatiivselt. Pigem soovitaksime inimestel tutvuda erinevate toiduainete koostisosadega ning õppida 
lähemalt tundma nende toimeid. See on oluline nii toodete kujundajatele kui tarbijatele. 
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Takistussõidu hobuse igapäevase rutiini seos tema tervise ja 
võistlustulemustega 
 

Berit Põldoja, 12. klass 
Kiili Gümnaasium 

 
Juhendaja: Lembi Kivil (Kiili Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö teemaks oli takistussõidu hobuse igapäevase rutiini seos tema tervise ja 
võistlustulemustega. Hobuse omaniku ja takistussõitjana näen tihti probleeme, mis tulenevad 
hobuse ebaõigest hooldamisest, käsitlemisest või treenimisest. Seega need mõjutavad või isegi 
lõpetavad ratsasportlase võistluskarjääri. Töö eesmärgiks oli teada saada, millised on õiged 
võistlushobuse pidamise tingimused, et minu partner veel mitmeid edukaid aastaid oleks terve, heas 
meeleolus ja koostööaldis. 

See uurimistöö kirjeldab mitmeid aspekte, mida tuleb järgida takistussõidu hobuse igapäevases 
hoolduses ning mis võivad mõjutada tema tervist ja võistlustulemusi. Käsitlesin ideaalset hobuse 
elukeskkonda. Esmatähtsaks on kindlasti spetsiaalselt sporthobusele ehitatud tallikompleks, mille 
planeering tagab talle ohutuse ja mugavuse. Sama tähtis on hobuse õige söötmine (sõltuvalt 
töökoormusest talle lisaainete või lisasöötade täpne manustamine). Peale söötmise ja teiste 
põhivajaduste rahuldamise vajab sporthobune igapäevast kontakti inimesega. Tihe koostöö aitab 
veenduda, et hobune on terve ja heas vormis, samas õigeaegselt märgata ka muutusi. 

Takistussõidu hobuse varustuse hankimisel tuleb lähtuda esmajoones hobuse kehaehituse 
eripäradest ning sportliku soorituse eesmärgist. Võistluseesmärgi saavutamise aluseks on algväljaõpe 
ja süstemaatiline treening, mis aitavad säilitada hobuse loomulikke andeid, samas neid parandada, 
arendada ning muutes nad teatud olukordades ratsaniku kasuks. 

Takistussõiduhobuse ja ratsaniku treenimisel on väga tähtis roll ratsutamistreeneril, kes spetsialistina 
nõustab ja parandab vigu, mis on järelvalveta töö käigus kerged tekkima. Sporthobuse parima 
võistlustulemuse saamiseks peab tema eest maksimaalselt hoolitsema. Hobuse tervist tuleb 
igapäevaselt kontrollida ja vajadusel kiiresti reageerida. Hooldaja peab oskama anda esmaabi ning 
kindlasti omama vahendeid, mis aitavad hobusel vastu pidada veterinaari tulekuni. Võistlemine peab 
olema takistussõidu hobusele rutiinne tegevus, milleks teda on ette valmistatud igapäevase 
söötmise, hooldamise ja treeninguga (tähtis on järgida hobuse harjumuslikku söötmis-, 
jootmisgraafikut ning jälgida tema tervislikku seisundit ). 

Uurimistöö osana koostasin küsitluse, millele vastas 81 takistussõidu hobuse omanikku Eestist. 
Vastuste põhjal peab kahjuks järeldama, et inimesed hooldavad oma sporthobuseid väga erinevalt ja 
kohati puudulikult. Selgus, et paljud hobuste omanikud / hooldajad ei arvesta võistlushobuste 
eripärade ja vajadustega ning käsitlevad neid ühtemoodi tavaliste hobustega. Paljud vastanutest jäid 
(2013.a) hooajal hobuse vigastuste / haiguste tõttu võistlustest eemale. Seega võib järeldada, et 
takistussõidu hobuse hooldamise ebaõige rutiin kahjustab tema tervist ning mõjutab sportlikke 
tulemusi. 

Uurimistöö tulemusena sain teada väga palju erinevaid aspekte, mida järgides võin pikendada enda 
ja hobuse võistluskarjääri.  
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Keskkonnategurite mõjust fotosünteesi intensiivsusele ja veekeskkonna 
happelisusele 
 

Kelli Põllu, Berta Tsernant, Kelli Varov, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
 

Fotosünteesi, kui üliolulist protsessi Maal, mõjutavad väga paljud erinevad keskkonnategurid. Neist 
olulisimad on valgus, temperatuur ja keskkonna süsihappegaasi sisaldus. Fotosüntees jäi meie jaoks 
nooremas kooliastmes millekski salapäraseks ja nii tekkiski soov, seda salapärasust endale avada.  

Esialgu tahtsime täpsemalt teada saada, miks ja kuidas keskkonnategurid fotosünteesi toimumist 
mõjutavad. Kirjandusega tutvudes kerkis lisaks küsimus – miks muutub fotosünteesi käigus 
veekeskkonna happelisus? Selleks püstitasime hüpoteesid: 

 parem valgustatus tõstab fotosünteesi intensiivsust,  

 kõrgem temperatuur tõstab fotosünteesi intensiivsust,  

 kõrgem süsihappegaasi sisaldus tõstab fotosünteesi intensiivsust, 

 fotosüntees muudab veekeskkonna happelisust. 

Katsetaimeks valisime võõrliigi, kanada vesikatku, mis on meie elodeiididest fotosünteesivõimelisem.  

Uurimus koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas, antakse kirjanduse põhjal ülevaade 
fotosünteesi kemismist, tema erinevatest tüüpidest, evolutsioonilisest tähtsusest ning fotosünteesi 
intensiivsust mõjutavatest teguritest. Teises, uurimuslikus osas, antakse ülevaade materjalist ja 
metoodikast, tutvustatakse lähemalt katseobjekti, esitatakse katse tulemused ja arutletakse nende 
üle.  

Fotosünteesi intensiivsust hinnati vee hapnikusisalduse muutuste järgi ja selleks korraldati 7 katset. 
Kõige intensiivsem oli fotosüntees valgusküllastes tingimustes, kus vee hapnikusisaldus tõusis 3,5 
tunniga 10,15-12,46 ml/l. Kõige madalam oli fotosünteesi intensiivsus pimedas, kus vee 
hapnikusisaldus langes 0,12 ml/l, st 9,72- 9,6 ml/l. Tavakeskkonna veetemperatuur oli 24°C. Sellel 
temperatuuril oli meie katses fotosüntees kõige intensiivsem. 3,5 tunni jooksul muutus vee 
hapnikusisaldus 10,36– 10,84ml/l. Külmas keskkonnas (17,6°C) oli fotosünteesi intensiivsus kõige 
madalam - vee hapnikusisaldus muutus vaid 0,16 ml/l (10,54-10,7ml/l). Süsihappegaasiga rikastatud 
katseklaasis tõusis vee hapnikusisaldus 3,5 tunni jooksul  7% (10,87 – 11,69 ml/l). 

Suurim veekeskkonna pH muutus oli hämaras (840 Lux), kus pH 0,75 ühikut (7,65-8,4). Nii külmas 
(15,3°C) kui soojas veekeskkonnas (30,6°C) oli pH muutus sama – ca +1 ühik, vastavalt 7,64 – 8,64 ja 
7,67 – 8,69. Tavatemperatuuril (24°C) muutus pH tase + 0,5 ühikut (7,86– 8,35). Kõigis katsetes, v.a 
süsihappegaasiga rikastatud katseklaasis, muutus keskkonnareaktsioon aluselisemaks, st pH näit 
suurenes. Lisatud süsihappegaas, mis veega reageerides tekitab süsihappe, muutub veekeskkonna 
happelisemaks ja vee pH tase langeb.  

Katses vaadeldi ka asustustiheduse mõju fotosünteesi intensiivsusele. Selgus, et fotosünteesi 
intensiivsust mõjutab veekogus oleva fotosünteesiva massi hulk. Samasuures vee koguses on 
fotosüntees intensiivsem, sest väiksema biomassi (-50% tavakogusest) korral jätkub taimedele enam 
valgust ja sünteesiks vajalikku süsihappegaasi ja nende kättesaadavus on parem. 
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Meriforellid Jämaja ojas 
 

Tauri Põlluäär, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Mart Mölder, Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Meriforell on suurekasvuline ja väärtuslik töönduslik kala, kes on soovitud saak hobikalamehele, 
professionaalsele kalurile ja võimalik, et ka röövpüüdjale. Jämaja oja on väike meriforelli kudejõgi 
Sõrve poolsaarel. Oja veetase on väga ebastabiilne ja võib suvel kuivada. 2014. aasta suvel oli oja 
alamjooksul mitme kilomeetri ulatuses kuivanud. Selle tõttu püstitus uurimistöö põhiküsimus: kas 
Jämaja oja ongi enam meriforelli paljunemiseks sobiv? 

Uurimistöö eesmärkideks seati: 

 Koguda kirjandusandmeid meriforelli bioloogiast ja esinemisest kudejõgedest; 

 otsida meriforellide kudemislohkusid Jämaja ojas; 

 tõestada meriforelli noorjärkude esinemine Jämaja ojas; 

 hinnata Jämaja oja meriforelli noorjärkude kasvu ja suurust; 

 hinnata Jämaja oja veekvaliteeti talveperioodil. 

Uurimistöö hüpoteesiks seati: Jämaja oja ei ole enam sobilik meriforelli kudemiseks ja seda ei saa 
enam lugeda meriforelli paljunemisjõeks. 

Selgitamaks Jämaja oja sobilikkust meriforelli koelmuna, kontrolliti kudepesade esinemist jões, tehti 
tähnikute kontrollpüüke ja võeti veeproovid. Kontrollpüüke tehti kahvaga juhuslike kahvatõmmetega 
vastuvoolu ajavahemikul 27.09.2014 kuni 08.11.2014. 

Uurimistöö tulemusena kudepesi ei leitud, meriforelli tähnikuid esines ainult ülemjooksul ja 
veeproovide järgi esines oja alamjooksul kõrge ammooniumi sisaldus (1 ja 2 mg/l). Oja ülemjooksul 
olid elamistingimused meriforelli tähnikutele sobivad. Neid esines kahes vanusklassis: samasuvised ja 
üks kahesuvine. Nende pikkused olid samalaadsed kui teistes meriforellijõgedes Eestis. 

Uurimistöö hüpotees, et Jämaja oja ei ole enam meriforelli kudejõeks sobilik, leidis vähemalt 2014. 
aasta seisuga kinnitust. Hüpoteesi osa, et oja ei ole enam meriforelli paljunemisjõeks, kinnitust ei 
leidnud. Meriforelli noorjärke oja ülemjooksul esines ja veekeemia näitajad alamjooksul võivad ka 
paraneda, kui järgnevad aastad on sademeterikkamad. 
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Aknamaterjalide läbilaskvusspektrite ja toataimede peegeldusspektrite 
võrdlev analüüs 
 

Adelheid Päi, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendajad: Arvo Mere (Tallinna Tehnikaülikool),  

Kai Rohtla (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 
 
 

Käesolevas töös uuritakse toataimede valgusvajadusi, eriti ultraviolettkiirguse osas taimede 
elutegevuses. Teema pakub huvi, kuna see ei ole ainult hetkel tähtis, vaid on ja jääb tähtsaks kogu elu 
jooksul Maal kuna taimed osalevad igas ökosüsteemis ja toiduahelas. Peale toidu kasutatakse taimi 
ka ravimite, kosmeetika, hügieenivahendite, kangaste, tarbeesemete ning muude asjade 
valmistamisel ja ka esteetilistel kaalutlustel. Taimed on nurgakiviks inimelu eksisteerimisele ja ilma 
nendeta häviks ka ülejäänud elu Maal. Seetõttu on tähtis, et taimedel oleks võimalikult soodsad 
kasvutingimused, sealhulgas ka siseruumides ja kasvuhoonetes. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline aknamaterjal loob parimad tingimused toataimede 
kasvamiseks lastes läbi neile elutegevuseks vajaliku spektriga valgust ning seeläbi optimeerida 
taimede valgustingimusi. Kuna taimed osalevad igas ökosüsteemis ja toiduahelas häviks ilma nendeta 
ka ülejäänud elu Maal. Seetõttu on tähtis, et taimedel oleks võimalikult soodsad kasvutingimused, 
sealhulgas ka valgustingimused.  

Uurimistöö käigus viidi Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliteaduse Instituudi Keemiliste 
Kiletehnoloogiate Laboris läbi seitse katset, mis uurisid erinevate aknamaterjalide läbilaskvust ja 
üheksa katset, mis uurisid taime lehtede peegelduvust ja neelduvust. Selle jaoks kasutati 
fotomeetrilise keraga varustatud Spektrofotomeeter Jasco V-670-t. Katsete tulemusi töödeldi 
programmi ORIGIN 70-ga.  

Katseandmete analüüsi tulemusena selgus, et aknamaterjalide paremusjärjestus optimaalsete 
valgustingimuste loomise koha pealt on järgmine: 158 μm paksune polüetüleen, 1 mm paksune 
polüetüleen, polümetüülmetakrülaat, mikroskoobi alusklaas, 0.4 mm paksune polüetüleen, 3 mm 
paksune silikaat klaas, polükarbonaat. Paremusjärjestus seati paika ultraviolettkiirguse 
läbilaskvuspiiri järgi. Selle paremusjärjestuse alusel osutus töös püstitatud hüpotees tõeseks.  

Talveaedade ja kasvuhoonete ehitamisel tuleks eelistada materjale nagu polüetüleen või 
polümetüülmetakrülaat, kuna need loovad valguse osas kõige lähedasemad tingimused taimede 
loomulikule elukeskkonnale. Lisaks kasvuhoonetele ja talveaedadele saab neid materjale kasutada ka 
majades. Isegi mõne akna vahetamine, mille alla tuleks paigutada suurem osa toataimi, oleks 
taimedele kasulik, kuna nad saaksid seal rohkem vajaliku spektriga valgust kui kusagil mujal ruumis.   
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Põlevkiviga seotud teemade kajastamine Eesti päevalehtedes 
 

Henrik Pürg, Mark Hunt, 12. klass 
Tallinna Arte Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Roosing (Tallinna Arte Gümnaasium) 

 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida põlevkiviga seonduvate teemade käsitlemist Eesti ajakirjanduses 
aastatel 2007, 2010 ja 2013 ajalehtede Postimees ja Eesti Päevaleht näitel. Uuriti, milliste 
valdkondade inimesed esinevad artiklites kõneisikutena, millised on peamised põlevkiviga seotud 
teemad ajakirjanduses ja kuidas põlevkivist räägitakse. Oma tööga soovisid autorid näidata, et Eesti 
tähtsaim maavara, põlevkivi, väärib igakülgset tähelepanu, kuna see mõjutab otseselt või kaudselt 
peaaegu kõigi Eesti inimeste elu. Kvantitatiivse analüüsi aluseks olid valitud aastatel ajavahemikul 1. 
aprillist kuni 30. juunini kõik uuritud ajalehtedes ilmunud artiklid, mida sai seostada põlevkiviga. 
Sisuanalüüsiks valiti 13 artiklit, mis käsitlesid enim kajastatavaid teemasid. 

Uurimistöös otsiti kinnitust kolmele hüpoteesile. Esiteks eeldati, et põlevkivi leiab ajakirjanduses 
pidevalt kajastamist, selle sagedus ei muutu aastate jooksul. Uurimise andmed kinnitasid seda.  

Teiseks hüpoteesiks oli, et põlevkiviga seonduvad valdkonnad on eelkõige energeetika, majandus ja 
keskkonnaseisund. Tehti kindlaks, et kõige rohkem ilmus mõlemas ajalehes artikleid põlevkivi ja 
majanduse seotusest, ühtlaselt arvukalt oli ka energeetikateemalisi artikleid. Erandlik uuritud 
aastatest oli 2010. aasta, kui muutus artiklite osakaal. Järsult suurenes kirjutiste arv poliitilistel 
teemadel, kasvas ka majandusteemaliste artiklite arv ja vähenes kirjutamine põlevkiviga seotud 
keskkonnateemadel. Tõenäoliselt võib seda seostada 2007. aasta aprillisündmustega ja 2008. aastal 
alanud majanduslangusega, mille järel enam tähelepanu said majandusprobleemid ja 
energiajulgeolek. 2013. aasta teemade jaotus on sarnane 2007. aastale.  

Kolmandaks püstitati hüpotees, et põlevkivi ajakirjanduses kajastamise modaalsus on positiivne 
seoses majandusega ja negatiivne seoses keskkonnaseisundiga. Uurimise tulemusel selgus, et 
hinnanguid põlevkiviga seonduvale on nii positiivseid kui negatiivseid ja samal määral kirjutatakse 
põlevkivist ka neutraalselt, hinnangut andmata. Kuna kõneisikud artiklites olid peamiselt 
põlevkivitööstusega seotud ettevõtjad ja valitsuse liikmed, siis leidis kinnitust, et majanduse ja 
energeetikaga seoses räägitakse põlevkivist positiivselt. Üks enamkäsitletud teema on 
põlevkivienergeetika, kui Eesti elektritootmise aluse, vastuolu rahvusvaheliste saastekvootidega. 
Vastuolu seisneb selles, et Eesti saab olla energeetiliselt sõltumatu, kasutades kohalikku toorainet, 
kuid põlevkivienergeetika on väga saastav tehnoloogia. Teiseks sagedamini kajastatud teemaks oli 
põlevkiviõli tootmine. Nii ettevõtjad, eksperdid kui poliitikud rääkisid vajadusest arendada 
põlevkivikeemiat ja keskenduda tulevikus põlevkivi elektrijaamades põletamise asemel sellest õli 
tootmisele. Veel leiti artikleid põlevkivi keskkonna- ja sotsiaalsetest mõjudest 
kaevandamispiirkondades. Esines kaks vastanduvat käsitlust – looduskaitsjate ja kohalike elanike 
vastuseis kaevandamisele ja tootmisele praegusel ajal kasutatavate tehnoloogiatega ning ettevõtjate, 
ekspertide, omavalitsuse tegelaste ja valitsuse liikmete ratsionaalsed seisukohad põlevkivitööstuse 
kasulikkuse ja keskkonnamõjude talutavuse kohta. 

Omaette teema oli Eesti erandlikkus põlevkivi kaevandava ja põlevkivitehnoloogiaid arendava riigina. 
Nendes artiklites oli suhtumine põlevkivisse positiivne, seda käsitleti kui eelist, mitte kui 
paratamatust. 

Selgus, et kõik põlevkiviga seonduv on Eestis oluline ja leiab ajakirjanduses laialdaselt kajastamist. 
Edaspidi võib ajakirjanduse näitel uurida praegu veel väikeses mahus käivitunud põlevkivialast 
rahvusvahelist koostööd ja põlevkiviõli tootmist. Käesolev töö pakub selleks võrdlusmaterjali.  
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Talvikese (Emberiza citrinella) populatsioonisisesed ja 
populatsioonivälised linnulaulu erinevused 
 

Piret Pütsep, 12. klass 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

 
Juhendaja: Lauri Mällo (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) 

 
 

Käesoleva uurimistöö teemaks on valitud talvikese populatsioonisisesed ja populatsioonivälised 
linnulaulu erinevused. Tööga proovitakse hinnata, kas konkreetse linnuliigi kindla populatsiooni 
isendite laulu sonogramme analüüsides on võimalik eristada erinevatest populatsioonidest pärit 
isendeid, nii nagu seda saab teha välistunnuste alusel. 

Töös analüüsiti 19 salvestist. Analüüsi tulemustest selgus, et Poola ja Läti populatsioonis esinevad 
piirkondlikud eripärad laulus, erinevused on aga väga väikesed. Suurimaks erinevuseks 
populatsioonide vahel on stroofi pikkus, mis tuleneb stroofi lõpu ära jätmisest Läti populatsioonis. 
See tõi esile ka erinevuse stroofide arvus ühes minutis. Pauside pikkuste erinevus populatsioonides 
oli aga väga väike. Eripärad esinesid ka ühe populatsiooni piires, nimelt varieeruvus nii stroofide 
arvus minutis, stroofi pikkuses ja pausi pikkuses oli märgatav. 

Selgus, et sonogrammide abil saab kirjeldada talvikese (Emberiza citrinella) laulus esinevaid 
iseärasusi, aga Läti ja Poola populatsioone ei saa eristada laulu järgi, kuna erinevused laulus on väga 
väikesed. Töö käigus õpiti väga hästi tundma talvikese laulu ja bioloogiat. 

Edaspidi, kasutades linnulaulude sonogrammide analüüsimist, tuleks valida üksteisest võimalikult 
kaugel asuvad populatsioonid. Suure vahemaa tõttu esineb populatsioonide vahel kindlasti rohkem 
erinevusi kui üksteisele väga lähedal asuvates populatsioonides. Heade tulemuste korral võib 
osutuda võimalikuks eristada kahte sama linnuliigi populatsiooni linnulaulu alusel. 
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Viie valgupulbri valgu- ja suhkrusisalduse määramine ning võrdlus 
pakendil oleva teabega 
 

Hendrik Randveer, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendajad: Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž),  

Marit Laos (Tallinna Tehnikaülikool) 
 
 

Atraktiivsed ning professionaalsed reklaamid, mis lubavad veenvalt tervist taastavaid ning sportlike 
saavutusi tõstvaid tulemusi on üha enam meie igapäevaeluga liitumas. Paraku ahvatlevad 
teaduslikele uuringutele viitavad tootereklaamid sihtgruppe, kelle organism on veel arenemisjärgus 
ning tundlik mitmetele allergilistele koostisosadele. Nähes noori sportlasi üha enam tarbimas 
valgujooke tekib õigustatud küsimus, kas nad on ikka teadlikud, milline on nende toodete keemiline 
koostis ning millist mõju võib antud koostis nende organismile avaldada. Nimetatud põhjusel 
otsustasin täpsemalt uurida, missugust informatsiooni kajastab tootepakend ja kui täpsed on 
pakendil esitatud andmed.  

Uurimistöö eesmärk oli leida, milline on tegelik kogus valke valgupulbrites ning leida, millised 
suhkrutüübid esinevad valgupulbrites. Hüpotees: Pakendi- ning eksperimentaalväärtuse erinevus on 
väike ning ainuke suhkrutüüp, mis esineb valgupulbrites on sahharoos. Teave erinevatest 
suhkrutüüpidest on kahtlemata oluline neile, kes peavad täpset arvestust tarbitavate koostisosade 
kohta, olgu nendeks professionaalsed sportlased, kaalujälgijad või rahvasportlased.  

Uurimus on teostatud kasutades selleks rahvusvaheliste keemialaborite poolt aktsepteeritud 
meetodeid Kjeldahli ja HPLC. Nimetatud meetodid valisin koostöös Eesti Keskkonnauuringute 
Laboriga, eesmärgiga tagada uurimisobjekti võimalikult täpne tulem. Uurimus on läbi viidud viie 
valgupulbi alusel: “Hera80”; “Lean Mass”; “Cook-Bake-Cake”; “Whey3”; “Soija90”. 

Uurimuse tulemus kinnitas toote pakendil esitatud teabe tõesust, mis tõestas, et vahe 
eksperimentaalväärtusel ja pakendiväärtusel oli minimaalne. Protsentuaalne vahe analüüsitavates 
andmetes kõikus 0.75% (“Lean Mass”) ja 2.13% (“Hera80”) vahel.  

Teise punktina uurisin tootepakenditel esitatud erinevate suhkrutüüpide olemasolu. Ilmnes, et ainsa 
suhkruna on pakendil ära toodud laktoos, teisi suhkrutüüpe, mis kahtlemata on tarbijale olulised, 
märgitud ei ole. Kasutades uurimismeetodit HPLC võrdlesin eksperimentaaltulemusi laktoosi osas ka  
pakendil oleva teabega. 

Suhkrute määramisel lükati esitatud hüpotees ümber. Valgupulbris esines peale sahharoosi ka teisi 
suhkruid. Kõige enam erinevaid suhkrutüüpe esines valgupulbris “Whey3” kus leitud suhkrud olid: 
glütserool, fruktoos, glükoos ning laktoos. Pakendil see info ei kajastunud.  

Kuna ainsaks suhkruks, mille kogus oli ka pakendil märgitud oli laktoos, siis oli võimalik seda ka 
võrrelda. Kõige suurem erinevus esines valgupulbris “Whey3” kus laktoosi oli 100g kohta 3.2g 
rohkem pakendiinfost (0.4g, tegelikult seega 8x enam). Nii suur vahe võib olla põhjuseks tekkivatele 
tervisehädadele, seda eriti arenevas või tundlikus inimorganismis.  

Saadud tulemused on kahtlemata olulise tähtsusega eelkõige valgupulbrite tarbimisharjumuse 
kasvamise tõttu. Saadud tulemus tõestas, et pakendil esitatud info ei ole iga toote lõikes autentne, 
seda isegi juhul kui tootja väidaks, et ühe aine kontsentratsioon oli kõrgem pulbri ebaühtlase 
segamise tulemusel. Kui tarbija avab pakendi, siis manustab ta valgupulbrit sarnaselt kui 
eksperimentaalkatseks seda tehti. Erinevad suhkrutüübid avaldavad inimorganismile mõju nende 
tundlikkuse järgi, seetõttu pean oluliseks antud andmete kandmist pakendile ning kõrgendatud 
tähelepanu juhtimist toote kasutamisel.  
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AP-1 perekonna liikmete ekspressioon primaarsetes neuronites TrkB 
signaliseerimise mõjul 

 

Käthy Rannaste, 11. klass 
Kallavere Keskkool 

 
Juhendaja: Jürgen Tuvikene (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Aju päritolu neurotroofne faktor (brain derived neurotrophic factor, BDNF) kuulub neurotrofiinide 
perekonda ning talle kuulub tähtis roll närvivõrgustike arengus ja funktsioneerimises. Näiteks arengu 
käigus toetab BDNF perifeerse ja kesknärvisüsteemi teatud neuronipopulatsioonide 
diferentseerumist ja ellujäämist ning suunab nii aksonite kui ka dendriitide kasvu. Täiskasvanud 
organismis reguleerib BDNF sünaptilist ülekannet ja plastilisust ning osaleb mitmetes kõrgemates 
kognitiivsetes protsessides. 

On leitud, et BDNF hoiab neuroneid elus erinevates haiguslikes seisundites ning polümorfisme BDNF 
geenis on seostatud mitmete psühhiaatriliste haigustega nagu bipolaarsus ja skisofreenia. 

AP-1 (activator protein 1) transkriptsioonifaktorite perekond koosneb klassikaliselt Jun ja Fos 
valguperekondadest ning need valgud on vajalikud nii embrüonaalse arengu käigus kui ka 
täiskasvanud organismis. AP-1 transkriptsioonifaktoreid on seostatud näiteks kasvajate tekke ja 
arenguga, kognitiivsete protsessidega ning sõltuvushäiretega. Samuti võivad nad osaleda nii 
neuronite surmas kui ka selle vältimises. 

Käesoleva töö kirjanduse ülevaates on lühidalt kirjeldatud neurotrofiinide valguperekonda ning 
põhjalikumalt on käsitletud BDNF-i geenistruktuuri, ekspressiooni, sünteesi, funktsioone ja 
signaliseerimist BDNF-i retseptorite TrkB ning p75NTR kaudu. Teoreetilise osa teises pooles antakse 
ülevaade AP-1 perekonna valkudest ja nende funktsioonidest. 

Töö eksperimentaalses osas disainiti ning testiti kvantitatiivse PCR-i praimereid ning kasutati neid, 
uurimaks AP-1 perekonna liikmete mRNA ekspressioonitasemete muutumist roti primaarses 
kortikohipokampaalses neuronikultuuris TrkB retseptori kaudu toimuva signaliseerimise tulemusena. 

Töö põhitulemused on kokkuvõtvalt järgmised: 

1) Kõik Jun ja Fos perekonnaliikmed indutseerusid TrkB retseptori signaliseerimise mõjul. 

2) Kõige rohkem indutseerus FosB (~70x), kõige vähem JunD (~1,5x). 

3) cJun, JunB, cFos ja FosB olid varase induktsiooniga (maksimaalne induktsioon 1-2 h pärast BDNFiga 
töötluse algust), Fra1 ja Fra2 hilisemaga (maksimaalne induktsioon 2-4 h pärast BDNF-i lisamist 
söötmesse). 

Arvestades, et sooritati ainult üks katse, peaks kindlamate tulemuste saavutamiseks katset kordama. 
Ajapuuduse tõttu ei jõutud vaadata AP-1 perekonna liikmete ekspressioonitasemete muutumist 
valgu tasemel, kuigi tulevikus oleks selle uurimine huvipakkuv.   
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Mobiilirakenduse loomine ja turustamine Eestis "Matemaatika abilise" 
näitel 
 

Silver Reinaas, 12. klass 
Rapla Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Kadri Laup (Rapla Ühisgümnaasium) 

 
 

Tänapäeval on enamusel inimestest nutitelefonid. Nende kasutusvõimalused on lõputud. Helistamine 
ja sõnumite saatmine on saanud väga väikeseks osaks telefoni kasutamises. Erinevate tegevuste 
jaoks on mobiilis rakendused, mis on mõeldud kas mängimiseks, suhtlemiseks, piltide sirvimiseks 
vms. Selle praktilise töö eesmärgiks oli välja uurida, milline näeb välja mobiilirakenduse loomise 
protsess ning kuidas rakendust Eestis turustada. 

Töö teoreetilises osas on selgitatud mis on mobiilirakendus, selle ajalugu ja kuidas käib tavaliselt 
arendamise ja turustamise protsess. Samuti on välja toodud arendusmeeskonna liikmete ülesanded 
ja koostöö. 

Praktilise osa käigus loodi mobiilirakendus nimega „Matemaatika Abiline“. Tegemist on Androidile 
mõeldud rakendusega, mis lahendab kasutaja sisestatud matemaatilisi ülesandeid ning õpetab kuidas 
vastavat ülesannet lahendada. Töös on kirjeldatud selle programmi loomist prototüübist 
turustamiskõlbliku rakenduseni. 

Tulemusena saadakse teada, kui lihtne on valmis mobiilirakendust Eestis turustada ning kui suurt tulu 
sellega teenida saab. Samuti tuuakse välja nõuandeid ja järeldusi erinevate turustamis- ja 
arendamisvõtete kohta. Praktilise töö jooksul selgitatakse erinevaid probleeme ja valikuid, mis võivad 
mobiilirakenduse arendamisel, müümisel ja reklaamimisel esineda. 

Selle töö lisaväärtus seisneb selles, et kõik probleemid, selgitused ja järeldused on välja toodud 
päriselulise arendusprotsessi käigus. 
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Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi 
 

Heneli Ristisaar, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium) 

 
 

Minu uurimistöö eesmärk oli lähemalt uurida juveniilse idiopaatilise artriidi kulgu ühe pere lastel ja 
kas nende haiguslugudes on sarnasusi. Lisaks sellele soovisin teada saada kas ja kui sagedasti 
esinevad juveniilse idiopaatilise artriidi raviks mõeldud ravimite tarvitamisel kõrvaltoimed. Selleks, et 
kõike seda teada saada, uurisin juveniilset idiopaatilist artriiti põdevate laste haiguslugusid. Kuna 
mind huvitas teoorias väidetu, et juveniilne idiopaatiline artriit on pärilik haigus, siis otsustasin uurida 
ühe pere laste (õdede-vendade) haiguslugusid. Kokku sain 31 last ja neist moodustus 14 perekonda. 
Laste vanus jäi vahemikku 2-19 a. 

Uurimistöö tulemusel leidsin vastused sissejuhatuses püstitatud kolmele uurimisküsimusele. 

 Mis on kõige sagedamini esinev juveniilse idiopaatilise artriidi alatüüp? 

Esimesele küsimusele vastates oli võimalik kasutada kõiki haigulugusid. Seitsmest juveniilse 
idiopaatilise artriidi alatüübist tulid minu uuritud haiguslugudest välja kolm. Kahekümne ühel noorel 
esines oligoartriit. See oli üpriski oodatav tulemus, sest ka teooria kinnitab, et kõige sagedasemaks 
alatüübiks on just oligoartriit. Kaheksal korral esines seronegatiivset polüartriiti ja kahel korral oli 
tegemist psoriaatilise artriidiga. 

 Millistes liigestes tekivad esmased kaebused ja kas see on ühe perekonna lastel sarnane? 

Teisele küsimusele sain vastuse, et kõige sagedamini tekivad esmalt kaebused alajäsemete 
liigestesse, mis kannavad iga päev enamuse koormusest. Kahekümne viiel korral andsid haigusest 
märku just põlveliigesed, kas siis ainukese haigestunud liigesena või koos mõne muu liigesega. Samuti 
oli märgatav see, et see liiges, millel oli suurem koormus, seoses treeningu või huvialaga, hakkas 
esimesena valutama. Kahekümne üheksas haigusloos esines ühe pere laste haigestunud liigeste osas 
sarnasusi. Seega võin väita, et ühe pere lastel on sarnasusi liigeste haigestumise osas. 

 Millised on juveniilse idiopaatilise artriidi ravimite kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed?  

Kõige sagedamini esinevaks kõrvaltoimeks on halb enesetunne, mis täpsemalt on iiveldus, väsimus ja 
südame puperdamine. Ühe baasravimi, Trexani, infolehes on märgitud, et kõige rohkem võibki 
esineda just ülaltoodud kõrvaltoimeid. Ei saa väita, et kindlasti esineb JIA raviks mõeldud ravimite 
tarvitamisel mõni kõrvalmõju, sest vaid alla poolte (kolmeteistkümnel) minu uuritud lastest tekkis(id) 
kõrvaltoime(d). 

Uurimistulemuste põhjal saan väita, et ühe pere lastel leidub sarnasusi juveniilse idiopaatilise artriidi 
kulu osas. Kõigil ei saa küll haigus täpselt samasuguselt esineda, sest alatüübid on erinevad, aga 
haiguse avaldumise vanuse ja haigestunud liigeste osas võib näha sarnasusi. Samuti võib väita, et 
väga tõenäoline on väidetu, et juveniilse idiopaatilise artriidi tekkepõhjuseks on geneetiline 
eelsoodumus, sest seitse perekonda teadsid, et nende suguvõsas esineb kas JIA või mõni muu 
reumaatiline haigus, aga teistel ei olnud selle kohta informatsiooni.  

Kuna juveniilne idiopaatiline artriit on lapseeas kõige sagedamini esinev liigesehaigus, siis minu 
arvates peaks sellest haigusest olema teadlikud kõik inimesed. 
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Kõnelemisoskuse arendamine Malle Rüütli, Ele Viilipus õpiku "Eesti keele 
õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile" näitel 
 

Anastassia Rogatsova, 12. klass 
Narva Soldino Gümnaasium 

 
Juhendaja: Alevtina Petrova (Narva Soldino Gümnaasium) 

 
 

Teema on valitud lähtudes sellest, et me oleme kõik õppinud ühte või enamat võõrkeelt. Koolilõpu 
tunnistused näitavad, et paljud vilistlased oskavad keelt B2 tasemel, aga kui tuleb suhelda 
võõrkeelses keskkonnas, siis ei saa inimene oma mõtteid vabalt väljendada. Tõenäoliselt ei jätku 
kooliaegseid vestluskogemusi ning kardetakse vigu teha ja valesti rääkida. Rääkimisoskus on 
võõrkeeleõppe oluline eesmärk, selle põhifunktsioon on sotsiaalne: rääkimine on suunatud kuulajale. 
Rääkimise suhtluseesmärkideks on infovahetus ja sotsiaalne lävimine. Palju tähelepanu pööratakse 
lugemisele, tõlkimisele, küsimuste vastamisele, jutustamisele, sõnavara- ja grammatikaharjutustele. 
Arvame, et keele õppimisel on väga tähtis suhelda, sest vestluse ajal arenevad kõik need oskused. 
Seoses sellega proovime uuringuprotsessis selgitada, kuidas on kooliõpikud suunatud 
kõnelemisoskuste arendamisele. 

Töö eesmärk oli selgitada, kui palju ülesandeid ja eriti kõnelemisoskuseülesandeid on Malle Rüütli ja 
Ele Viilipuse õpikus ”Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11.klassile”, kas õpik on tõesti 
suunatud rohkem kõnelemisoskuse arendamisele. 

Tulemusena võib öelda, et õpikus on 284 harjutust ja 49% neist on lugemisülesanded. 
Lugemisülesanded on ülekaalus sellepärast, et õpikus on esindatud palju grammatikaülesandeid, 
kusjuures selliste grammatikareeglite oskus ei ole kõnes alati hädavajalik. Õpik on suunatud rohkem 
grammatika õppimisele, aga võime öelda, et on suunatud ka kõnelemisoskuse arendamisele, sest 
need ülesanded moodustavad 1/3 õpiku ülesannetest. Lugemine on retseptiivne osaoskus ja see 
tähendab, et retseptiivsed osaoskused eeldavad piiratumat keelesüsteemi tundmist kui 
produktiivsed osaoskused ning nende omandamine nõuab vähem aega. Rääkimine on produktiivne 
keeleoskus, see tähendab, et rääkimisel palju tähelepanu pööratakse tõlkimisele, sõnavarale kui ka 
grammatikale, ja me arvame, et selliseid ülesandeid peab olema enam eesti keele tunnis. 

Küsitlusest selgus, et õpilased teevad tunnis kõige rohkem kõnelemisülesandeid (56%). Enamik 
õpetajaid arvab, et õpik ei ole suunatud kõnelemisoskuse harjutamisele, sest seal olevad ülesanded 
ei sobi tihti õpilaste tasemele või oskustele, sellepärast kasutavad õpetajad enamasti lisamaterjali või 
muudavad grammatilisi harjutusi kõnelemisülesanneteks. Ka õpilased arvavad, et lisamaterjal on 
vajalik – 51% õpilastest arvab, et õpikus on liiga vähe materjali. 

Töö käigus selgus huvitav fakt: õpetajad eelistavad tunnis kõnelemisoskuse kasutada arendamiseks 
niisuguseid ülesanded nagu oma arvamuse väljendamine ja arutlus, aga õpilaste arvates (45%) on 
kõige tõhusam kõnelemisoskust arendav ülesanne tavaline vestlus.  
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Protsendi mõistest arusaamine 7.-12. klassis  
 

Ragnar Rohumäe, 12. klass 
Kiili Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tiina Teder (Kiili Gümnaasium) 

 
 

Koolis õpime erinevaid aineid ja teemasid. Mõnda neist läheb rohkem, mõnda vähem elus vaja. Mind 
huvitas, kas õpime ainult üheks korraks või jäävad mõned asjad ka pikemaks meelde. 

Protsentidega puutume me kõik aeg-ajalt kokku ka väljaspool kooli ja pärast kooli lõppu. Minu 
uurimistöö eesmärk oli saada teada, kui palju 7. klassis omandatud protsentarvutuse oskusest on 
alles või edasi arenenud 12. klassiks. 

Hüpoteesiks oli, et protsendi mõistest saavad 7.-12. klassi õpilased üldiselt ühtmoodi aru. Uurisin 
selle teemaga seotud kirjandust ja koostasin küsitluse enda kooli 7.-12. klassi õpilaste seas.  

Küsitluse tulemused olid minu enda jaoks vähesel määral pettumuseks, kuna ootasin vanematelt 
klassidelt pigem paremat tulemust. Hüpotees, et 7. klassi õpilaste teadmised ja oskused 
protsentarvutusest on sarnased 12. klassi tulemustega, leidis uurimistöö käigus siiski kinnitust. 
Kergemad ülesanded on kõigile arusaadavad, ning nendes saavutati üldjuhul väga häid tulemusi igas 
vanuseastmes. Raskemate ning tekstülesannete puhul oli paljudel õpilastel ülesannete mõistmise või 
lahendamisega raskusi, tulemused olid vaevu rahuldavad. Üldiselt võib öelda, et õpilaste tulemused 
on sarnased erinevates klassides, seejuures said 7. ja 8. klassi õpilased isegi veidi paremaid tulemusi 
kui gümnaasiumi osa. 

Tulevikus oleks huvitav uurida ka seda, kui palju täiskasvanud inimesed näiteks 5-20 aastat pärast 
kooli lõpetamist protsente arvutada oskavad.  
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Omadussõnad trükireklaamides 
 

Reete Rool, 12. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ülle Salumäe (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli analüüsida trükireklaamide keelekasutust ning selgitada välja 
reklaamides enim kasutatavad omadussõnad. 

Teoreetilise osa esimeses peatükis anti ülevaade reklaamide peamistest eesmärkidest, tutvustati 
reklaami struktuuri ja keelekasutuse omapära ning juhiti tähelepanu reklaami olulisusele tänapäeva 
ühiskonnas. Teises peatükis defineeriti erinevad omadussõna liigid ning selgitati võrdlusastmete 
omadusi ja tunnuseid. 

Uurimistööst selgus, et adjektiivide osakaal reklaamide pealkirjades on vaid 43,2%, mis on küllaltki 
väike. Samale järeldusele on jõudnud ka varasemad reklaamikeele kvantitatiivsed uurimused, millest 
on selgunud, et eesti reklaamides tuuakse reklaamitava omadusi vähe esile: keskmiselt kasutatakse 
vaid ühte adjektiivi kümne substantiivi kohta. 

Reklaamides esinenud 111 adjektiivist selgitati välja enim esinenud ning nendeks olid hea, uus suur, 
tasuta, värske – järelikult on need omadussõnad osutunud efektiivseteks tarbijaskonna mõjutamisel. 

Püstitatud hüpoteesi esimene pool, milleks oli, et trükireklaamis kasutatakse peamiselt suhtelisi 
omadussõnu, leidis kinnitust. Analüüsi tulemusel selgus, et suhtelisi omadussõnu kasutati 
reklaamides 91,9% juhtudest, seega enamasti sisaldavad reklaamid sisutühje lubadusi, mis ei anna 
informatsiooni toote reaalsete omaduste kohta. Hüpoteesi teine pool, et adjektiivid esinevad 
enamasti ülivõrdes, lükati ümber. Uurimistööst ilmnes, et reklaamides kasutatakse valdavalt 
adjektiive algvõrdes ning vähim keskvõrdes, järelikult ei leidnud teine väide kinnitust. 

Ilmnes, et enamikul juhtudel kasutatakse reklaamides lihtadjektiive, protsentuaalselt on see määr 
90,1%. Liitomadussõnu kasutatakse harvem tõenäoliselt seetõttu, et reklaamteade peab olema selge 
ja kergesti meelde jääma ning selle saavutamiseks on parem kasutada lihtadjektiive. 

Käesolevas uurimistöös analüüsiti ka seda, mida omadussõnad reklaamis iseloomustavad ning mis 
põhjused võivad olla teatud adjektiivide kasutamiseks. Jõuti järeldusele, et enamik reklaamide 
pealkirju kirjeldavad toote omadusi, 74,8% juhtudest, ning kättesaadavust, 13,5% juhtudest. Vähim 
viidatakse pakkuja omadustele, 3,6% juhtudest. 

Reklaamikeele analüüs on kahtlemata oluline, sest nii teadvustatakse, kuidas reklaamid tarbijat 
keeleliselt mõjutustavad ning muudetakse tarbija teadlikumaks. Seda uurimistööd oleks kindlasti 
võimalik jätkata. Näiteks uurides, mis toodete või teenuste reklaamile tänapäeval keskendutakse, 
ning selgitada, kuidas on trendid aastate jooksul muutunud, samuti võib analüüsida inimeste 
hoiakuid reklaami suhtes.  

  



109 

 

Mõisad Rakvere vallas 
 

Kelly Rumm, Harland Luuk, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Kristi Võhmar, Eve Kangur (Lasila Põhikool) 

 
 

Uurimistöö „Mõisad Rakvere vallas“ koostamise eesmärgiks oli uurida Rakvere vallas asuvaid 
mõisaid: nende ajalugu ning seisukorda tänasel päeval. Teema valik tulenes asjaolust, et töö autorid 
õpivad mõisahoones asuvas Lasila Põhikoolis. Samuti võib öelda, et ülevaatlikku uurimistööd Rakvere 
vallas asuvate mõisate kohta pole varem läbi viidud.  

Uurimus põhineb teemakohasel kirjandusel, kogutud asjakohastel dokumentidel ning autorite poolt 
läbi viidud vestlustel ning kirjalikel intervjuudel. Töö koosneb kolmest peatükist ja lisadest. Esimene 
peatükk annab ülevaate Eesti mõisate kujunemisest, arengust ja liikidest. Teine peatükk keskendub 
Rakvere vallas asuvate mõisate ajaloole kuni nende võõrandamiseni 1919. aastal. Kolmandas 
peatükis on käsitletud mõisate käekäiku alates 1919. aastast kuni tänase päevani.  

Uurimistöö fookuses oli mõisaomanikega suhtlemine ja mõisate külastamine. Uurimisküsimusteks 
püstitasime, millises seisukorras on mõisad ja kas neis tegutsetakse igapäevaselt. Töö käigus selgus, 
et Rakvere vallas asuvatest mõisatest on viis eraomanduses (Arkna, Karitsa, Kloodi, Mädapea, Veltsi) 
ja kaks vallaomanduses (Kullaaru, Lasila). Igapäevaselt tegutsetakse viies mõisas. Veltsi mõis seisab 
tühjana ja Arkna mõisakompleksi renoveeritakse.  

Ajalooliselt oli kohalikel mõisatel nii sarnasusi kui ka erinevusi. Sarnasustena võib välja tuua, et kõik 
mõisad on nõukogude ajal olnud seotud kolhoosidega ning mitu mõisa on olnud kasutusel koolina. 
Erinev oli rajamise aeg ning omanike arv. Uuritud mõisatest rajati kõige varem Arkna ja Mädapea 
rüütlimõisad (15.-16. sajandil). Kõige hiljem on rajatud Kullaaru poolmõis (19. sajandi keskel). Kõige 
enam erinevate suguvõsade esindajaid mõisaomanike seas on olnud Lasila mõisal, kokku 8. Ka 
tänane hoonete välisilme ja sisemine seisukord ei ole võrreldavad. Kõige enam renoveeritud oli 
Kloodi mõis. Mõisaomanikelt saadud info hulk oli erinev ja ühte mõisat ei olnud võimalik omaniku 
vastuseisu tõttu külastada. Töö algfaasis esitatud uurimisküsimustele saime oodatud vastused.  

Käesolevasse uurimistöösse kogutud infot Rakvere valla territooriumil olevate mõisate kohta saaks 
veel täiendada. Näiteks ei ole selles töös pööratud tähelepanu mõisate arhitektuurile. Samuti oleks 
huvitav uurida mõisate seisukorda uuesti umbes 5-10 aasta pärast: kuidas on käivitunud töö Arkna 
mõisakompleksis, kas valla- ja eraomanduses olevate mõisate arv on muutunud, kas nende 
kasutusala on jäänud samaks?  

Käesolev uurimistöö võiks pakkuda huvi nii mõisaomanikele, kooliõpilastele kui ka Rakvere valla 
elanikele.  
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Titaan(IV)oksiidi (TiO2) sisalduse leidmine R.O.C.S., Blend-a-med, 
Parodontax, Sensodyne, Colgate ja Elgydium hambapastades kasutades 
röntgenfluorestsents analüüsi ja hinnang nende võimalikele tervist 
kahjustavatele mõjudele 
 

Mirjam-Kim Rääbis, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
 

Titaan(IV)oksiid (TiO2) on kantserogeenne aine, mida kasutatakse värvidele, paberile, plastikule, 
tintidele, toiduvärvidele ja kosmeetikale valget värvi andva pigmendina. Üks tootegruppidest, mis 
sisaldab tihti TiO2 on hambapastad. Hambapastad satuvad kaks korda päevas hambaid pestes 
otsesesse kontakti meie suu limaskestaga, mis võib meid hambapastas sisalduvatele kahjulikele 
ainetele eriti vastuvõtlikuks muuta. TiO2 suukaudse manustamise kahjulikkust inimeste peal pole veel 
testitud, kuid sarnane katse on läbi viidud loomadega. Suukaudne kokkupuude TiO2-ga põhjustab 
terviseprobleeme nii täiskasvanud kui ka noortel rottidel juba alates kogusest 10 milligrammi ühe 
kilogrammi kehakaalu kohta. Seega võib hambapastades leiduv TiO2 olla meile teatud kogusest 
kahjulik, kuid enamus hambapastade puhul ei ole pakendil TiO2 kogust avaldatud.  

Minu uurimustöö eesmärk oli mõõta röntgenfluorestsents analüüsi kasutades TiO2 sisaldust Eesti 
turul pakutavates hambapastades ja hinnata nende potentsiaalselt ohtlikku mõju inimtervisele. 
Püstitasin hüpoteesi, et kui katsealune hambapasta sisaldab TiO2 nanoosakesi, siis võib ta olla kahjulik 
inimese tervisele, sest on tõestatud, et alates teatud kogusest on see aine kahjulik rottidele. 

Testiti järgmisi hambapastasid: R.O.C.S., Blend-a-med, Parodontax, Sensodyne, Colgate ja Elgydium 
brändide tooted. TiO2 massiprotsenti hambapastades mõõdeti röntgenfluorestsents analüüsiga, mis 
suudab identifitseerida raskemetalle ja mõõta nende kogust.  Tulemused näitasid, et kõige rohkem 
TiO2 sisaldas hambapasta Elgydium White, milles sisalduva oksiidi massiprotsent oli 1,44% ja kõige 
vähem Parodontax, kus titaan(IV)oksiidi oli 0,00167%. Kolmes hambapastas – Sensodyne (1,09%), 
Colgate (1,25%) ja Elgydium Whitening (1,44%) ületas TiO2 massiprotsent USA Toidu- ja Ravimiameti 
poolt seatud lubatud künnise (kuni 1% toote kogumassist). Seega saab neid hambapastasid lugeda 
ohtlikuks juhul kui nende tarbimisel ei järgita juhendit, näiteks süüakse hambapastat.  

Selleks, et põhjalikumalt hinnata TiO2 kahjulikku mõju inimestele, võrreldi aine massiprotsenti 
hambapastades rottide peal tehtud katse tulemustega. Katses uuriti TiO2 suukaudse manustamise 
kahjulikkust täiskasvanud ja noortele rottidele, kellele anti 30 järjestikusel päeval 10, 50 või 200 
mg/kg TiO2 nanoosakesi. Rottidele avaldasid TiO2 nanoosakesed mõju juba alates 10 milligrammist 
kilogrammi kohta. TiO2 sisaldavates kaupades on nanoosakesi keskmiselt 37%.  Selle alusel arvutati 
nanoosakeste massiprotsendid testitud hambapastades. Eeldades, et mõju inimestele sarnane 
mõjuga rottidele saadi tulemus, et kõige suurema TiO2 sisaldusega hambapasta Elgydium White oleks 
kahjulik 30 kilogrammi kaaluvale lapsele siis kui ta kasutaks ühel päeval hambapesuks 58,9 g. Naisele, 
kes kaalub 50 kg oleks minimaalne kahju tekitav kogus 96,5 g ja 70 kg kaaluvale mehele 135 g. 
Sellises koguses tavalistes tingimustes hambapastat ei manustata, seega ei ole selle kasutamine 
otseselt tervisele ohtlik. 

Seega on testitud hambapastad inimtervisele kahjulikud vaid siis, kui neid mitteotstarbeliselt 
kasutatakse ehk suurtes kogustes ja pikaajalisel perioodil süüakse. Tuleb aga meeles pidada, et 
väikeste laste puhul ei ole hambapasta söömine välistatud ning nende väikese kehakaalu tõttu on 
nad ka hambapastades leiduvale TiO2-le palju vastuvõtlikumad.  

  



111 

 

Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus 
 

Karl Kiur Saar, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Karu (Tallinna Reaalkool) 

 
 

Säilinud ajaloolised kaardid ja plaanid sisaldavad hindamatut infot kujutatud piirkondade ajaloo ja 
geograafia kohta, kuid nende kasutamine ja vahetu võrdlemine tänapäevaste kaartide ja plaanidega 
on komplitseeritud. 

Käesoleva töö käigus loodi Rahvusraamatukogus digiteeritud ajalooliste Tallinna linnaplaanide põhjal 
veebilahendused, mis võimaldaksid lihtsalt ja kiiresti ning võimalikult täpselt kanda ajaloolistel 
plaanidel oleva ruumiinfo mõnele kaasaegsele üldkasutatavale linnaplaanile. Nende lahenduste 
loomiseks kasutati georefereerimise meetodeid ja geoinformaatika tarkvara, veebilahenduste 
loomiseks määrati ja positsioneeriti kõikidel kaartidel ühed ja samad kindlad objektid. Kokku loodi 
kolm erinevat tüüpi igapäevaste brauserite abil kasutatavat veebipõhist kaardilahendust. 

Seejärel kasutati eelnevalt loodud lahendusi Härjapea jõe kunagise sängi kujutamiseks tänapäevasel 
kaardil. Nii õnnestus täpsustada ja püstitada uusi hüpoteese jõe kulgemisest mõnes lõigus või jõega 
seotud ehitiste paiknemisest võrreldes seni kirjeldatuga. Kuigi jõed omavad sageli linnade arengus 
olulist strateegilist rolli, ei leia selle töö autor, et idee Härjapea jõe taastamisest Tallinnas võiks 
tänasel päeval reaalne olla. Küll väärib kaalumist mõte tähistada olulisemates kohtades jõesängi 
kunagine asukoht infotahvlitega või märgistusega tänavasillutises. 

Käesolev töö kinnitas, et georefereerides digiteeritud ajaloolistel plaanidel ja kaartidel olevat 
ruumiinformatsiooni, on ajalooliste objektide kuvamine tänapäevasel või mõnel teisel ajaloolisel 
kaardil piisava täpsusega võimalik. See võimaldab leida või täpsustada kunagiste objektide asukohti 
tänastel kaartidel, isegi kui neist midagi nähtavat säilinud ei ole.  
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Koolivägivald Nissi Põhikooli ja Tallinna Prantsuse Lütseumi 5.-7. klassi 
õpilaste hinnangul 
 

Kristin Saar, 12. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Anne Küüsmaa (Tallinna Prantsuse Lütseum) 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, mil määral ja millisel kujul esineb koolivägivalda Tallinna Prantsuse 
Lütseumis ja Nissi Põhikoolis, võrrelda kahes koolis vägivalla esinemissagedust, väljendumisviise ja 
põhjusi. Andmete saamiseks paluti Nissi Põhikooli ja Tallinna Prantsuse Lütseumi 5.-7. klassi õpilastel 
vastata autori koostatud küsimustikule. 

Püstitatud hüpoteesidest ei osutunud mitte ükski täielikult tõeseks. Esimese hüpoteesi tõestamine, 
et koolides esineb enim vaimset vägivalda, ebaõnnestus, sest õpilastele esitatud küsimus oli 
kahetimõistetav ning ei võimaldanud konkreetsete koolide kohta järeldusi teha. 

Teine hüpotees – puuduvad märkimisväärsed erinevused kiusaja käitumismustrites – osutus vaid 
osaliselt tõeseks. Nii Nissi Põhikooli kui Tallinna Prantsuse Lütseumis 5.-7 klassis kiusatakse tavaliselt 
endast nooremaid õpilasi või enda klassikaaslasi. Kiusatavad on mõlemas koolis teistsuguse 
välimusega, tagasihoidlikud ja halvemas majanduslikus olukorras. Seevastu on kiusajad koolides 
erinevad – mõlemas koolis on kiusajad pärit parema majandusliku olukorraga perekonnast, kuid Nissi 
Põhikoolis kiusavad kaaslasi hea õppeedukusega õpilased tunduvalt rohkem kui seda teevad Tallinna 
Prantsuse Lütseumi hea õppeedukusega lapsed.  

Kolmas hüpotees, et vägivalla esinemissagedus ei sõltu kooli suurusest, vaid ennetusmeetmetest, 
lükati ümber. Tulemustest selgus, et Tallinna Prantsuse Lütseum ja Nissi Põhikool rakendavad 
vastanud 5.-7. klassi õpilaste sõnul samu ennetusmeetmeid, kuid sellegipoolest esineb kiusamist 
selles vanuseastmes Nissi Põhikoolis tunduvalt rohkem.  

Autori arvates võiks tulevikus sarnase küsitluse läbi viia ka teiste vanusegruppide ning õpetajate 
hulgas. Koolivägivalda peaks uurima ka õpetaja-õpilane tasandil, et teada saada, kui palju õpetajad 
õpilasi kiusavad ning kuidas mõjutab õpilaste suhtumine õpetajat.  
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Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi 
lülisambale. Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi 
õpilastel 
 

Roosmarii Sarapuu, Liisa Õunpuu, 7. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Inimese kehahoid ehk rüht annab temast esmase mulje. Seetõttu on väga oluline, et rüht oleks õige. 
Eesti Haigekassa andmetel kannatab peaaegu veerand õpilaste üldarvust rühihaiguste käes. 
Tõsiseimaks rühiveaks on vildakselgsus ehk skolioos. Rühihaiguste teket põhjustavate faktorite hulgas 
on kindlasti ka ülemäära raske koolikott, seda eriti algklassides. Eesti Vabariigi haridusseaduse alusel 
on koolikoti lubatud raskus koos sisuga 1.-3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg, 4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 
kg ja 7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg. 

Uurimistöö eesmärkideks seati:  

 Anda ülevaade lülisambast, selle kujunemisest lapse- ja noorukieas ning skolioosist kui levinud 
rühiveast, raske koolikoti mõjust kasvava lapse lülisambale ja sobiva koolikoti valimisest; 

 Teha ülevaade 2009.-2010. õppeaastal ja 2014. aasta sügisel läbiviidud koolikoti kampaaniatest ja 
nende tulemustest; 

 Praktilise töö käigus kaaluda ühe nädala jooksul Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) 1.-9. kahest 
paralleelist ühe klassi õpilaste koolikotid ja teha sellest kokkuvõte; 

 Uurida, kui paljudel SÜG-i 1.-9. klassi õpilastel esineb rühihäireid; mida teavad lapsevanemad 
skolioosist ja kas lapsevanemate arvates võib raske koolikott rühihäireid (skolioosi) põhjustada. 

SÜG-s 2014. aasta detsembrikuus läbiviidud koolikottide kaalumine näitas, et algklasside õpilastel ei 
ole erilisi probleeme koolikoti raskusega.  Kaaluti 94 koolikotti, neist 12 ületas lubatud kaalu (12,8%). 
Selle on taganud lastevanemate ning õpetajate järjekindel kontroll selle üle, mida kotis kaasas 
kantakse ja see, et igal lapsel on koolis oma kapp. Kõige raskemad on 3. klassi õpilaste koolikotid, ligi 
25% neist olid ülekaalulised. Seevastu 5.-9. klassi õpilastest käivad väga paljud koolis normist 
raskema koolikotiga (68%). Näiteks 5. klassis ületas lubatud kaalu 95,2%, 9. klassis 95% koolikottidest. 
Eriti peaks tähelepanu pöörama 5.-6. klassi õpilaste koolikottidele (keskmine raskus 4,6 kg, lubatud 
on kuni 3,5 kg). Põhjused: Mitmed algklassi õpikud ületavad lubatud kaalu. Alates 5. klassist on 
suuremal osal õpilastel samuti koolis kapid, kuid neid kasutatakse peamiselt spordiriiete jaoks. 
Õpikuid ja vihikuid veetakse kotis kaasas. Kaasas kantakse ka palju neid asju, mida otseselt koolitööks 
vaja ei ole. Seega koolikoti raskuse vähendamiseks saavad kõige rohkem ära teha eelkõige õpilased 
ise.  

Vaatamata sellele, et koolikottide raskus on Eestis vaatluse all olnud juba aastaid, ei ole olukord eriti 
paranenud.  Kõige kindlamaks ja otstarbekamaks võimaluseks olukorra parandamiseks kooli poolt 
oleks topeltõpikute kasutuselevõtt. Sel juhul peaks kaasas kandma vaid töövihikuid, vihikuid ja 
pinalit. Lastevanemate arvates võib raske koolikott olla üheks tõsisemaks rühihäirete tekitajaks. Erilisi 
rühiprobleeme SÜG-i 1.-9. klassi õpilastel viimastel aastatel pole olnud (436-st 1.-9. klassi õpilastest 
on mõningaid rühiprobleeme 30-l õpilasel).  

Uurimistöö autorite arvates koolikottide kaalumine juhtis SÜG-i õpilaste tähelepanu koolikoti raskuse 
mõjust rühile ja kogu organismi tervisele. On lootust, et vähemalt koolikoti kaalumises osalenud 
õpilased suudavad edaspidi arvestada, kuidas on võimalik oma tervist hoida. Neile on raske koolikoti 
mõjust organismile selgitatud. Edaspidi on kavas uuringu tulemustest anda ülevaade ka 
lastevanematele, ettepanek uuringu tutvustamiseks on tulnud kooli hoolekogu poolt.  
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Tallinna veekogude üldkareduse võrdlus 
 

Kadi-Riin Schimanski, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
 

Veel, mis on levinuim aine Maal ja elu eksisteerimise alus, on väga palju erinevaid omadusi. Üheks 
neist on karedus, mille tekitavad temas lahustunud magneesiumi- ja kaltsiumisoolad. Vee karedusega 
peab arvestama kõigi igapäevaste veega seotud tegemiste juures. Teema valikul sai määravaks 
Tallinna elanikuna tekkinud küsimus, kas vee karedus erineb Tallinna piires? Sellele vastuse 
leidmiseks püstitati hüpotees: Tallinna erinevate piirkondade magevee karedused ei erine üksteisest. 

Uurimus jaguneb kaheks osaks. Teoreetilises osas, antakse ülevaade vee kareduse mõistest, selle 
vormidest ning karedusega seonduvatest probleemidest. Empiirilises osas, antakse ülevaade vee 
kareduse määramisest, esitatakse uurimistulemused, arutletakse nende üle ning tehakse järeldused.  

Vee kareduse määramiseks kasutati kompleksonomeetrilist tiitrimismeetodit. Paremini kokku 
langevate tiitrimistulemuste aritmeetilise keskmise põhjal arvutati vee üldkaredus, mida kasutati 
uurimisjaamadest võetud vete võrdlemisel.  

Tulemustest selgus, et Tallinna vee üldkaredus on piirkonniti väga erinev. Männiku ja Pääsküla 
karjääride vete üldkaredus oli kõige madalam, vastavalt 1,64 mg-ekv/l ja 2,27 mg-ekv/l, kvalifitseerudes 
pehmete vete hulka. Selle põhjuseks tuleks pidada karjääride paiknemist Ordoviitsiumi mere 
karbonaatsetele lademetele settunud luiteliivadel, mille paksus on 10-30 meetrit ja mida aluspõhja 
moodustavast paekivist, eraldab omakorda veel kuni 2 meetri paksune saviliiv/liivsavine moreen. St 
veed ei ole kokku puutunud karbonaatse aluspõhja kivimitega, mis on Eestis peamine kaltsiumi- ja 
magneesiumisoolade allikas. Kõrgeim üldkareduse näit oli Pirita jõe suudmes, 5,11 mg-ekv/l. Seda 
põhjustab eelkõige jõevee kokkupuude karbonaatsete aluspõhja kivimitega, aga ka merevee mõju. 
Veevõtu jaam asus Pirita jõe suudmes vahetult muuli taga. Proovivõtu ajal valitsenud loodetuulte 
mõjul tungis merevesi jõesuudmest üles, seguned jõeveega ning tõstis sellega üldkareduse näitu. 
Kopli (3,2384 mg-ekv/l), Haabersti (3,725 mg-ekv/l), Pääsküla (3,15 mg-ekv/l) ja Pirita (4,945 mg-ekv/l) 
kraanivesi jäid näitajate poolest mõõdukalt kareda vee piiridesse. Samas oli Pirita kraanivesi neist 
kõrgeima karedusega. Põhjuseks on taas karbonaatse aluspõhja kivimite mõju. Pääsküla puurkaevu 
vett ei olnud võimalik tiitrida. Katsete korduva nurjumise põhjuseks võib pidada mõningate metallide 
kõrgenenud sisaldust vees, mis ei allunud katses kasutatud reaktiivide toimele.  

Töö alguses püstitatud hüpotees, et Tallinna erinevate piirkondade magevee karedused ei erine 
üksteisest, ei leidnud kinnitust. 
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Näited ja ülesanded Ida-Virumaa kohta 
 

Elizaveta Shilman, 12. klass 
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaaium 

 
Juhendaja: Svetlana Rolitš (Ahtme Gümnaasium) 

 
 

Tänapäeval avaldatakse palju huvitavaid väljaandeid koduloost ja muuseumidest, kuid õpilased ei loe 
neid tihti. Kuidas siis anda igale õpilasele edasi nii tähtsat informatsiooni? Kõige olulisem on ju see, et 
õpilane ise hakkaks oma kodumaa ajaloost huvituma. Käesoleva töö käigus valminud materjalid 
annavad õpilastele võimaluse õppida ainet ja samal ajal laiendada oma silmaringi. Kogemus näitab, et 
õpilased lahendavad huviga ülesandeid, mis viitavad kodukohale. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli Ida-Virumaa kohta andmetel põhineva matemaatikaülesannete 
kogumiku koostamine. Tehtud töö tulemusena kokkuvõtteks võib öelda, et algselt püstitatud 
eesmärk täideti. 

Ettevalmistuse käigus analüüsiti kasutusel olevate matemaatikaõpikute sisu ja viidi läbi õpilaste seas 
küsitlus. Uurimisobjektiks olid õpikuülesanded matemaatikas 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi jaoks. Õpikute 
autoriks on Enn Nurk. Küsitluse käigus uuriti, kas õpilased mäletavad Eesti või Ida-Virumaa kohta 
käivad matemaatikaülesandeid oma õpikutest. 

Uurimus näitas, et nii Eestit, Ida-Virumaad, kui ka sellel territooriumil asuvaid kultuuriväärtusi 
puudutavaid ülesandeid võib matemaatika õpikutes leida vaid vähestel juhtudel – 5.-9. Klasside 
õpikutes kokku 29 Eesti ja 4 Ida-Virumaaga seotud ülesannet. Seda üllatavam on küsitluse tulemus – 
tervelt 31% vastanutest mäletas oma õpikust Eesti või Ida-Virumaaga seotud ülesandeid. See 
tähendab, et õpilastele jäävad reaalse elu ja eriti kodukohaga seotud näited eriti hästi meelde. 

Töö sisaldab autori poolt koostatud matemaatikaülesandeid 5., 6., 7. ja 8. klassi jaoks ja just selles 
seisnebki uurimistöö praktiline väärtus. Ülesannete kogumik on kasutatav täiendava õppevahendina 
nii õpilastele kui ka matemaatika õpetajatele. 
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Kes ma päriselt olen? Eesnimedest 
 

Brita Siimon, 12. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Aili Kiin (Viljandi Gümnaasium) 

 
 

Moes olevad eesnimed muutuvad pidevalt koos riigi majanduslike, kultuuriliste ja ühiskondlike 
muutustega. Nimetrendide pidev muutumine 20. sajandil iseloomustab tollast riigi valitsemist, sõdu 
ning rahvuslikku liikumist Vene võimu vastu. Kaksiknimede populaarsuse kasv näitab lapsevanemate 
kasvavat teadlikkust nimetrendidest ning Eesti Vabariigi nimeseadusest.  

Nii eestlaste kui ka muude rahvuste nimevalik sõltub suuremalt jaolt nimemoest, millel on, nagu igal 
moel algatajad, järgijad ja vastupanuesitajad. Siiski tuleks järglasele nime valides olla ettenägelik ja 
kindel, et valitud nimi temale tulevikus kahju ei põhjustaks.  

Uurimistöö eesmärgiks oli seletada Eesti praeguse nimevara kujunemist ja Viljandi Gümnaasiumi 
õpilaste eesnimede abil tõmmata paralleele teoreetilise ning statistilise materjali abil.  

Uurimistöös otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:  

 Mille alusel panevad lapsevanemad oma järglastele nimesid tänapäeval?  

 On sel vahet, kas inimene kannab ülipopulaarset või vähem levinud nime?  

 Miks saavad mõned inimesed rohkem kui ühe eesnime?  

 Kuidas mõjutab nimi inimest? 

Autor küsitles personaalsetes intervjuudes 45 Viljandi Gümnaasiumi (VG) õpilast, 12 neist levinud 
eesnimega ning 33 neist vähem levinud eesnime(de)ga. Uurimistööst järeldub, et teades inimese 
nime saame aimuse ka tema päritolust, ent igale reeglile leidub erandeid. Seetõttu peaksid inimesed 
olema nimede suhtes võrdlemisi eelarvamusvabad ning mitte tegema ennatlikke järeldusi ainult 
inimese eesnime põhjal.  

Küsitledes õpilasi selgus, et enim ja vähem levinud nimedega õpilased suhtuvad oma nimesse 
erinevalt ning leidub inimesi, kes on end oma nime tõttu halvasti tundnud. Kuigi Eesti vanasõna 
ütleb, et nimi ei riku meest, on täheldatud nimede erinevaid mõjusid isiksuse kujunemisel, olgu 
selleks kasvõi kiusamine lasteaias või põhikoolis.  

Lisaks nimekandjate enda arvamusele oma nimede kohta selguvad uurimistöö tulemustest ka 
erinevad ajendid, millest lähtudes vanemad oma lastele nimesid panevad.. Tulemusi tasub kindlasti 
võtta arvesse enda lapsele nime valimisel. Kindlasti tasuks jätkata eesnimede uurimist – nii 
rahvaluulelisest, keelelisest kui ka psühholoogilisest aspektist. 
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Saaremaa põhjavee karedus 
 

Reedik Sõber, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Raili Tamm (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Põhjavesi on inimeste peamine mageveeallikas nii joogiveeks kui ka tarbeveeks. Harva 
teadvustatakse, et piirkonniti see erineb. Vee kareduse peamiseks mõjutajaks on aluspõhi. Saaremaa 
aluspõhjaks on paekivi, mille tõttu on Saaremaa põhjavesi kare. Vee kõrge karedus ei tekita tõsiseid 
terviseprobleeme, kuid võib mõjuda kahjulikult seadmetele ja materjalidele, mistõttu soovitatakse 
tarbeveena kasutada pehmet vett. 

Uurimistöö eesmärgid: 

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade: 

a) vee kareduse tüüpidest ja klassifikatsioonidest; 

b) vee pehmendamisviisidest; 

c) vee kareduse mõjust inimeste tervisele ja seadmetele; 

d) Saaremaa pinnase ning Läänemere vee mõjust põhjaveele; 

e) vee kareduse testimise metoodikast; 

 Praktilise töö käigus võtta ja analüüsida veeproove erinevatest Saaremaa piirkondadest. 

Püstitati järgmine hüpotees: rannikualadel on Saaremaa põhjavesi karedam kui sisemaal. 

2014. aasta oktoobrikuu teises pooles ning novembri alguses viidi läbi proovide kogumine ning 
analüüs, mille tulemused näitavad: 

 sisemaa põhjavee karedus on tihedalt seotud kaugusega selle peamisest toiteallikast, milleks 
Saaremaal on Lääne-Saaremaa kõrgustik;  

 Kihelkonnal võis esineda merevee sissetungi põhjaveekihtidesse, sest veeproov on 
ebanormaalselt kõrge karedusega; 

 vesi on rannikuäärsetel aladel karedam, kuid Pihtla (sügavus 50 m) puurkaevu proov eristus, 
see võib olla tingitud asjaolust, et puurkaev ulatub sügavamale vettpidavast kivimkihist ja 
seega merevee mõju veele on nõrgem; 

 hooajaliselt muutub merevee karedustase oluliselt ja kuna Kuressaare proovid võeti 
jääkattega merest, jäid need antud uurimistööst välja. 

Uurimistöö hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Ida-Saaremaal mõjutab merevesi põhjavee karedust, 
kuid Lääne-Saaremaal mõjutab põhjavett ka kõrgustikult pärit suhteliselt pehme vesi. 
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Muusikateraapia – muusika tablettide asemel 
 

Anu Širogorov, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Merle Eberhart (Lasila Põhikool) 

 
 

Uurimistöö annab põhjaliku ülevaate muusika mõjust inimesele, muusikateraapia põhitõdedest, 
ajaloost nii Eestis kui ka mujal maailmas ning sellest, kellele muusikaravi sobib. 

Uurimus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas kirjutan muusikateraapiast 
üldiselt, selle rakendamisest ja ravivõimalustest. Praktilises osas aga Muusikateraapia keskuse 
külastusest, intervjuust Eesti muusikaterapeut Alice Pehkiga ja läbiviidud küsitlusest Lasila Põhikoolis. 
Lisades on küsimustiku näidis, mida Lasila Põhikooli õpilased täitsid, mõtteavaldusi erinevatelt 
muusikaga seotud inimestelt, fotosid muusikateraapiakeskuse logost ning Alice Pehkist. Tööga käib 
kaasas ka CD Klassikaraadio saatest muusikateraapia teemal. 

Muusika toime inimesele sõltub paljudest samaaegselt mõjutavatest faktoritest. Eelkõige sõltub see 
muusika elementidest ning nende omadustest. Tähtsad on ka inimesega seotud tegurid ning 
keskkonnategurid. 

Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav teraapiavorm, milles nii muusika kuulamisele 
põhinevaid meetodeid kui ka vaba improvisatsioonilist musitseerimist rakendatakse teraapilises 
suhtes eesmärgipäraselt tervise säilitamiseks või parandamiseks ning ka haiguste või sisemise 
tasakaalutuse ennetamiseks. Muusikateraapia annab inimesele võimaluse leida endas üles elujõu 
varud ja rakendada need oma tervise edendamise teenistusse. Muusikateraapias on muusika vaid 
abivahendiks teraapilistele eesmärkidele jõudmisel – tervendava efekti annab teatava muusika või 
muusikalise tegevuse sihipärane kasutamine. 

Eesti Muusikateraapia keskus on ellu kutsutud selleks, et toetada igapäevakiiruses toimetava 
unikaalse inimese toimetulekut iseenda ja ümbritsevaga ning pakkuda enesearenguvõimalust neile, 
kel on soov elada oma elu senisest täisväärtuslikumalt. 

Muusikateraapia on sobilik teraapiavorm igas eas inimesele alates raseduse toetamisest kuni siit 
maailmast lahkumiseni erinevate haiguste tõttu. 
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Lihatoodete sensoorne analüüs 
 

Veronika Zamakhova, 11. klass 
Narva Keeltelütseum 

 
Juhendajad: Urmas Sannik (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus),  

Maria Gvianidze (Narva Keeltelütseum) 
 
 

Meie maailm sõltub mitmeti tehnoloogiast. See tähendab, et inimesed vajavad üha rohkem 
kvaliteetseid ja kasulikke tooteid, sealhulgas lihatooteid. Oma kõrge söögi- ja maitsekvaliteedi tõttu 
peetakse liha väärtuslikuks toiduks, sest et see on inimesele valkude-, rasvade- ja mineraalsoolade 
allikaks.  

Kogu lihatooteid tootva ettevõtte peamiseks eesmärgiks on toodete kvaliteedi parandamine. Uute 
lihatoodete väljatöötamisel on kõige olulisem see, et tarbija hindaks toote kvaliteeti. Tarbijate 
arvamused võivad poolest erineda professionaalsete degusteerijate arvamusest. Siiski mängib nende 
arvamus peaosa liha ja lihatoodete väljatöötamisel. Selleks et saada teada liha ja lihatoodete 
tarbijate hinnanguid kulutavad lihatööstused olulisi ressursse. 

Uurimistöö eesmärk oli uurida süsteemi, mis aitab hinnata, kuidas tarbija tajub lihatoodete esialgset 
kvaliteeti inimese meeleorganite tasandil; kontrollida lihatoodete mikrobioloogilist kvaliteeti ja 
uurida lihatoodete sensoorseid omadusi. 

Uurimuse käigus viidi läbi järgnevad uuringud: 

 kirjanduse analüüs lihast ja sensoorsest analüüsist üldinfo saamiseks; 

 liha ja lihatoodete organoleptiliste omaduste analüüs (visuaalne, taktiilne, haistmis-, 
maitsemismeetodid) 

 testijate sensoorse tundlikkuse astme analüüs 

 liha ja lihatoodete kaasaegse sensoorse analüüsi uurimine (katsekoht, nõuded testijatele, 
iseloomustused analüüsile, hinnangute andmise skaalad). 

Järeldused 

Sensoorne süsteem annab lihatoodetele adekvaatse iseloomustuse ning võimaldab selle 
kasutuskõlblikust analüüsida. Analüüsi tulemuste põhjal on uuritud lihatooted tarbimiseks kõlblikud. 
Mikrobioloogiline analüüs näitas kahjulike mikroorganismide ja mürgiste hallitusseente puudumist. 

Kokkuvõte 

Liha ja lihatoodete põhjaliku uurimist on vaja teha selleks, et välja töötada süsteem, mis aitaks 
hinnata, kuidas tarbija tajub lihatoodete esialgset kvaliteeti inimese meeleorganite tasandil. 
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Hõõrdeteguri sõltuvus suhtelisest liikumiskiirusest ja määrdeainest 
tribopaaride teras-teras ja teras-pronks näitel 
 

Ilja Zebergs, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Veroonika Shirokova (Tallinna Ülikool),  

Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool) 
 
 

Hõõrdejõu teket on suhteliselt vähe uuritud vaatamata sellele, et me puutume hõõrdejõuga meie 
igapäevaelus pidevalt kokku. Esimese hõõrdumisseaduse proovis sõnastada Leonardo da Vinci juba 
1508. aastal, kuid siiamaani on hõõrdumine meie jaoks täis saladusi. Seepärast otsustaski uurimistöö 
autor uurida just seda nähtust.  

Antud töö teoreetilises osas on antud ülevaade hõõrdumise ja hõõrdejõu olemusest üldiselt, 
hõõrdumise uurimise ajaloost, seda mõjutavatest teguritest (koormus, libisemiskiirus, seisaku kestus, 
pindade puhtus, pinnakonarate kõrgus, metallide lahustuvus üksteises), sellisest hõõrdumisega 
kaasnevast nähtusest nagu stick and slip efekt ja määrimisest.  

Praktilises osas autor uuris hõõrdejõu sõltuvust liikumiskiirusest määrdeta ja määrdega hõõrdumisel. 
Katsete läbiviimiseks kasutati tribostendi G.U.N.T TM 260 katsemoodulit Pin on Disc, s.t uuriti tihvti 
hõõrdumist pöörleva kettaga. Läbi viidi katsed tribopaaridega teras-teras ja teras-pronks, 
määrdeainetena kasutati vett ja oliiviõli.  

Praktilise osa eesmärk on uurida hõõrdeteguri sõltuvust hõõrduvate detailide suhtelise 
liikumiskiirusest ning iseloomustada hõõrdumist erinevates tingimustes. Samuti esinesid katsete 
käigus mõningad hõõrdumisega kaasnevad segavad nähtused (nt kulumine, soojenemine, stick and 
slip efekt), mida uurimistöö autor kirjeldas, selgitas nende põhjuseid ning seda, kuidas saab neid 
vältida või nende mõju vähendada. 

Katsetest selgus, et kuivhõõrdumisel antud tingimustega tribosüsteemis mängivad olulist rolli 
kulumine ja katkendlibisemine (stick and slip efekt). Saadud hõõrdeteguri sõltuvus kiirusest näitas, et 
eri kiirustel mõjutavad hõõrdetegurit erinevad tegurid. Suure eksperimendi täpsuse puhul on jälgitav 
ka stribeck efekt.  

Paksema veekihiga katsetes oli jälgitav sõltuvus kiirusest – kiiruse suurendamisel hõõrdejõud kasvas, 
kuna siis kasvas tähtsus hüdrodünaamika. Õhukese veekihi puhul seevastu sõltuvus liikumiskiirusest 
oli märkamatu, kuid väikestel kiirustel oli hõõrdejõud suurem kui paksema veekihi puhul. Katsed 
õliga näitasid vastupidist tulemust, liikumiskiiruse tõstmisel hõõrdejõud vähenes. Üheski määrdega 
katses ei toimunud kulumist ega katkendlibisemist.  

Ühest katsest veega oli näha, et teatud tingimustel saab oluliselt vähendada hõõrdejõudu, kui 
saavutada olukord, kus üks detail hakkab ujuma mööda määrdekihti teise detaili kohal, s.t katkevad 
peaaegu kõik otsesed kontaktid kahe pinna vahel.  

Katsetest selgus ka, et vesi võib olla hea lubrikant väga väikeste kiiruste ning paksu veekihi korral, 
samuti on see väga odav. Lisaks, suurematel kiirustel võib tekkida olukord, kus üks keha hakkab 
ujuma mööda määrdekihti teise keha kohal, s.t peaaegu kõik otsesed kontaktid kahe pinna vahel 
katkuvad, mis oluliselt vähendab hõõrdejõudu. Teiselt poolt vesi võib põhjustada metallide 
korrosiooni ning üsna kiiresti aurub tavatingimustes, seega seda ei saa pikaajaliselt kasutada, eriti 
kaitsmata korrodeeruvate metallidega. 

Erinevate määrdeainete ja tribopaaridega saadud hõõrdeteguri arvväärtusi ei saa antud katsete 
põhjal võrrelda, kuna katsetingimused olid erinevad.  
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Ruila vesiveski 
 

Mari Talinurm, 9. klass 
Ruila Põhikool 

 
Juhendaja: Livia Roomets (Ruila põhikool) 

 
 

Eesti on madal maa, mida liigestab tihe väikejõgede võrk. XVII sajandi lõpul ja XIX sajandi algul kuulus 
oluline koht Eesti tööstuse arengus metsamaterjalide töötlemisele saeveskites. Vesiveskid on oluline 
osa esivanemate elust, mis annab aimu nende eluviisist ning võimaldas areneda ka põllumajandusel. 
Ajalooliselt on vesiveski olnud küla tuiksoon, mille ümber koondus muu elu. Veskimees oli tollases 
külaühis-konnas info koguja ja jagaja rollis. Tema juures toimusid meeste kokkusaamised.  

Vesiveskid olid Eestis aktiivses kasutuses 1939. aastani. Teise maailmasõja ajal said paljud veskipaisud 
kannatada ning veskid ja jõujaamad jäid seisma. Kaunid paisjärved lasti veest tühjaks või kasvasid 
täis. 19. sajandil kuulus peaaegu iga mõisa juurde ka vesiveski, Eestis oli neid 759. 

Uurimistöö eesmärk oli uurida Ruila vesiveski ajalugu erinevatel ajastutel, s.o sõjale eelnenud ja 
järgnenud perioodil ning täiendada kooli arhiivi materjaliga. Oma töös kasutasin uurimismeetodina 
suulist intervjuud kohalike inimestega, samuti kontakteerusin endiste ja praeguste Ruila Vesiveski 
omanikega ja kasutasin Ajalooarhiivi materjale. Intervjuud kohalike elanikega viisin läbi 2013. a. 
sügisel. Uurimise käigus oli probleemiks Ruila vesiveski kohta käivate dokumentide hävinemine. 
Allesjäänud info on säilinud vaid väheste inimeste mälestustes.  

Ruila mõis kuulus von Bremenitele, kes otsisid uusi mõisa arendusvõimalusi. Selleks ehitati 1864. 
aastal vesiveski. Arvatavasti 1920. aastate paiku hakkas veskis toimetama mölder Jüri Järbach koos 
poeg Alfrediga. Üldiselt sujus vesiveskis elu ja töö väga hästi, mistõttu kogu pere langes 1949. aastal 
Siberisse küüditamise ohvriks. Perekond Järbachid naasesid Siberist 1958. aastal, mõni aasta hiljem 
lubati nad tagasi veskisse, mis oli lagunenud. Hetkel on veskis perekond Lakside elamu, umbes 
aastast 2000, mida nad jõudu mööda renoveerivad. 

Tööd ilmestab rohke fotomaterjal. Huvipakkuv on fakt, et Ruila vesiveski töötamise aegadel oli 
Vasalemma jõgi oluliselt laiem praegusest.  Tähelepanuväärset vaeva nähti veski töös hoidmisega 
ning hooldamisega. Koduloouurimuslikku väärtust lisab tõsiasi, et autoril õnnestus Tartu 
ajalooarhiivist leida materjale veski ostu-müügilepingu kohta 1932. aastal.  

Uurimus omab koduloolist väärtust ning on kindlasti Ruila Põhikooli jaoks oluline õppematerjal. 
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Plastmasside tuvastamine IR meetodil ning plastifikaatorite leostumine 
plastmassidest ja nende määramine FT-ICR-MS meetodil 
 

Kerttu Talts, 11. klass 
Lähte Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Tõiv Haljasorg (Tartu Ülikool) 

 
 

Selle teadvustamine, et plastikud eraldavad neis hoitavasse toitu tervisele potentsiaalselt kahjulikke 
ühendeid, on levima hakanud alles hiljaaegu. Selle tõestamiseks on seni veel vähe katseid tehtud 
ning Eestis paar üksikut. Käesoleva töö autor tahab tõsta teadlikkust plastikute ohtlikkusest ning 
panna inimesi rohkem mõtlema nende kasutamist vähendamisele. 

Töö eesmärk oli teada saada, milliseid plastifikaatoreid plastesemetes leidub ja identifitseerida 
plastesemetest (just toidupakenditest) migreeruvaid plastifikaatoreid.  

Töös tutvustatakse plastikuid, kirjutatakse nende ajaloost ning plastikutes sisalduvatest kahjulikest 
ainetest ja nende toimest organismile. Töös tehtavad eksperimendid viidi läbi 
infrapunaspektroskoobiga (IR), Leica M165 FC mikroskoobiga ja Fourier' teisendusega ioon-
tsüklotronresonants-massispektromeetriaga (FT-ICR-MS). Tutvustatakse ülevaatlikult kasutatavat 
aparatuuri ning töö eksperimentaalses osas kirjeldatakse plastikute analüüsimise meetoditest ja 
katsete tulemustest. 

Katsete analüüsist selgus, et kõik uuritavad plastikud sisaldavad plastifikaatoreid. Tulemused 
erinevad aga varem avaldatud ja autori poolt läbi töötatud materjalist.  

Esimene hüpotees, et uuritavates PP (polüpropüleen) märgistusega plastikutes leidub ja neist 
migreerub vette plastifikaatoreid, leidis kinnitust. PP plastikute kohta pole varasemate allikate 
uurimisel andmeid selle kohta, kas need sisaldavad plastifikaatoreid või mitte. Autori katsetest 
selgus, et PP märgistusega karpides olnud vees oli palju erinevaid ftalaate (võikarbid ja säilituskarbid).  

Teine hüpotees, et uuritavates PET (polüetüleentereftalaat) märgistusega plastikutes ei leidu ja neist 
ei migreeru vette plastifikaatoreid, ei leidnud kinnitust. Kõik uuritud PET märgistusega plastikud 
sisaldavad plastifikaatoreid (ftalaate). Erinevad allikad väitsid, et PET plastikud sisaldavad mingil 
määral kahjulikke aineid, kuid mitte ftalaate.  

Kolmas hüpotees, et uuritavas EPS (vahtpolüstüreen) märgistusega plastikus leidub plastifikaatoreid, 
leidis kinnitust. EPS plastikust leiti katsete tulemusena selliseid ftalaate, mida pole märgitud nende 
koostises. Ei leitud aga paljusid selliseid plastifikaatoreid, mida oli koostisesse märgitud. Selline 
erinevus võib tuleneda sellest, et on palju sama märgistusega EPS plastikuid, mis erinevad mõnevõrra 
koostise poolest. 

Nende tulemuste põhjal võib arvata, et teiste tähistustega plastikutes võib samuti sisalduda erinevaid 
plastifikaatoreid, mida plastikutootjad pole avaldanud. Täiendavad katsed plastikuid sisaldavate ning 
neist migreeruvate plastifikaatorite tuvastamiseks on vajalikud. 

Kuna käesolevas töös ei määratud plastifikaatoreid kvantitatiivselt, siis ei saa järeldada, kas 
plastikpakendid on ohutud või mitte. Isegi kui plastikutest migreerumine toitu vastab normidele ei 
saa väita, et talutavat päevast annust ei ületata. Kuna plastikutega puututakse kokku niivõrd tihedalt, 
pole välistatud, et mitmest erinevast plastikust summaarselt saadud plastifikaatorite hulk võib 
ületada talutava päevase annuse ning mõjuda inimese organismile kahjulikult. 
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Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias 
 

Markus Talvik, 8. klass 
Tallinna Merekalda Kool 

 
Juhendaja: Martin Talvik (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
 

Uute tehnoloogiliste vahendite ning nutiseadmete kasutamine mõjutab meie igapäevast käitumist. 
Oleme kujunemas „digitaalsete nobenäppude“ põlvkonnaks, kus ise meisterdamine ning materjali 
taaskasutamine on muutumas millekski, millega esivanemad tegelesid siis, kui teleripilt oli must-
valge. Linnud ja linnulaul on meie jaoks paari kliki kaugusel. Arvutimängud võimaldavad linde pidada 
ja toita, veebikaamerad võimaldavad neid reaalajas jälgida. Samas elame olukorras, kus pidevalt on 
uudised selle kohta, et lindude arv jääb väiksemaks ning vana-vanemate elukohad jäetakse maha. 

Uurimistöö teostamise eesmärgiks oli meie perekonna suvekodu näitel luua koduaias suvistele 
aialindudele pesitsemistingimused ning selle kaudu anda oma panus tavaliste aialindude 
kaitsmisesse. Pesitsustingimuste loomine suvistele aialindudele on keskkonna kaitsmine üksikinimese 
tasandil. Selles kajastub minu arusaam inimese ja keskkonna seostest, vastutustundlik suhtumine 
elukeskkonda ning viis elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästvalt. 

Lind vajab pesitsemiseks pesamaterjali ja toitu, mistõttu oleme aia kujundanud linnusõbralikult 
poolmetsikuks. Oleme loonud aia, kus on võimalikult mitmekesine maastik, kirev ja liigirikas elu. 
Samas vastab aed ka linna heakorraeeskirjale. Kuna koduaed on selline lindude elupaik, mis on 
inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud, siis olen jälginud lindude elukeskkonda ning tulemused 
näitavad, et senised tegevused aias on olnud asjakohased. 

Ülesandeks oli näidata, et koduaias on võimalik luua väheste vahenditega küllaltki head võimalused 
lindudele pesitsemiseks, millega kaasneb võimalus vaadelda linde, kuulata nende laulu ja hoida 
kontrolli all putukate arvukust. 

Töös on kirjeldatud meie perekonna suvekodu aia kontseptsiooni ja seal pesitsevaid linde. 
Analüüsitud on, milliseid pesitsemiskohti ja pesakaste meie aia linnud siiani eelistanud on. 
Olemasolevatele pesitsuskohtadele lisaks valmistasin loovtöö raames taaskasutatud materjalidest 
kaks pesakasti – suletud pesakasti rasvatihasele ja avatud pesakasti linavästrikule – et parandada ja 
suurendada lindude pesitsemisvõimalusi koduaias. Töö sisaldab põhjalikku pesakastide valmistamise 
õpetust, mõlema pesakasti jooniseid, virtuaalseid 3D mudeleid ja fotosid koduaiast, töö käigust ning 
valmis pesakastidest. 

Pesitsuskohtade teadlik loomine koduaeda on võimaldanud linde kodu juurde meelitada, et nautida 
silmailu ning kuulata linnulaulu. Samuti on linnud aidanud hoida kontrolli all aias leiduvate putukate 
arvukust, kuna meie pere kasvatab suvel ka mitmeid aiasaadusi.  
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Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid 
 

Karl Hendrik Tamkivi, 8. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Inge Vahter, Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Aasta 2015 on nimetatud rahvusvaheliseks valguse aastaks. Valguse aasta tähistamine toimub ÜRO 
egiidi all ning on ellu kutsutud valguse ja optiliste tehnoloogiate rolli teadvustamiseks meie 
igapäevaelus ning inimkonna tuleviku kujundamisel. Valgust on meile kõigile vaja ja juba aastaid 
kasutatakse koduses majapidamises erinevaid elektrilampe. Energia säästmise huvides on üha enam 
hakatud rääkima hõõglampide vahetamisest säästlikumate vastu. Käesolevas uurimistöös on 
võrreldud kodudes kasutatavaid hõõg-, halogeen-, säästu- ja LED lampe. Töö eesmärkideks seati: 

 Anda ülevaade majapidamises kasutatavatest lampidest ja neid omavahel võrrelda. 

 Viia läbi katsed, et uurida, kas lambid vastavad tootja poolt pakendil toodud andmetele.  

 Viia läbi küsitlus SÜGi õpilaste ja õpetajate seas, teada saamaks, milliseid lampe nende kodus 
kasutatakse ja mida tehakse läbipõlenud säästulampidega. 

 Uurida, mida tehakse läbipõlenud säästulampidega Kudjape jäätmejaamas. 

Uurimusega kontrollitakse järgmisi püstitatud hüpoteese: 

 Vaatamata Euroopa Komisjoni direktiivile, kasutatakse kodudes kõige enam hõõglampe. 

 Õpilased ei tea, kuidas luminofoorlampe utiliseerida tuleb. 

 Lampide tegelikud omadused ei pruugi pakendile märgitule vastata. 

 Vaatamata kõrgele hinnale on kõige ökonoomsemad LED lambid. 

Töö praktilises osas küsitleti Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-11. klassi õpilasi (N=100). Selgus, et kõige 
rohkem kasutatakse Saaremaa kodudes ikka veel hõõglampe. Järgnevad halogeen ja 
luminofoorlambid. Kõige vähem leidub LED lampe — vähem kui pooltes kodudes. Küsitletud  
õpetajad olid kursis, mida teha läbipõlenud säästulampidega. Kuid vähemalt kaks kolmandikku 
õpilastest ei tea, kuidas elavhõbedat sisaldavate luminofoorlampidega ringi tuleb käia. Seega tuleb 
noorte hulgas rohkem selgitust teha. Saaremaal saab kasutatud lampe viia Kuressaare Kudjape 
jäätmejaama, pirne võetakse vastu ka kauplustes. Kudjape jäätmejaamas luminofoorlampe ei 
töödelda. Need saadetakse edasi Lätti. 

Töö katselises osas mõõdeti erinevat liiki ja erineva võimsusega lampide võimsust ning nende poolt 
tekitatud pinnavalgustatust. Valgustatuse põhjal arvutati lampide poolt kiiratav valgusvoog 
luumenites. Tulemuste võrdlemisel lambipakendile märgitud andmetega selgus, et halogeenlampide 
tegelik valgusvoog on pakendile märgitust väiksem. Teiste liikide puhul on tootjate poolt lubatud 
luumenite arv tagatud. Pakendile märgitud võimsused langevad mõõtmisvigade piires 
katsetulemustega enamuses kokku. Vaid 100-vatise hõõglambi võimsus osutus 10 % väiksemaks ja 
seetõttu on ka tegelik valgusvoog lubatud 1025 lm asemel 905 lm. 

Lampide hinna, elektrikulu ja eluea kaudu arvutati eri liiki lampide poolt kiiratava valguse maksumus. 
Vaatamata kõrgele hinnale osutusid LED lambid pika tööea tõttu kõige ökonoomsemaks. Lampide 
spektrite võrdlemisel päikesevalgusega selgus, et kõige loomulikuma koostisega on hõõg- ja 
halogeenlampide valgus ning kõige ebaloomulikum spekter luminofoorlampidel. 

Uurimusest võib järeldada, et majanduslikust ja keskkonnasäästlikkuse seisukohast on kõige 
perspektiivikam LED lampide kasutamine. Seda enam, et tehnoloogia areneb kiiresti ja lampe 
arendatakse edasi. 
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Ruumiline luule: uus eksperimentaalluule liik 
 

Keily Tammaru, 12. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Monika Mändmaa (Viljandi Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärk oli dokumenteerida Keily Tammaru loomingut ruumilise luule valdkonnas. 
Uurimistöö tulemusena on koostatud kuupluule definitsioon. Kuupluuletus ehk ruumiline luuletus on 
luulevorm, kus luuletus on kantud ruumilisele kehale ning tekst ja keha moodustavad koos ühtse 
terviku. Lisaks võib eelmainitud mõistete sünonüümidena kasutada järgmisi väljendeid: 
ruumluuletus, 3D-luuletus, kolmedimensiooniline luuletus, kolmemõõtmeline luuletus. 

Esimesed Keily Tammaru ruumiliste luuletuste näited olid valmis tehtud juba 2012. aastal. Edasi 
tekkis vajadus määratleda, kus paikneb ruumiline luule teiste luulevormide kõrval, ning uurida, kas 
analoogseid töid on tehtud ja kuhu neid kirjanduses paigutatakse. Otsingutulemusena selgus, et 
eestikeelsed märksõnad kuupluule kohta ei andnud sobivaid tulemusi ehk need ei vastanud ruumilise 
luule olemusele. Märksõnadele leiti võimalikud ingliskeelsed vasted, millele leiti sobivaid kirjeid, ning 
kasutati saadud tulemusi analüüsis ja võrdluses. Kõik leitud teosed ei vastanud käesolevas 
uurimistöös väljatöötatud ruumilise luule definitsioonile, kuid leidus ka töid, mida võib pidada 
kuupluuletusteks. Leitud kuupluule autorite seas jäi silma Uus-Meremaa kunstnik Terry Moyle, kes 
tegeleb peamiselt kuubikujuliste ruumluuletustega; ta kasutab oma loomingu nimetamiseks 
ingliskeelset väljendit 3D poetry.  

Uurimistöö põhiosas esitati kaksteist Keily Tammaru ruumilist luuletust, millest lisati foto ning 
sõnaline osa. Teoseid kirjeldati ning uuriti, millistel erinevatel viisidel on võimalik luuletust lugeda. 
Samuti analüüsiti seoseid füüsilise vormi ja sisu vahel ning põhjendati, miks on tegemist ruumilise 
luulega. Seega on Keily Tammaru teosed ruumilise luule näideteks. Esialgu saab töid eksponeerida 
vaid näitusesaalis, kuid on ka võimalus kuupluuletused digitaliseerida ja esitada hologrammina. 

Uurimistöö tõestab, et ruumiline luule kui luulevorm on olemas ning seda saab pidada arvestatavaks 
teiste eksperimentaalluule tüüpide kõrval (nt piltluule, gümnastiline luule jne). 
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Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse näitel Pärnus 
 

Hendrik Tammekivi, 12. klass 
Birminghami Ülikooli Kolledž 

 
Juhendaja: Väino Tuisk (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 

 
 

World wide web („www“) ehk internet, mis algupäraselt oli loodud vaid info kiireks edastamiseks 
sõjatandrile, on muutunud olulise tähtsusega osaks meie elust, osaliselt võib seda pidada elustiiliks: 
silmas pidades erinevate sotsiaalvõrgustike olemasolu ja keerulisemal juhul sõltuvust. 

Eesti on oma arengult veebitasandil näidanud konkreetsust ja originaalsust mitmel moel. Oleme 
loonud nii ühe tuntuima suhtlusprogrammi Skype kui ka suutnud riigitasemel valimised viia 
internetti – tänu sellele ei pea inimene valimisteks kodust lahkuma, vaid vajab ainult arvutit, 
internetti ning ID-kaarti, ja muidugi selle lugejat. Lisaks on meil koolihinded e-koolis, kasutame 
igapäevaselt veebi, et jälgida pangakontol toimuvat, ostame kaupu ning viidame internetis lihtsalt 
aega. Tänu kõigele sellele on Eestist saanud üks maailma juhtivamaid e-riike. Tagatipuks levib 
Eestis väga laialdaselt tasuta internet ehk avalikult traadita internetipunktid, mida kõigil on 
võimalik kasutada. Avaliku interneti rohkus kui ainulaadne nähtus Euroopas, kätkeb endas ka 
negatiivset, sest on võimatu hallata kõiki korraga ning see annab võimaluse häkkeritele 
tegutsemiseks. 

Oma töös olengi eesmärgiks võtnud Pärnus levivate avalike traadita internetipunktide turvalisuse 
hindamise ning lisaks üritan tõestada, et suur osa netikasutajatest ei ole oskuslikud ega tunne 
internetis levivaid ohte piisavalt. Samuti soovisin tõsta selle töö lugejate teadlikkust interneti 
kasutamisel, et hoiduda võimalikest riskidest. Pärast ohtude tuvastamist annan vastava 
internetipunkti valdajale teada, missugused riskid võrgus on ning mida tuleks teha, et neid 
ennetada. Uurimustöö alguses on antud ülevaade traadita interneti turvalisusest, levikust ning 
wardrivingust ehk avaliku veebipunkti otsimisest. 

Uurimusliku osa oskused ja vahendid olen omandanud pikaajalise ning mitmekülgse iseõppimise 
tulemusena, seega viisin uurimusliku osa läbi praktiliste teadmiste ja katsetuste põhjal. Kasutasin 
vaid oma arvutit, Linux operatsioonisüsteemi ning välist USB wifi-antenni, mis on kordades 
võimsam kui sisseehitatud kaart. Kõik töö valmimisel kasutatud meetodid on legaalsed ja Eesti 
Vabariigi seadustega kooskõlas. Andmeid kolmandatelt isikutelt töö käigus ei varastanud ning 
turvariskide olemasolust andsin teada juhatajatele. Lisaks kontakteerusin veebikonstaabli 
Anderoga ning Eesti IT-visionääriga Linnar Viigiga. 

Uurimistöö ei piirdu ainult avalike traadita internetivõrkude turvalisuste analüüsimisega ning 
hindamisega, vaid annab tervikliku ettekujutuse veebis toimuvast. Uurimustöö käigus sain 
lisateadmisi. Kuigi üldteadmised olid juba enne uurimistöö kirjutamist olemas, siis nüüd on reaalne 
arusaam, kuidas internetis infovahetus käib. 
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Klassikalise muusika mõju loogikaülesannete lahendamisele 
 

Liisa Tammsaar, 12. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Aire Luhaoja (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärk oli uurida, milline on nii klassikalise muusika (W. A. Mozart „Kahe klaveri sonaat 
D-duur“ ja A. Pärt „Alinale“) kui ka vaikuse mõju kujundiliste ning numbriliste loogikaülesannete 
lahendamisele ja tulemustele võrreldes varasemate uuringutega. Teema valiku põhjenduseks on 
autori eelmises uurimistöös „Taustmuusika mõju õppimisele“ selgunud õpilaste positiivne hinnang 
taustmuusikale reaalainete ülesannete lahendamisel. 

Töö esimene peatükk kirjeldab taustmuusika mõjul ajus toimuvaid protsesse. Teine ja kolmas 
peatükk kirjeldavad varasemaid uuringuid taustmuusika mõjust loogikaülesannete lahendamisele. 
Ülesanded, mida peatükkides käsitletakse on kahte liiki: nägemisega seotud ehk visuaalsed 
kujundilised loogikaülesanded ja enam mõtlemist vajavad numbrilised loogikaülesanded. Neljas 
peatükk kirjeldab nii praktilist uuringut kohalike õpilaste hulgas, tulemuste analüüsi, olulisemaid 
järeldusi kui ka võrdlust varasemate teadustöödega.  

Töös kasutati kombineeritud uurimismeetodit: teste, küsitlusi ja vaatlust. Sobiliku valimi moodustasid 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi noored vanuses 15-16 (n=69). Loogikaülesandeid 
sisaldavad testid koostas autor ise, mille lahendamine toimus 23. ja 30. septembril ning 7. oktoobril 
2014. Seoste ja tulemuste tõlgendamiseks vastati peale esimest ja kolmandat testi ka autori enda 
poolt koostatud küsimustikule, millega sooviti teada saada uuritavate taustaandmeid ja hinnanguid. 
Statistiliseks analüüsimiseks on kasutatud andmetöötlusprogrammi SPSS 22.0. Andmete 
analüüsimeetoditena kasutati kirjeldavat statistikat ja Fisheri täpset testi. 

Uurimistulemustest selgus, et noored said Mozarti muusikat kuulates kujundiliste loogikaülesannete 
lahendamisel paremad tulemused kui numbrilistes loogikaülesannetes. Samuti ilmnes asjaolu, et 
võrreldes vaikusega, mõjub klassikaline muusika positiivsemalt mõlemat tüüpi loogikaülesannete 
lahendamise edukusele. Numbriliste ülesannete osas esines enam positiivseid tulemusi Mozarti 
muusika saatel kui vaikuses. Kuigi õpilased tunnistasid, et võrreldes teiste keskkondadega on neil 
raske Mozarti muusika taustal lahendada tekstülesandeid, näitab õigete vastuste hulk vastupidist. 
Lisaks ilmnes käesolevas uurimistöös, et Mozarti muusika taustal lahendati ülesandeid aeglasemalt 
kui vaikuses või Pärdi muusika saatel.  

Töö tulemusi arvesse võttes võiks klassikalist muusikat kasutada õppetöös positiivsete tulemuste 
saavutamiseks. Samas on võimalik antud teemasse veel üksikasjalikumalt süüvida ning seda edasi 
arendada, nagu näiteks uurida, kuidas mõjutab klassikaline muusika loetud tekstidest arusaamist. 
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Elva Gümnaasiumi 7.-12. klasside õpilased Elva Muusikakoolis 
 

Liis Tarkus, 11. klass 
Elva Gümnaasium 

 
Juhendaja: Mare Lillak (Elva Gümnaasium) 

 
 

Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kui palju Elva Gümnaasiumi õpilastest on olnud seotud 
õpingutega muusikakoolis. Muusika kuulamine on õpilaste seas väga populaarne, aga kui populaarne 
on õpilaste seas muusika või pilli õppimine. Autor püstitas hüpoteesiks, et Elva Gümnaasiumi 7.-12. 
klasside õpilaste seast on tegelenud või tegeleb muusikaga vähemalt 25% õpilastest. 

Uurimistöö viidi läbi Elva Gümnaasiumi 7.-12. õpilaste seas ankeetküsitlusena. Esmalt selgitati välja 
301 õpilase seast õpilased, kes on/on olnud seotud muusikakooliga. Anonüümses küsitluses osalesid 
ainult muusikakooliga seotud õpilased. 

Tulemustest selgub, et muusikakooliga seotutest on 1/3 poisid ja 2/3 tüdrukud. Õpingute pikkus on 
olnud väga erinev, ulatudes 0,1 aastast kuni 11 aastani, keskmiselt 3,8 aastat. 

Populaarseim pill õpilaste seas oli klaver, sellele järgnes kitarr. Teised olid vähem populaarsed 
erialad. 

Muusikakooli õpingute alustamise põhjuseks toodi enamasti huvi muusika ja pilli vastu, aga ka 
vanemate soovi ja pilli olemasolu kodus. Üksikud õpilased tõid ka muid põhjuseid. 

Muusikakooli poolelijätmise peamiseks põhjuseks toodi ajapuudust, sama palju vastanutest väitsid, 
et kadus huvi pilliõpingute vastu. Muid põhjusi toodi vähem. Autor lisas töösse ka Faktumi 
uuringukeskuse poolt tehtud uuringu “Muusikahariduse mõju õpilastele” tulemused ja võrdles neid 
Elva koolis tehtud küsitluse tulemustega Selgus, et tulemused ei erinenud palju. 

Tähelepanu vääris fakt, et 2/3 peredes oskas lisaks uuringus osalenud lapsele veel keegi pilli mängida, 
vaid 1/3 vastanutest mainis, et on peres ainuke pillimängija. Küsimusele, kas tulevikus on plaanis 
muusikaga edasi tegeleda, vastasid jaatavalt alla poole õpilastest, enamasti noorematest klassidest. 

Lisaks küsitlusele tutvus töö koostaja Elva Muusikakoolis sisseastumiseksamite protokollidega ning 
autor tegi kirjaliku ja suulise intervjuu Elva Gümnaasiumi muusikas silmapaistvamate õpilastega ja 
Elva Muusikakooli direktoriga. Intervjuudest selgus, et muusikas edukad õpilased olid edukad ka 
teistel aladel, õppisid hästi üldhariduskoolis ja neil olid mitmekülgsed huvid.  

Tulevikus peaks kindlasti rohkem üles kirjutama õpilaste mälestusi koolipõlvest (sealhulgas 
muusikaga seotud teemadel), et neid talletada kooli juubelikogumikes. 
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Waldhofi paberivabrik ja selle arhitektuuriline pärand 
 

Elisabeth Teearu, 8. klass 
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anne Kärner (Pärnu Ülejõe Gümnaasium) 

 
 

Waldhofi tselluloosivabrik, oli ajavahemikus 1900-1915 Pärnu ja selle ümbruse suurim tööandja – I 
maailmasõja eel töötas vabrikus kuni 3000 inimest. 

Arvestades tööliste suurt hulka, andis vabrik olulise tõuke ka elamuehituseks Pärnu linnas. Waldhofi 
tselluloosivabriku ehitustööd algasid 1899. aastal. Esimeses järjekorras ehitati tehasehooned, samuti 
viis kivist kortermaja vabriku meistritele Riia maantee 94-102. 

Riia maantee 137-141 hooned on olemas 1910. aastal ilmunud raamatus „Russische 
Aktiengesellschaft Zellstofffabrik WALDHOF Pernau, Livland. Die Ersten Zehn Betriebsjahre der Fabrik 
1900-1910“. Kolm kaunilt dekoreeritud elamut on ehitatud Waldhofi vabriku tellimisel juhtkonna 
ametnikele.  

Ka vabriku töölistele ehitati majad, kuid hoopis teistsugused – need olid üürikasarmud, mis ei 
kõlvanud Pärnu peamagistraali äärde. Need peideti esinduslike juhtkonna elumajade varju Metsa ja 
Mere tänavale. 

Waldhofi arhitektuuriline kultuuripärand kuulub Vene tsaariaega, see on väärtuslik ehitistekompleks, 
mis ei paikne miljööväärtuslikul hoonestusalal ega muinsuskaitsealal. See ajalooline piirkond ei ole 
kaitstud ka mingil muul viisil. Arhitektuuriline pärand moodustab aga täiusliku ansamblilise terviku, 
mille säilitamiseks on vaja rakendada riiklikku kaitset. 

Vesteldes telefonitsi Pärnu Muinsuskaitse inspektoriga, selgus, et Pärnu linna üldplaneeringu järgi on 
Waldhofi kompleks kavas võtta muinsuskaitse alla, küll aga ainult juhtkonna ja meistrite majad.  
Üürikasarmud sinna plaani ei kuulu. Kuidas saab lõhkuda sada aastat tagasi täiuslikult läbimõeldud 
ansamblilise terviku? Seda võivad teha inimesed, institutsioonid, kes ei tunne ajalugu ega ole mingilgi 
määral süvenenud väärtuslikku kultuuripärandisse. 

Kui alustasin 2013. aastal töö kirjutamist, mõtlesin, et sooritan uurimistööga ainult koolieksami. 
Sooritasingi. 2014. aasta suvel käisin jälle tuttavates Waldhofi paikades ja nägin, kuidas aastaga on 
hoonete seisukord halvenenud: algupärased puituksed paigatud laudadega, uksetahvlid pragunenud, 
osad kivimajade aknad kinni müüritud, trepid, väljaehitised lagunenud… Uurisin, võrdlesin, küsitlesin 
vestlesin. Nii sündis kaheaastase töö tulemusena minu uurimistöö, mida läbib punase niidina mure 
pärandi säilitamise pärast. Loodan, et see kirjatöö satub inimeste kätte, kelle volialas on aidata.  
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Mälestusmärgid, ausambad ja kirikud Pärnu linnas 
 

Getri Tomson, 11. klass 
Pärnu Koidula Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maia Erm (Pärnu Koidula Gümnaasium) 

 
 

Kõik on käinud mööda Pärnu linna tänavaid, jalutanud parkides ja silmanud rohkeid ausambaid ja 
mälestusmärke, mis kujutavad meie kodulinna ajaloos olulisi inimesi, sündmusi ja ehitisi ning millel 
on väga oluline roll meie koduloo säilitamisel. Kõik on neid näinud ja võib-olla neid ka veidi lähemalt 
uurinud, ent kui palju siiski teatakse nende tähendustest? 

Tänavapildis olevad mälestusmärgid ja ausambad on püstitatud erinevatele kultuuriedendajatele, 
linnale olulistele isikutele, ajaloolistele ehitistele ning sündmustele. Mälestusmärkidel on väga oluline 
roll meie koduloo ja mälestuste säilitamisel. Kuna seni puudus kogu, mis käsitleks Pärnu linna 
mälestusmärke, oligi selle töö eesmärgiks informatiivse kogu loomine.  

Töö teiseks eesmärgiks oli saada teada, kui hästi Pärnu Koidula Gümnaasiumi erinevate 
vanuseklasside õpilased oma kodulinnalugu ja kultuurimälestisi tunnevad ning teha järeldus, kas kool 
on oma eesmärgi –vormida mitmekülgsete teadmistega tulevikku astuvad noored inimesed – 
täitnud.  

Uurimistöö sisaldab informatsiooni 8 skulptori, 36 Pärnu linnas asuva mälestusmärgi ja ausamba ning 
4 Pärnu linna kiriku kohta. Lisaks viidi läbi küsitlus Pärnu Koidula Gümnaasiumi kahes erinevas 
kooliastmes ning tehti järeldus õpilaste teadmiste kohta ajaloo ning koduloo vallas.  

Pärnu linna mälestusmärkide autoriteks on tuntud skulptorid ja kunstnikud, nagu Amandus 
Adamson, Aita Õunap, Rait Pärg, Jaak Soans, Juhan Raudsepp, Mare Mikof, Mati Karmin jpt. 
Mälestusmärkide loomisel on materjalidena kasutatud enamasti graniiti, pronksi, dolomiiti ja 
maakivi. Asukohtadena on eelistatud asulasisesed kohad –pargid, surnuaiad – või lihtsalt 
sündmustega seotud kohad. 

Pärnu linna kirikud pärinevad väga erinevatest aegadest, mistõttu on nad ka väga erinevate 
arhitektuuristiilide esindajad. Igal kirikul on oma lugu ning need lood on suur osa meie kodulinna 
loost. Osa kirikuid on loodud Vene valitsejate käsul, kuid samas on Vene väed ka Pärnu linna kirikuid 
hävitanud ja kahjustanud. 

Läbiviidud küsitlus näitas, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased küll tunnevad Pärnu linna lugu, ent 
üpris pinnapealselt, mistõttu võib väita, et taolise töö koostamine tuleb igati kasuks. 

Töö täitis oma eesmärgi – suur osa materjalist sai kokku kogutud ning ühtne mälestusmärke ja 
ausambaid käsitlev kogu sai loodud. Kindlasti on võimalik antud tööd tulevikus veel täiendada, kuid 
põhiline informatsioon on kirja saanud ja tehtud töö end õigustanud ning ära tasunud.  

  



131 

 

ESTCube-1 energiatootluse telemeetriaandmete analüüs 
 

Tauri Treial, 12. klass 
Jõgevamaa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Vello Mägi (Jõgevamaa Gümnaasium) 

 
 

Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas Eesti esimese satelliidi ESTCube-1 energiatootlus on muutunud ajas 
ning kuidas satelliidi erinevad komponendid on kosmosest valitsevale keskkonnale vastu pidanud. 
Püstitati hüpotees, et satelliidi energiatootlus on vähenenud ühtlaselt.  

Andmed saadi otse satelliidilt ning graafikute joonestamiseks kasutati programme MySQL ning 
MathCad. Lähema vaatluse all olid kolm andmekomplekti: päikesepaneelide energiatootlus, akude 
pinge ning pingeregulaatorite toitevool.  

Selgus, et päikesepaneelide efektiivsus on vähenenud ning energiatootmine satelliidis on alanenud. 
Samuti oli 72. päeval näha energiatootmise hüppelist suurenemist. Graafikutelt on näha, et ESTCube-
1 on saavutamas ühtlast energiatootmise hulka ning suuri kõikumisi ei ole märgata.  

Kinnitust sai hüpotees, et ESTCube-1 energiatootlus on vähenenud ühtlaselt. Graafikutelt on näha, et 
satelliidi erinevad komponendid on kosmoses üsna hästi vastu pidanud ning suuri rikkeid 
energiatootmises ei ole esinenud.   
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Päikesepaneelide tootlikkusest ja kasumlikkusest kohalikes 
majapidamistes 
 

Marilin Tumanski, 12. klass 
Paide Gümnaasium 

 
Juhendaja: Silva Jürisoo (Paide Gümnaasium) 

 
 

Tänapäeval räägitakse palju taastuvenergiast, sealhulgas päikeseenergiast. Päikeseenergia 
kasutamine võimaldab inimestel oma majapidamises ise energiat toota ning seda ka elektritootjatele 
müüa.  

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada päikesepaneelide tootlikkus ja kasumlikkus 
väikemajapidamistes.  

Selleks püstitati hüpoteesid:  

 Päikesepaneelide kasutamine säästab umbes 30% energiakulust;  

 Paneelide tasuvusaeg on umbes 20-25 aastat.  

Uurimistöö koosnes kahest osast: teoreetiline osa ja uurimus. Teoreetilises osas räägiti 
päikesepaneelide ajaloost, nende erinevatest tüüpidest ja tulevikus kasutatavatest paneelidest. 
Kasutati nii interneti andmeid kui kirjalikke allikaid. Lisati joonised päikesekiirguse erinevusest 
Euroopas ja Eestis. Selgus, et päikesekiirguse erinevus lääne- ja ida-Eestis on 50 kWh/m², aastane 
energiatootlikkuse erinevus aga 47 kWh/kWp.  

Uurimuslikus osas uuriti kahe väikemajapidamise päikesepaneelide tootlikkust ja kasumlikkust. 
Autori poolt koostatud intervjuu küsimustele vastasid kahe majapidamise omanikud Vello Ohu Türilt 
ja Einar Tumanski Paide vallast. Analüüsiti päikesepaneelide seitsme kuu andmeid tootlikkuse ja 
kasumlikkuse osas.  

Vastavalt uurimistulemustele selgus, et päikesepaneelid säästavad 30% energiakulust ja enamgi veel, 
umbes 50-60% aastas. Nende tasuvusaeg on umbes 20-25 aastat. Seega, püstitatud hüpoteesid 
pidasid paika.   
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Elu polüskleroosiga 
 

Kertu Tuuling, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Autor huvitus teemast kuna, tal endal diagnoositi ligi aasta tagasi raske haigus sclerosis multiplex 
(SM). Uurimuse põhieesmärgiks oli välja selgitada, kuidas selle haigusega elus kõige paremini 
hakkama saada. Töös antakse ülevaade SM olemusest ja avaldusvormidest ning mõjust 
elukvaliteedile ning otsitakse teid haigusele vaatamata täisväärtuslikku elu elada.  

Uurimistöös püstitati ja leidsid kinnitust järgmised kolm hüpoteesi:  

 Kõige raskem on SM-iga toime tulla esimesel aastal.  

 Haigus mõjutab haigete igapäevaelu ja elukvaliteeti oluliselt.  

 Kõige suuremat tuge saavad haiged teistelt haigetelt.  

Informatsiooni koguti erialakirjandusest, ajaleheartiklitest ja meedikutelt. Intervjueeriti 10 ja küsitleti 
40 SM haiget vanusevahemikus 14-56 aastat ning talletati ka autori isiklikke kogemusi.  

Teiste haigete kogemusi ning nõuandeid arvesse võttes koostati äsjadiagnoositud SM haigetele 21 
soovitusest koosnev nimekiri, mida järgides saab oma olukorda parandada.  

Haigus mõjutab inimeste igapäevast elu erinevates valdkondades ning muudab selle tavainimestega 
võrreldes märgatavalt raskemaks, tuleb õppida uut moodi elama. Enim tuge ja abi saavad haiged 
teistelt haigetelt, sest viimased teavad, mida nad tunnevad ning oskavad oma kogemustele tuginedes 
ka kõige rohkem nõu anda.  

Uurimistöö tulemusena tehti SM Eesti Ühingule ettepanek välja töötada värsketele SM haigetele 
tugiisikute süsteem ja see idee võeti töösse.  

Töö koostamine mõjus autorile positiivselt ning parandas tema suhtumist ning läbisaamist 
polüskleroosiga märgatavalt.   
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Eesti piimapakendite graafilise disaini toimivus gümnaasiumiõpilaste 
silmis 

 

Marta-Heliise Tuur, 12. klass 
Tallinna Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Tuulmets (Tallinna Saksa Gümnaasium) 

 
 

Uurimust hakkasin läbi viima põhjusel, et poodides on riiulid ja letid nii kirjud, et raske on otsuseni 
jõuda, millist toodet valida. Samas on kindlasti olemas mingid elemendid ja psühholoogilised võtted, 
mis mõjutavad meid mingi firma toodet valima. Seda kõike mõistsin, kui märkasin poodides, kuidas 
nooremad valivad tooteid meeldivaima pakendi järgi, sisust hoolimata. Nii võtsin eesmärgiks välja 
selgitada, kuidas mõtlevad ja mille alusel teevad gümnaasiumiõpilased oma valikuid, vaadeldes 
eelistusi piimapakendite graafilise disaini osas. 

Töötasin läbi rea reklaamipsühholoogiat ja kui graafilist disaini käsitlevaid tekste. Loetu põhjal 
koostasin kategooriad, mille alusel analüüsisin Eesti praeguseid piimapakendeid. Viisin 
gümnaasiumiõpilaste seas läbi küsitluse, kus lisaks küsimustele vastamisele tuli piimapakendite 
piltide hulgast valida igas kategoorias oma lemmikud ja kõige vähem meeldivad variandid. Valikus oli 
praeguste pakendite kõrval ka varem kasutusel olnuid, et panna vastajaid pakendeid värskema 
pilguga vaatama. 

Võrdlesin õpilaste vastuseid enda analüüsis välja tulnud aspektide ja reklaamipsühholoogia 
tõdemustega. Enamikul on juba välja kujunenud oma kindel lemmik ning osasid ei huvitagi pakend, 
vaid hind. Üldiselt jäädi kindlaks oma harjumustele ja eelistustele, kuigi on aimata, et neid on mingil 
moel ikkagi mõjutanud pidevalt ümberringi nähtavad kujundusvõtted. Parimateks pakenditeks 
hinnati praegu kasutusel olevad piimapakendid, kusjuures suurtootjate kaubamärgid edestasid 
selgelt jaekettide omatooteid. Üldise pildi järgi ei pane gümnaasiumiõpilased siiski pakendi graafilise 
disainile erilist rõhku. 
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Lihtsast tähelepanust keerulise otsuseni: eksekutiivse komponendiga 
kognitiivsete funktsioonide omavahelised seosed 
 

Tõnis Tõnison, 12. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: René Randver (Tartu Ülikool) 

 
 

Inimese suurajus asuv prefrontaalne korteks on assotsiatsioonikeskuseks mitmetele komplekssetele 
tegevustele, sealhulgas kognitiivsed võimed, emotsioonid ja motivatsioon. Eksekutiivsete 
funktsioonide (sh otsustusvõime) ning töömälu ja tähelepanuprotsesside analüüsimisel on 
funktsionaalsete ajukuvamisuuringute käigus enim leitud korrelatsioone dorsolateraalse 
prefrontaalse korteksiga ehk Brodmanni aladega 8,9 ja 46. Teadaolevatel andmetel pole seni püütud 
omavahel teaduslikult seostada kognitiivsete võimete erinevaid tasemeid ja otsustamispaindlikkust. 
Varasemalt on leitud, et meeste otsustusvõime on vähempaindlikum kui naistel. Samuti on leitud, et 
vananedes muutuvad inimeste otsustamisprotsessid stabiilsemaks.  

Uurimistöö raames viidi läbi katsed neuroloogiliselt tervete, psüühikahäireteta inimestega (n=39) 
ning uuriti otsustamisprotsesside paindlikkuse sõltuvust kognitiivsest võimekusest. Meeste (n=16) 
keskmine vanus oli 33,6±14,37 aastat, naiste (n=23) keskmine vanus oli 30,6±14,16 aastat. 
Katseisikute kognitiivset võimekust hinnati WAIS-III jt neuropsühholoogiliste testidega. 
Otsustamisprotsesside paindlikkust hinnati kognitiivse kallutatuse testiga (CBT). Saadud tulemused 
korreleeriti.  

Leiti mõõdukas negatiivne seos (r =−0,572; p<0,01) CBT kohandatud skoori ja WAIS-III Arvumälu 
alatesti soorituse vahel. Teiste neuropsühholoogiliste testide ja otsustusvõime vahel statistiliselt 
usaldusväärseid seoseid ei leitud. Mõõdukas positiivne seos (r=0,580; p<0,01) leiti kuni 23-aastaste 
katseisikute vanuse ja CBT kohandatud skoori vahel. Lisaks leiti katseandmete analüüsimisel tugev 
positiivne seos (r=0,747; p<0,05) 24-55-aastaste meessoost katseisikute vanuse ja CBT kohandatud 
skoori vahel.  

Käesoleva uurimistöö raames selgus, et töömälu ja kontsentratsioonivõimet hindavas arvumälu testis 
kõrgema skoori saavutanud inimesed on pigem paindlikuma eelistusega otsustamisprotsessides ehk 
otsus ei ole rangelt mõjutatud välisest stiimulist või sisemisest eelistusest. Vanuse- ja soopõhine leid 
on kooskõlas varasemate uuringutega.  

Sellest võib järeldada, et kognitiivsete võimete tasemete ja otsustusprotsesside omavaheline 
seostamine annab võimaluse hinnata otsustusvõimet mõjutavaid tegureid. Inimese vananemisega 
muutuvad ka otsustamisprotsessid stabiilsemaks (kusjuures juhtivaks võib saada kas tugev sisemine 
eelistus või tundlikkus väliskeskkonna suhtes).    
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Kahe karastusjoogi kromatograafia 
 

Salme Ussanov, 11. klass 
Räpina Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Kersti Sammelselg (Räpina Ühisgümnaasium) 

 
 

Inimesed tarbivad karastusjooke iga päev. Paljud neist aga ei tea, milliseid säilitusaineid need joogid 
sisaldavad ja millistes kogustes ning kui kahjulikud need tegelikult on. 

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Coca-Cola ja Fanta sisaldavad sorbiinhapet ja 
bensoehapet ning kuidas muutub nende kontsentratsioon, kui karastusjoogid seisavad avatuna 
toatemperatuuril kuu aega.   

Uurimistöö on jaotatud kaheks: teoreetiliseks ja praktiliseks. Teoreetilises osas anti ülevaate 
kromatograafiast ja karastusjookidest. Praktilises osas kirjeldati katseid kahe karastusjoogiga: Fanta 
ja Coca-Colaga. 

Uurides bensoe- ja sorbiinhappe kontsentratsiooni kahes karastusjoogis, saab kinnitada, et kuu 
jooksul kontsentratsioonid vähenevad. Katsetest selgus, et Coca-Cola ei sisalda sorbiinhapet. 
Praktilise töö tulemuste põhjal võin väita, et bensoehappe kontsentratsiooni muutus on jookides 
erinev. Coca-Colas vähenes bensoehappe kontsentratsioon 5 mg/L ja Fantas umbes 11,4 mg/L võrra. 
Sorbiinhappe kontsentratsioon Fantas vähenes 4,7 mg/L võrra.  

Töö käigus sain teada, et kui Coca-Colat jätta avatuna seisma, siis kuu jooksul tekib joogi peale 
hallitus. Fanta peale hallitust ei tekkinud. Mina arvan, et selle põhjuseks võis olla see, et Fanta 
sisaldab peale bensoehapet ka sorbiinhapet. Selle väite kinnituseks tuleks koostada vastav uurimus.  

Uurimistöö alguses püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Jättes Coca-Cola ja Fanta üheks kuuks 
toatemperatuuril avatuna seisma, siis bensoehappe ja sorbiinhappe kontsentratsioon väheneb. 
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Salme valla 5-10-aastased lapsed ja internetimängud 
 

Triin Uussaar, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium) 

 
 

Käesolevas uurimuses on võetud lähtekohaks lapsed ja internetimängud.  

Nutiajastule kohaselt on noorte igapäevaelu lahutamatuks osaks saanud nutiseadmed, aga 
loomulikult on sellega kaasnenud ka arutelud ja vaidlused nuti-elu plusside ja miinuste üle. Autorit 
huvitas see teema sellepärast, et tema väike õde veedab palju aega nutiseadmes mänge mängides.  

Probleem seisneb selles, et lapsed veedavad palju aega internetimänge mängides ja töö autori 
hüpotees on, et internetimängud muudavad lapsed agressiivsemaks.  

Selle uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kas internetimängud muudavad lapsed agressiivsemaks. 
Eesmärgiks oli uurida, kuidas käituvad lapsed, kui nad on mängu kaotanud või kui nad mängivad. 

Eesmärgi saavutamiseks oli vaja selgitada, milliseid mänge mängitakse ja millised emotsioonid 
kaasnevad mängu tulemusega. Vastuste saamiseks viis autor läbi küsitluse ja vaatluse läbi vaatluse, 
et saada teada, milline on emotsioon mängu ajal.  

Uurimistöö esimeses peatükis käsitletakse laste internetikasutusega seotud materjale ja uuringuid. 
Teine peatükk keskendub Salme kooli õpilaste hulgas läbiviidud uuringule ja selle tulemuste 
analüüsile ning autori poolt läbiviidud praktilise vaatluse tulemuste esitamisele.  

Küsitluses osales 32 last, neist tüdrukuid 13 ja poisse 19. Autor valis just sellise uurimisgrupi, sest 
laste, vanuses 5-10-eluaastat kohta on tehtud vähe uuringuid ja täpsed andmed nende kohta 
puuduvad.  

Tulemustest selgus, et poiste ja tüdrukute vahel on suured erinevused. Tüdrukud mängisid interneti 
mänge väga harva ja pigem rahulikke mänge. Mängu kaotades olid nad rahulikud. Vähesed tüdrukud 
olid proovinud teha mõne mängu trikki. Poisid aga mängisid internetis mänge iga päev või vähemalt 
kord nädalas. Nende eelistuses olid agressiivse sisuga mängud ja see muutis nende käitumise mängu 
kaotades agressiivsemaks. Üle poolte poistest olid proovinud teha mõne mängu trikki.  

Kokkuvõttes on näha, et tüdrukud on rahulikumad internetimänge mängides kui poisid. Poisid on 
hulljulgemad ja proovivad peaaegu kõike interneti mängudes nähtut järgi teha.   
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Ilmastiku mõju toitumiskohta tulevate talilinnuliikide arvukusele ja 
saabumise ajale hommikuti 
 

Piia Katharina Vaan, 11. klass 
Läänemaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Imbi Raudkivi (Läänemaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Töö eesmärk oli välja selgitada, kuidas mõjutavad ilmastikuolud talvel minu kodus toiduplatsil käivate 
talilindude sinna saabumist ajaliselt ja nende arvukust toiduplatsil.  

Hüpoteesid:  

 Madalama eelnenud öö ja hommikuse temperatuuriga saabuvad linnud varem toiduplatsile 
ja nende arvukus on suurem.  

 Linnud tulevad toiduplatsile juba enne päikesetõusu.  

 Linde on toiduplatsil rohkem, kui maas ja okstel on (paks) lumekiht.  

 Mida tugevam tuul, seda vähem linde toiduplatsil.  

Selleks, et teada saada, kuidas mõjutavad ilmastikuolud talvel lindude arvukust toiduplatsil ning 
ajalist saabumist sinna, viisin läbi vaatlusi. Vaatlusandmete põhjal tegin jooniseid ning kirjutasin 
nende põhjal välja tulemused ja järeldused ning sain oma püstitatud eesmärgid täidetud.  

Uurimuse tulemuste põhjal järeldan, et kui oli madal temperatuur, tuulevaikne ja maas oli paks 
lumekiht, siis linde ja linnuliike oli toiduplatsil rohkem ja nad saabusid sinna varem.  

Minu seatud hüpotees, et madalama eelnenud öö ja hommikuse temperatuuriga saabuvad linnud 
varem toiduplatsile ja nende arvukus on suurem, leidis kinnitust. Madala temperatuuriga kulutavad 
linnud tegutsedes rohkem energiat ning selleks, et seda kiirelt toiduga juurde saada, tulevad linnud 
varasemalt toitumiskohta ning nende arvukus on suurem.  

Hüpotees, et tugevama tuulega on vähem linde toiduplatsil, leidis kinnitust. Tuulevaikse ilmaga 
saabusid linnud varem toituma ning arvukus oli toidusplatsil suurem, sest nõrgema tuulega ei kulu 
lindudel lennates lisaenergiat. Tuulise ilmaga on olukord vastupidi.  

Kolmas hüpotees, et linde on toiduplatsil rohkem, kui maas ja okstel on lumekiht, leidis kinnitust 
ainult maasoleva lumekihi osas. Paksem lume kiht muudab lindudele looduses toidu kättesaamatuks, 
seepärast tuleb palju linde toiduplatsile ning nad saabuvad sinna varakult. Lumekihi paksus okstel 
lindude arvukust ei mõjutanud, seega see osa hüpoteesist ei leidnud kinnitust.  

Viimane hüpotees, et linnud tulevad toiduplatsile enne päikesetõusu, ei pidanud täielikult paika, 
kuna vaid 76,2 % saabunud linnuliikidest tulid toiduplatsile enne päikesetõusu.  

Edaspidi saan (või keegi teine linnuhuviline saab) uurida, kuidas mõjutavad uuritud ilmaelemendid 
talilindude arvukust toiduplatsil päevasel ja õhtusel ajal. Minu koosatud vaatlustabelit saavad 
kasutada hiljem teised asjahuvilised, et teha järeldusi ning saada mõtteid, mida võiks samal teemal 
edasi uurida.   
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Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes 
 

Liisbet Vaher, 11. klass 
Parksepa Keskkool 

 
Juhendaja: Heidi Kukk (Parksepa Keskkool) 

 
 

Igapäevaselt kasutatakse väga palju kosmeetikat iseenesele teadvustamata, mida need kõik sisaldada 
võivad. Töö peamiseks eesmärgiks ongi tuua välja kosmeetika võimalikud ohud.  

Esitati hüpotees, et kosmeetikatooted sisaldavad hulganisti kahjulikke aineid. Kosmeetikatoodete 
hulka kuuluvad: šampoonid, dušigeelid, kreemid, emulsioonid, õlid, deodorandid, parfüümid, 
päikesekaitsetooted, hambapastad ja jumestustooted.  

Töö käigus koostati internetiküsimustik Parksepa Keskkooli 11 A ja B klassi õpilastele. Küsitlusest 
selgus, et enamus usub kosmeetikatoodete ohtlikusse, kuid samas üle poolte ei tunne üldse huvigi 
pakendi tagakülje vastu. Küsitlusest selgitati ka välja enamlevinud ja kasutatud tooted – šampoon 
(Syoss), hambapasta (Colgate) ja higipulk (Fa). Nende toodete koostist analüüsiti ka lähemalt.  

Lähemal uurimisel selgus, et hüpotees osutus tõeks ning enamik aineid on kahjulikud, kuid vähesel 
manustamisel ei kahjusta tervist. Vähesed ained on täiesti kahjutud. Olemas on ka aineid, mis on 
üksikult täiesti ohutud, kui saavad kokku teise samuti ohutu ainega võib tekkida reaktsiooni käigus 
hoopis ohtlik aine.  

Kuna neid aineid on nii palju, mis on kahjulikud ja toksilised, ei jää need kõik meelde. Seetõttu võiks 
olemas olla kas väike brošüür, raamat või mobiilirakendus, milles on välja toodud kosmeetikatoodete 
kõige kahjulikumad ained. Vajadusel saaks poes selle lahti võtta ja tänu sellele hoiduda kahjulikest 
ainetest.   
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Richard Pau elulugu 
 

Randar Vahtra, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Tiina Mesi (Lasila Põhikool) 

 
 

Alustasin oma uurimistööd sealt, kust Lasila kooli endine õpilane Romet Prants pooleli jäi. Ta oli 
käinud koos ema Kadiga ja õpetaja Tiinaga kolm korda diktofoniga intervjueerimas Richard Paud 
Triigis. Mina aga kirjutasin töö salvestatud intervjuude põhjal kokku ühtseks tervikuks.  

Minu uurimistöö esimene peatükk räägib Richard Pau lapsepõlvest. Ta sündis 20. juulil 1919. aastal. 
Tema isa oli Johannes ja ema Liina. Vendi oli Richardil 2 ja õdesid 4. Pärast vabadussõda jäi ema 
lastega koduseks ja isa saadeti Võhusse metsavahiks. Richardi kõik õed ja vennad on nüüdseks 
surnud. 

Teine peatükk räägib koolielust Lasilas, Rakvere Ühisgümnaasiumis ja Väike-Maarja 
Reaalgümnaasiumis. Kooliteed alustas Richard 1927. aastal, kui ta oli 8-aastane. Karl Viilip oli tol ajal 
koolijuhataja. Märt Meos oli Richardi ajal kooliinspektor, kes käis Lasila koolis õpilaste teadmisi 
kontrollimas. Pärast Lasilat jätkas ta haridusteed Rakvere Ühisgümnaasiumis ja hiljem Väike-Maarja 
Reaalgümnaasiumis, kus tal olid meeldejäävad õpetajad. 1938. aastal, pärast kooli lõpetamist, seisis 
ta valiku ees, kas minna Voltveti kooli metsandust õppima või minna sõjaväkke. Isa soovitas viimast, 
kuna riigiteenistusse said ainult need, kes olid läbinud sõjaväeteenistuse. 

Kolmandas peatükis räägin ma sõjaväeteenistusest Narvas ja Toilas. Richard astus vabatahtlikult 
sõjaväkke ja ta saadeti Narva sõjakooli, mille ta lõpetas 1938. aasta detsembris. Seejärel suunati ta 
Orule presidendi lossi valveteenistusse. See loss oli kunagi kuulunud rikkale Peterburi kaupmehele 
Jelissejevile, kellelt Eesti töösturid selle ära ostsid ja president Konstantin Pätsile kinkisid.  Elu Oru 
lossis oli huvitav ja hea. Seal kohtus ta isegi presidendiga. 1. septembril 1939 oleks tema sõjaväeaeg 
läbi saanud, aga kuna algas teine maailmasõda, siis lükati tema teenistuse lõpp määramata ajaks 
edasi. 30. detsembril 1939 sai Richard sõjaväest priiks ja pärast isa mõrvamist salaküttide poolt asus 
ta tööle metsavahina Lebaveres 1940. aasta alguses.  

Neljandas peatükis on juttu sõja-aastatest. Richard ei kuulunud Punaarmee mobilisatsiooni alla ja nii 
sai ta saksa okupatsiooni ajal tööd teha metskonnas, kuni saksa sõjavägi ta mobiliseeris. Tal tuli 
võidelda Sinimägedes. Selleks, et varjata enda osalemist saksa sõjaväes, mõtles ta välja kavaluse ning 
pääses 1944. aastal punastepoolsest vangistamisest.   

Viiendas peatükis on juttu, kuidas Richard töötas metsavahina erinevates metskondades. 1942. aastal 
sooritas ta eksamid Voltveti koolis. 1952. aastal vahetas Richard metsvahi ameti ehitustööde juhataja 
elukutse vastu Triigis. Tema valvsa pilgu all on valminud paljud Triigi majad. Ta töötas selles ametis 38 
aastat.  

Kuuendas peatükis jutustab Richard oma perest, lastest ja lastelastest. Kui Richardi käest küsida, kas 
elu on raske või õnnelik olnud, tõdeb mees, et elu on olnud küll raske, aga samas ka õnnelik. 

Mul on hea meel, et ma sain seda uurimistööd teha ja tutvuda nii huvitava inimesega nagu Richard 
Pau. Isiklikult ma tema juurde ei jõudnud, kuigi oleks soovinud. Richard suri 2014.a  märtsis.  
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IVF, ICSI, SCNT meetodite efektiivsuse võrdlus blastotsüstide saagikuse 
põhjal 
 

Mare Vahtre, 12. klass 
Tõrva Gümnaasium 

 
Juhendaja: Pille Pärn (Eesti Maaülikool) 

 
 

Molekulaarbioloogia hüppeliselt kiire areng on loonud teadlastele võimaluse konstrueerida 
organisme, kelle genoom sisaldab liigile mitteomast DNA-d. Transgeensete loomade peamiseks 
eesmärgiks on toota kindlaid biomolekulaarseid produkte, näiteks insuliini, transgeensetel 
organismidel on oluline roll ka haigusmudelite konstrueerimisel. Transgeensed organismid loovad 
inimeste jaoks olulisi eeliseid põllumajanduses, meditsiinis ning farmaatsias.  

Üheks transgeensete organismide loomise meetodiks on munarakkude in vitro viljastamine, mis on 
kogu maailmas laialdaselt kasutusel, kuna parimad geenid pärandatakse maksimaalselt suurele 
järglaskonnale. In vitro viljastamiseks on kasutusel mitmeid erinevaid meetodeid. 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida IVF, ICSI ning SCNT meetodite olemust, hinnata nende efektiivsust 
in vitro veise embrüote ja blastotsüstide tootmiseks ning võrrelda EMU Sigimisbioloogia osakonnas 
läbi viidud IVF, ISCI ja SCNT katsete tulemusi kirjanduse andmetega. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et Eesti Maaülikoolis tehtud katsete tulemused on sarnased teistes 
maailma laborites sooritatud tulemustega. Kuigi blastotsüstide saagikus oli uuritud katsetel veidi 
madalam, ei erine tulemused oluliselt. 

Eesti Maaülikooli laboris kasutatavatest transgeensete organismide loomise meetoditest on 
efektiivseim SCNT, mille tulemusena saadakse keskmiselt 10,78% ulatuses koorunud blastotsüste 
katsetes kasutatud munarakkudest. Kõige madalama efektiivsusega on ICSI meetod, mille puhul 
areneb viljastatud munarakkudest koorunud blastotsüstideks 0,61% ulatuses.  

Uuritavatest meetoditest on kõige efektiivsem IVF. IVF meetodi kõige laiaulatuslikum kasutamine on 
tingitud meetodi kõrgest efektiivsusest ning odavast maksumusest. ICSI meetod loob võimaluse 
kasutada küll suurt transgeeni, kuid protseduuri efektiivsus on madalam ning maksumus kõrge –
inimese munarakkude viljastamine IVF meetodiga maksab võrreldes ICSI-iga kuni kaheksa korda 
vähem.  

Kloonimine ehk SCNT on kallis, ajakulukas ning äärmiselt madala efektiivsusega protseduur. Samuti 
on suur tõenäosus, et kloon sünnib surnult, kannab väärarenguid või sureb noores eas. Sellegipoolest 
on nimetatud protseduur laialdaselt kasutusel, kuna loob võimaluse lisaks transgeensete organismide 
tootmiseks uurida ka rakusüsteeme ning kasutada terapeutilise kloonimise käigus saadud rakke 
tüvirakuteraapias.  
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Kaadmiumsulfiidi õhukeste kilede sadestamine ja nende omaduste 
uurimine 
 

Kadri-Ann Valdur, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Maarja Grossberg; Marit Kauk-Kuusik (Tallinna Tehnikaülikool); 

Martin Saar (Tallinna Reaalkool) 
 
 

CdS on pooljuhtmaterjal, mis leiab õhukese kilena laialdast kasutust õhukesekilelistes 
päiksepaneelides (thin film solar cells – TFSC). Taastuvenergia on üha laialdasemat tähelepanu pälviv 
teema seoses tänapäeval põhiliselt kasutuses olevate taastumatute fossiilsete kütuste kasutamise 
riskidega. Fossiilsed kütused on taastumatud ning seega ei ole mõistlik jääda nende kestmisele 
lootma. Seega peab juba eelnevalt taastuvaid energiaallikaid proovima suures mahus kasutusele 
võtta. 

Päikesepaneelide efektiivsus on aastate jooksul oluliselt kasvanud. Kõige kõrgema laboris saavutatud 
efektiivsusega (maksimum 46%) on mitmekihilised kõrgtehnoloogilised paneelid, mida kasutatakse 
kosmoselaevades ning on väga kallid. Efektiivsuselt teisel kohal (maksimum 27,6%) on kristallilise räni 
(c-Si) baasil päikeseelemendid, mis on enimkasutatud, kuid keskkonnale kokkuvõttes vastavalt 
olelusringi hinnangule (life-cycle assessment) kahjulikumad kui kolmandal kohal olevad 
õhukesekilelised päikesepaneelid (maksimum 23,3%). 

Käesolevas uurimistöös käsitleti kaadmiumsulfiidi (CdS) õhukeste kilede sadestamist keemilise vanni 
(chemical bath deposition – CBD) meetodil ja saadud tulemuste uurimist ning analüüsi. CdS õhukesed 
kihid on kasutuses õhukesekihilistes päikesepatareides puhverkihina, kus on sel mitu erinevat 
otstarvet. Arvatakse, et CdS kiht aitab kaasa erinevate n- ja p-tüüpi materjalide ülemineku 
parendamisele. Lisaks sellele on CdS kihi sadestamisel söövitav efekt, mis mõjutab sadestuspinna 
(aluse) omadusi. 

Töö hüpoteesid: 

 kõrgema sadestustemperatuuri juures on kiled kvaliteetsemad 

 pikema sadestumisaja juures on kiled kvaliteetsemad 

 ITO kihiga klaasile sadestub paksem kiht CdS kui mikroskoobiklaasile 

CdS sadestamiseks on kõige optimaalsem keemilise vanni meetod . Eelmainitud meetod tagab kile 
homogeense kasvu ning ühtlase kihi. CBD meetodi kasutamisel on tulemust võimalik vanni lahuse ja 
aluste varieerimisega muuta. Käesolevas töös varieeriti sadestusvanni temperatuuri viies seerias 

alates 40°C kümnekraadise sammuga. Lisaks erines CdS kilede sadestusaeg, igal temperatuuril kolm 

ajaperioodi. Aluseid valiti kahte tüüpi: tavalised mikroskoobiklaasid ning pinnaoksiidi 
indiumtinaoksiidiga (indium tin oxide – ITO) klaasid. 

Sadestamisvanni lahuse retsept on välja töötatud Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse instituudi 
laborites spetsiaalselt monoterakiht päiksepatareidele. Kilede omadusi uuriti skaneeriva 
elektronmikroskoobiga (SEM), lisaks tehti Ramani hajuvuse ning läbilaskvuse mõõtmised. 

Analüüsis selgus, et ükski hüpotees ei leidnud (täielikku) kinnitust. CdS ühendi kvaliteet ei muutunud 
oluliselt parameetrite muutmisega, kuid pikem sadestusaeg ja kõrgem sadestustemperatuur tagas 
ühtlasema kile kasvu. Lisaks eelnevale sadestus ITO klaasile CdS paremini, sest tekkis ühtlane 
kristallilise CdS kiht, kuid mitte paksemalt.  
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Kodulooma mõju Jakob Westholmi Gümnaasiumi 9. klassi õpilase 
õppeedukusele ja õnnetunde tajumisele 
 

Monika Varter, 9. klass 
Jakob Westholmi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Thea Rumberg-Torga (Jakob Westholmi Gümnaasium) 

 
 

Koduloomaga suhtlemine on mitmekülgselt kasulik. Loomad vabastavad emotsioonid kammitsaist. 
Terviserikete korral võib juba üksnes lemmiklooma silitamine valu vähendada ja vererõhku 
langetada. Kindlaks on tehtud, et lemmiklooma pidamine mõjutab positiivselt laste enesehinnangut, 
arendab sotsiaalseid oskusi ja parandab isegi õppeedukust. Kuna kaasaegne kiirustav elustiil 
põhjustab stressi ja see omakorda kiiret läbipõlemist, siis sellest tuli ka idee teha oma uurimistöö. 
Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, kuidas koduloom mõjutab 9. klassi õpilase hinnangut 
õppeedukuse suhtes ja õnnetunde tajumist.  

Töö oli jaotatud kaheks osaks: teoreetiliseks ja praktiliseks. Töö teoreetilises osas käsitleti loomade 
mõju ja tundeid, mis tekivad loomadega suheldes ning lühidalt tutvustati loomateraapiat ja selle liike. 
Töö praktilises osas uuriti õpilastelt kodulooma olemasolu, õpilaste hinnangut oma õppeedukuse ja 
õnnelikkuse kohta ning uuriti ka loomadega suhtlemisel tekkivaid emotsioone. Uurimismeetodina 
kasutati ankeetküsitlust. Küsimustele vastas 40 õpilast, so 78% 9. klasside õpilastest.  

Tööle oli esitatud kolm hüpoteesi, milledest ei pidanud paika mitte ükski. Selgus, et kodulooma 
omajate ja mitteomajate vahel suuri erinevusi ei ole. Võib järeldada, et koduloom ei mõjuta õpilase 
hinnangut oma õppeedukuse suhtes, kuid võib mõjutada tema emotsioone. Ilmnes see, et peaaegu 
kõik õpilased, nii kodulooma omajad kui mitteomajad, hindasid oma õppeedukust heaks või väga 
heaks, mis oli väga positiivne. Ka õnnetunde tajumise suhtes oli tagasiside väga hea. Väga suure 
hulga moodustasid need, kes arvasid, et lemmiklooma omamine teeb inimese õnnelikuks. Nii 
kodulooma omajad kui mitteomajad tunnevad ennast õnnelikuna. Nagu oli ka mainitud teoreetilises 
osas, et koduloomad leevendavad ängi ja üksindust, aitavad lõõgastuda ja meelt lahutada, siis selgus 
see ka praktilises uurimuses, et koduloomad mõjutavad õpilasi pigem positiivselt ja õpilastel esinevad 
pigem positiivsed emotsioonid.  

Seda teemat võiks edaspidi põhjalikumalt uurida, eelkõige seda, milline on siiski lemmiklooma mõju 
inimesele.   
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Tapa depoode areng aastatel 1992-2014 
 

Rasmus Vasemägi, 11. klass 
Tapa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Külvi Kivisild (Tapa Gümnaasium) 

 
 

Rohkem kui sada aastat on Tapat tuntud raudteelinnana, kuid viimase kahe aastakümne jooksul on 
valdav enamus raudteetranspordi sõlmpunkti funktsioonist kandunud üle Tallinna, mis on jätnud jälje 
ka Tapa linna ja valla arengule. Samas on autor seisukohal, et Tapa Depood on 22 aasta jooksul väga 
palju edasi arenenud ja saavutanud enamuse oma püstitatud eesmärkidest, jäädes Tapa valla üheks 
suuremaks tööandjaks. See tõstatas küsimuse kuidas on õnnestunud ettevõttel areneda 
taasiseseisvumisajast 2014. aastani? 

Töö eesmärgiks oli luua ülevaade AS EVR Cargo arengust Tapa depoos aastatel 1992-2014, 
analüüsida ettevõtte tegevust nimetatud aastate jooksul ja leida vastused uurimisküsimustele. 
Esimeses peatükis antakse vastus uurimisküsimusele. Millega on Tapa depoo tegelenud 
taasiseseisvumisajast 2014.aastani? 

Selgus, et ettevõte on tegelenud aastate jooksul mitmete suurte ümberkorraldustega, mille 
tulemusena on kujunenud praegune AS EVR Cargo, mis tegeleb kaubavedudega ja vedurite ning 
vagunite remondiga, samuti on tehnika pidevalt uuenenud. Tehnikat imporditakse välispartnerite 
kaudu Eestisse, sest siin ei toodeta vajaminevaid seadmeid. Tooraine ja varuosad imporditakse 
samuti välisriikidest: Venemaalt, Ukrainast ja Tšehhoslovakkiast. Suhtlemine partneritega on aega 
nõudev tegevus. Suhtlemine partneritega on aeganõudev tegevus. Suurimaks koostööpartneriks nii 
geograafilise asendi kui ajaloolise kujunemise tõttu on Venemaa, mis käesoleval ajal seab ettevõtte 
tulevikuperspektiivide suhtes keerulisse olukorda.   

Teises peatükis leiti vastus küsimusele: Kuidas on õnnestunud ettevõttel areneda 
taasiseseisvumisajast 2014.aastani ?  

Selgus, et ettevõtte areng on olnud väga ulatuslik. 2007.-2009. aasta majanduskriisi ajal muutis 
ettevõte oma tegevuskava. Selle tulemusena koondati töötajaid ja investeerimine peatus, sest 
kulusid oli vaja vähenda, et säilitada tulude ja kulude tasakaal, kasutati ära ka sisemised reservid. 
Tegevuskava muutmine aitas firmal kriisiaegse olukorraga toime tulla ja leida lahendusi ettevõtte 
toimimiseks. 

Tapa depoo töötajad on kohalikud elanikud, keda ettevõtte ise välja õpetab. Töötajate töötingimused 
on eeskujulikud. Ettevõte on edukalt teinud koostööd kohaliku kogukonnaga, olles Tapa valla üks 
suuremaid tööandjaid ning panustanud märkimisväärselt valla keskkonna parandamisse. 

Sellest võib järeldada, et iga ettevõtte arendamine on olnud raske ja kogu aeg peab arvestama 
muutuvate oludega majanduses ja tööturul. 

Ettevõtte põhjal tehtud uurimus on hea õppematerjal, millest lähtuda alustavatel ettevõtjatel. Autor 
soovitab tutvuda alustavatel ettevõtjatel uurimuses sisaldava materjaliga selleks, et ise olla paremad 
ettevõtjad.  
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Alternatiivsete energiaallikate kasutamine 
 

Arko Vask, 9. klass 
Türi Põhikool 

 
Juhendaja: Ella Põder (Türi Põhikool) 

 
 

Tänapäeval pööratakse suurt tähelepanu taastuvenergeetikale. 2012. aastal toimus Põlvamaal 
Mooste mõisa Folgikojas energeetikakonverents, kus analüüsiti Eesti energeetika olukorda ja 
tulevikku. Kõne all olid 2012. aastal valminud esimene sertifitseerimistunnistust taotlev passiivmaja 
Põlvas, 2007. aastast käigus olev madalenergiamaja Rõngu vallas (Kalme külas) ja 25-megavatine 
päikesejaam Jüris. Palju tähelepanu pälvisid ka arendusprojektide abil rahastatud biogaasijaamad 
Oisus ja Vinnis. Konverentsil kõneldud paneb mõtlema, kas oleks võimalik kasutada alternatiivseid 
energiaallikaid, et olla sõltumatu Eesti Energiast. 

World Resource Institute andmeil planeeritakse maailmas ehitada  veel 1200 söeelektrijaama, neist 
75% Hiinasse ja Indiasse. Samal ajal Euroopas võideldakse fossiilsete kütuste kasutamise ja 
kliimamuutuste vastu. Energia hinnad aga tõusevad ning vajatakse uusi lahendusi. Mida teha siis, kui 
lõpevad nafta, gaasi, kivisöe ja põlevkivi varud? Hädavajalik on leida ja kasutusele võtta 
alternatiivseid energiaallikaid.  

Kas energiat on võimalik saada ainult tuulest, päikesest ja vees? Kas poleks võimalik kasutada ka õhus 
ja õhumasside liikumisel tekkivat energiat? Äikeseliste ilmadega kaasnev õhu niiskus ja tihedus 
põhjustab pilvemasside hõõrdumist ja tekitab staatilist elektrit. Maapinna ja pilve potentsiaalide 
erinevusest tulenev suunatud laeng tekitab elektrivoolu, mida inimesed näevad välguna. Aga kas 
sama olukorda on võimalik tekitada laboritingimustes ja õhumasside liikumise energiat ära kasutada? 

Käesoleva töö käigus uuriti mitmeid potentsiaalseid vooluallikaid: päikeseenergia, keemiline energia 
ja hõõrdeelekter. Kõigi allikate kasuteguri väljaselgitamiseks ehitati katseseadmed.  

Katsete järgi võib öelda, et katsetatud allikatest oli kõige kasutuskõlblikum elektriallikas 
päikesepatarei. See töötab isegi siis, kui otsene päikesevalgus ei ole kättesaadav, kuid muidugi 
parema tulemuse saamiseks on tarvis otsest päikesevalgust. Katses kasutatud keemiliste vahendite ja 
hõõrdejõu toel piisavas koguses elektrienergiat saada ei õnnestunud. Küll aga tuli nende katsete 
tulemusena ideid edaspidiseks uurimiseks: 

 Suurendada potentsiaali vahet nagu näiteks metall varda märja mulla sisse löömisega ja 
kõrgemale korrusele viies. 

 Kasutada päris äikese ilma 

 Konstrueerida masin, millega kompressida õhku selliseks nagu äikese ajal 
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Hammaste erosioon happeliste jookide toimel: in vitro eksperiment 
 

Arnold Veltmann, 9. klass 
Andrus Kuusk, 9. klass 

Tartu Karlova Kool 
 

Juhendaja: Anneli Lukason (Tartu Karlova Kool) 
 
 

Eestis on kirjanduse andmeil kaariesekahjustusi hammastel umbes 60% lastest ja 90% täiskasvanuist. 
Juba ammu on teada, et katkised hambad võivad suurendada muude haiguste tekkeriski. Näiteks 
tekivad seedeprobleemid, kuna hambad ei lagunda toitu korralikult, samuti võib suureneda 
südamehaigustesse haigestumine. Üheks kaariese leviku põhjuseks peetakse ka happeliste 
karastusjookide liigset ja regulaarset tarbimist, vaatamata hoiatavatele artiklitele ja uudistele nende 
jookide hambaid kahjustavast toimest. 

Meid huvitas, kas kooli keemialabori tingimustes on võimalik eksperimentaalselt tõestada hammaste 
lagunemist tarbitavate jookide toimel. Seega seadsimegi uurimustöö eesmärgiks happeliste jookide 
mõju uurimise hammastele. Keskendume uurimistöös  noorte hulgas populaarsete karastus-, 
energia- ja spordijookide toime uurimisele. Eeldame, et nende jookide rohke või sagedase tarbimise 
mudeliks labori oludes võib võtta hammaste pikaajalise säilitamise mainitud jookides. Seega sisaldab 
meie uurimistöö in vitro eksperimenti, mis püüab modelleerida välisteguritest (happelised joogid) 
tingitud hammaste erosiooni. 

Püstitasime ja tõestasime järgmised hüpoteesid: 

 hammaste mass väheneb pikaajalisel kokkupuutel karastusjoogiga ehk seismisel karastusjoogis; 

 hammaste ja karastusjoogi vaheliste reaktsioonide mõjul muutub karastusjoogi pH; 

 joogi ruumala väheneb  hammaste ja joogi vaheliste reaktsioonide tulemusena. 

Esines ka   prognoosimatuid tulemusi. Tõestasime, et hamba mass väheneb pikaajalisel kokkupuutel 
karastusjoogiga. Oli üllatav, et kolme joogi korral (Vytautas (mineraalvesi), Coca-Cola, Fatburner 
(spordijook)) oli massi kadu lähedane (7-11%), kuigi jookide  pH oli erinev. Energiajoogis Starter, mille 
algne pH oli lähedane Coca-Colale, vähenes hamba mass võrreldes teiste jookidega ligikaudu kaks 
korda vähem, kuigi sellel  hambal ilmnesid kõige suuremad silmaga nähtavad muutused. 

Kinnitust leidis ka 2. hüpotees: pH muutus erinevates karastusjookides erinevalt, kuid oli märgata 
üleüldist pH tõusu eksperimendi alguses ja lõpus tehtud mõõtmiste vahel. See põhjendub joogi 
happe (vesinikiooni) ja hüdroksüapatiidi koostisest eralduvate OH--ioonide reageerimisega.  

Tõestust leidis ka kolmas hüpotees joogi ruumala vähenemise kohta, aga näit oli väike ja arvame, et 
antud katse tulemuste puhul ei saa seda käsitleda hammaste kahjustumise parameetrina. 

Kõige huvitavamaks peame katsetulemust Starter’is, kus hambale tekkisid kuu aja jooksul kristalse 
välimusega valged “kühmud”, mida sai sealt kergesti eemaldada. Nende uurimiseks viisime läbi 
täiendava katse: eraldasime hambalt ühe tekkinud kühmudest ning asetasime selle soolhappesse. 
Toimus keemiline reaktsioon gaasi eraldumisega ja tükike “kadus”. Eksperimendi käigus märkasime 
ka, et hammaste asetamisel erinevatesse karastusjookidesse eraldus mitmel juhul vedelikust gaas, 
eriti Coca-Cola puhul. Katse käigus täheldasime samuti värvilistes jookides seisnud hammaste 
teatavate osade tumenemist, eriti Coca-Cola’s ja Starter’is seisnud hammaste korral. 

Tänu tehtud uurimustööle suutsime  tõestada, et karastusjoogid kahjustavad  hambaid.  Tõenäoliselt 
on täpsemaid tulemusi võimalik saada, kasutades näiteks kaltsiumiioonide sensorit või mass-
spektromeetrit, mida meie koolis ei ole.   
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Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) Kuressaares  
 

Martin Vesberg, 5. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Mart Mölder, Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
 

Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) on beežikas ja sihvakas Aasiast viimase sajandi jooksul sisse 
rännanud lind. Eestis märgati tuvi pesitsemist esmakordselt 1958. aastal. Käesoleval ajal on kaelus-
turteltuvi levinud üle terve Eesti, aga kõikjal vähearvukalt. Kuresaares on kaelus-turteltuvi päris sage 
talvituja. Teda võib näha ja kuulda üsna tihti. 

Uurimistöö eesmärkideks seati:  

• koguda kirjalikke ja elektroonilisi andmeid kaelus-turteltuvi kohta 
• selgitada kaelus-turteltuvide talvine levik Kuressaares 
• uurida kaelus-turteltuvide käitumist 

Kokku nähti 17 vaatlusretkel kaelus-turteltuvisid 124 korral (paljusid isendeid ilmselt eri 
vaatlusretkedel mitu korda). Kaelus-turteltuvide esinemispaigad märgiti Kuressaare kaardile. Sinna 
märgiti ka võimalikud pesitsuspaigad, need selgitati territooriumihüüdude järgi. Nendest andmetest 
järeldati, et Kuressaares oli 2014/15 aasta talvel umbes 20 isendit. Kuressaares on meile teadaolevalt 
7 pesitsuspiirkonda. 

Uurimistöös kasutati Eesti Ornitoloogiaühingu, Sõrve linnujaama, Eesti eElurikkuse ja veel teisi 
kaelus-turteltuvide vaatlusandmeid. 

Vaatlusretkedel tehti tähelepanekuid tuvide käitumisest. Lind ei ole väga inimpelglik ja tegutseb 
julgelt, kui teda ei segata ja jälgita. Kaelus-turteltuvi ei ole veel ilmselt kohanenud põhjamaise 
kliimaga.  
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Kas Narval on oma ilme? 
 

Margarita Vladimirskaja, 12. klass 
Narva Keeltelütseum 

 
Juhendaja: Olga Tihhonova (Narva Keeltelütseum) 

 
 

Reisides, tutvub inimene alati millegi uuega: inimestega, nende eluviiside ja traditsioonidega. 
Kõigepealt kerkib reisija silmi ette linna arhitektuuriline ilme. Nii oli ka antud töö autoriga, kes juba 
omas võimalust olla sellistes Euroopa linnades nagu Pariis, Barcelona, Stoсkholm, Riia, Viin. Iga linn 
üllatab oma ilmega, mille hoonestikes on peegeldatud ajalugu. Linna ühtse arhitektuurilise ilme 
moodustab stiilide kompleks ja omavaheline koosmõju või ühe suuna domineerimine. Kuid iga kord, 
tulles tagasi koju Narva, autor võrdleb oma linna kohtadega, mida tal oli võimalus näha. Väikese Eesti 
piirilinna Narva ja Euroopa pealinnade vahel on muidugi erinevused. Võrreldes Narvat ülalmainitud 
linnadega, esitas autor endale küsimuse, kas kodulinnal on olemas oma ilme, oma stiil.  

Töö eesmärk oli anda ülevaade Narvas olevate ajalooliste ja kaasaegsete objektide kohta kui 
stiilinäiteid, mis annavad ja moodustavad mulje kaasaegsest Narvast. 

Küsimused, mis on käsitletud antud töös:  

 Missugune oli Narva stiil enne Teist maailmasõda? Mis on säilinud ajaloolisest pärandist 
tänapäevani?  

 Mida tõi endaga kaasa nõukogude aeg linna arhitektuurilisse pärandisse? 

 Millised on tänapäeva linnaehituse tendentsid ning missugune on hoonete stilistika, mis 
moodustab linna ilme? 

Narval on rikas arhitektuuriline ajalugu. Olles väike provintsiaalne linn, hakkas ta arenema peale XVII 
sajandit. Jõudes majandusliku stabiilsuseni ja ühtseni arhitektuurilise ilminguni, purustati linn Teise 
maailmasõja ajal. Peale sõda, kui Eesti kuulus Nõukogude Liidu, seoses uute tööstusobjektide 
ehitamisega ja linna uute elanike asustumisega, pandi rõhku ehitamise kiirusele ja mahule, mille 
tulemuseks ehitati tüüpprojektide järgi sisuliselt uus Narva, mis koosnes suuremal määral 
korterelamutest, samal ajal kui Vanalinn järk-järgult lagunes ja purunes. Kuid tuleb anda au: 
Nõukogude aeg jättis linna lisaks Hruštšovi-aegsetele hoonetele ka huvitavaid stalinistliku klassitsismi 
arhitektuurilisi näiteid, mis kahtlemata kannab endas omapärast ajaloolist märki. Nii jätkus kuni Eesti 
iseseisvumiseni aastal 1991, peale mida linna areng hakkas uut hoogu võtma. Tänapäeval on Narva 
paljude kaubakeskustega piirilinn, kuhu on kerkinud mõned uued projektid ning kus on säilinud 
vähesel hulgal ajaloolisi ja nõukogudeaegseid vanaaegseid hooneid. 

Ikkagi Narva järk-järgult areneb. Linna arhitektuuriline plaan eeldab, et varsti ootavad linnaelanikke 
muudatused vastavalt linna arengukavale. Võimalik, et valmistatakse ümbersõidutee 
transiittranspordi jaoks. Kuna tänapäeval on aktuaalseks teemaks tööpuudus, loodavad idee autorid, 
et lähitulevikus luuakse Narvas uusi töökohti, ehitatakse kaasaegseid ettevõtteid ning teisi hooneid, 
mis omakorda suurendavad linnaelanike arvu ja mõjutavad positiivselt linna arengut.  

Võib arvata, et olukord, mida meie vaatlesime, on omane mitte ainult Narvale, vaid ka teistele Eesti 
linnadele, kuid see vajab omaette sügavat uurimist. Uurides kodulinna arhitektuurilisi muudatusi, 
pöörad tahtmatult tähelepanu vaieldamatule faktile, et linn elas oma ajaloos läbi nii lendutõuse kui 
ka langusi. Narva omab oma potentsiaalis unikaalset geograafilist asukohta, mis mitmekordselt oli 
linna kaalukaks argumendiks majanduse ja kultuurilise tõusu heaks. Tahan loota, et tänapäeval meie 
linn on teel uuele arenguetapile. See väide põhineb katsetel ja püüdmisel taastada ajaloolist linnaosa, 
luues ühtse linna ansambli, kus saaks eksiteerida samaaegselt nii minevik kui tänapäev.  
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Liigeste hüpermobiilsus Eesti professionaalsete balletitantsijate seas 
 

Greetel Joanna Võrk, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Andres Raa (Tallinna Reaalkool) 

 
 

Tänapäeva konkurentsitihedas balletimaailmas peab tantsija olema mitmekülgne ja füüsiliselt väga 
võimekas – koreograafid ja publik ootavad tantsijatelt jõudu, graatsilisust, aga ka ekstreemsena 
tunduvat painduvust. Kõik see nõuab tantsijatelt suurt tööd, kuid üha kaalukamaks on muutunud ka 
tantsija füüsilised eeldused eduka professionaalse karjääri saavutamiseks.  

Üheks selliseks eelduseks peetakse liigeste hüpermobiilsust ehk ülipainduvust, mis küll annab tantsija 
liigestele suurema liikumisulatuse, parema loomuliku painduvuse ja esteetiliselt ilusad sirutused, aga 
võib vale treenimise korral olla tülikaks eripäraks. Hüpermobiilsed tantsijad on eespool mainitu tõttu 
eelistatud ka balletikoolide katsetel. Üldisele arvamusele vastupidiselt ei võimenda korrektne 
klassikaline balletitreening liigeste ülipainduvust, kuid oma võimete maksimaalseks realiseerimiseks 
püüdlevad ka normaalsete liigestega tantsijad ekstreemse painduvuse poole. Seepärast on tagurpidi 
painduvad liigesed balletitantsijate seas küllaltki tavaline nähtus. Teema valiku ajendiks oli tantsijast 
autoril enesel esinev liigeste hüpermobiilsus ning huvi selle eripära avaldumise vastu professionaalsel 
tasemel ning just klassikalises tantsus.  

Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja, kui sage on liigeste hüpermobiilsus Eesti professionaalsete 
balletitantsijate hulgas, kas ja mil määral see mõjutab nende treeninguid ja keha tervist ning kui palju 
tantsijad oma eripära ise teadvustavad. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju esineb liigeste hüpermobiilsust Eesti 
professionaalsete balletitantsijate hulgas, kas ja kui palju mõjutab see nende treeninguid ja tervist 
ning kui palju tantsijad oma eripära ise teadvustavad. Püsitati muuhulgas järgmised hüpoteesid:  

 Eesti professionaalsetest balletitantsijatest on enamik hüpermobiilsed. Naised enam kui mehed 
ja noored enam kui vanad; 

 Kõige enam esineb tantsijatel ülipainduvust põlve- ja puusaliigeses. Hüpermobiilsetel tantsijatel 
esineb rohkem vigastusi kui mittehüpermobiilsetel tantsijatel; 

Uurimusliku osa jaoks viidi Rahvusooper Estonia ja Vanemuise Teatri balletitrupis ning Eesti 
vabakutseliste balletitantsijate hulgas läbi küsitlus, mis koosnes Beightoni testist (selle skaala alusel 
antakse hinnang hüpermobiilsusele) ning küsimustest, mis uurisid hüpermobiilsusega seotud 
sümptomite esinemist ja eripärade avaldumist tantsija treeningutes.  

Analüüsi tulemuste põhjal leidsid mitmed hüpoteesid kinnitust. Selgus, et enamik Eesti 
professionaalsetest balletitantsijatest on hüpermobiilsed, seisund on sagedasem naistel ning 
suurema ulatusega enamasti nooremas eas. Jõuti järelduseni, et potentsiaalselt kannab pärilikku 
hüpermobiilsuse sündroomi veerand küsitletud tantsijatest.  

Selgus ka, et kõige enam esineb tantsijatel üliliikuvust põlve- ja jalaliigeses. Leiti, et hüpermobiilsetel 
tantsijatel esineb omaseid sümptomeid pigem vähem kui rohkem. Lükati ümber hüpotees, mille 
kohaselt hüpermobiilsetel tantsijatel esineb rohkem liigesesidemete või kõõluste vigastusi kui 
mittehüpermobiilsetel. Autor tõdes, et Eesti balletitantsijad pööravad oma treeningutes 
hüpermobiilsete liigeste tugevdamisele eeldatust suuremat tähelepanu.   
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M13 faagidisplei süsteemi piirangud järjestikuseid positiivseid 
aminohappeid sisaldavate peptiidide ekspresseerimisel 
 

Triin Õunapuu, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Karl Märka (Protobios OÜ) 

 
 

Uurimustöö eesmärgiks oli uurida M13 faagidisplei meetodi piiranguid, täpsemalt piiranguid 
järjestikuseid positiivseid aminohappeid või proliine sisaldavate peptiidide ekspresseerimisel. Autor 
püstitas järgneva hüpoteesi: järjestikuste positiivsete aminohapete või proliini olemasolu mõjutab 
M13 faagidisplei meetodil saadavaid tulemusi. Teema valik oli seotud ettevõtte Protobios OÜ edasise 
arendustöö vajadustega ja seega on tulemused praktiliselt rakendatavad.  

Analüüsimiseks valiti erinevaid motiive sisaldavad peptiidid mitmetest meditsiniilialastel uuringutel 
olulistest klastritest. Uurimistöös kasutatud mimotoobid valiti andmebaasist, mis oli saadud 742 
patsiendi afiinsusselekteerimise tulemusel. Uurimistöö metoodika põhineb ettevõtte Protobios OÜ 
patendil US 12/079626 (sisaldab: PCR mutageneesi, algse DNA lagundamist, ligatsiooni, 
transformatsiooni, ekspresseerimist E.Coli bakterisse ning bakteriviiruse kasvatamist). Kõik katsed 
viidi läbi Protobios OÜ laboris.  

Töö tulemuste osas on esitatud graafikud, mis näitavad korrelatsiooni M13 faagidisplei meetodi 
efektiivsuse (nimelt aminohappe mutatsiooni ning faagi populatsiooni näitel) ja järjestikku asuvate 
positiivselt laetud aminohapete või proliinide vahel.  

Tulemuste põhjal järeldab autor, et järjestikku asuvate positiivselt laetud aminohapete või proliinide 
ning keskmise aminohapete mutatsiooni arvu vahel on kerge positiive korrelatsioon (Peason 
koefitsent: ρ = +0,62) ja tugev negatiivne korrelatsioon järjestikku asuvate positiivselt laetud 
aminohapete või proliinide ja faagi populatsiooni suuruse vahel (Peason koefitsent: ρ = -0,83). 
Saadud korrelatsiooni näitajad kinnitavad teiste uurijate poolt väidetut, et M13 faagidisplei meetodi 
kasutamisel toimuvad aminohapete mutatsioonid – surve peptiidile, mis sisaldab järjestikuseid 
positiivseid aminohappeid või proliine, sunnib neid muutuma vastuvõetavamateks aminohapeteks 
ning selle tulemusena toimub faagi kasvu pidurdamine.   
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Väetamise mõju N2O emissioonile Porijõe valgla lammiservadel 
 

Agnes Äkke, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Jaan Pärn (Tartu Ülikool) 

 
 

Dilämmastikoksiid (N2O) on kasvuhoonegaas, mis eraldub pinnasest mikroobide elutegevuse 
tulemusena. Dilämmastikoksiidi eraldumine väetatud põllumuldadest moodustab ca 60% 
inimtegevuse tagajärjel tekkinud dilämmastikoksiidist. Dilämmastikoksiidi heitkogused on madalad 
võrreldes süsinikdioksiidiga (CO2), aga see-eest neelab ta soojust ca 300 korda tõhusamalt kui 
süsihappegaas. Seetõttu on N2O eraldumine mullast oluline kliima soojenemise seisukohast.  

Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli selgitada, kuidas põlluharimine ja väetamine mõjutab N2O 
emissiooni Porijõe valgla lammiservadel. 

Hüpoteesideks püstitati: 

• Porijõe valgala lammiservadel asuvad väetatavad põllumullad emiteerivad rohkem 
dilämmastikoksiidi kui sealsed mahepõllud.  

• Vegetatsiooniperioodil on N2O emissioon madalaim harimisest väljas oleval maa-alal. 

Dilämmastikoksiidi voogude mõõtmiseks kasutati suletud kambri meetodit.  

Püstitatud hüpoteesid pidasid paika. Keskmiselt eraldus väetatavatest põllumuldadest rohkem 
dilämmastikoksiidi kui mahepõldudelt. Augustis emiteerus naerugaasi küll ühelt mahepõllult 
väetatavate põldudega võrreldes rohkem, kuid teistel kuudel olid emissioonid jällegi madalamad. 

Vegetatsiooniperioodil emiteerus atmosfääri kõige vähem dilämmastikoksiidi harimata maa-alalt. 
Detsembris, mil mulla temperatuurid olid madalad ning mikroobide aktiivsus väike, olid ka 
emissioonid madalad.  

Antud töö puhul jäi ebaselgeks asjaolu, mis võis põhjustada kõrgemaid dilämmastikoksiidi 
emissioone ühel mahepõllul. Tulevikus tuleks antud alal läbi viia põhjalikumad uuringud ja vaadelda 
N2O emissiooni sõltuvust erinevatest keskkonnaparameetritest. 


