
 

 

 

Kas õpipoisiõpe sobib ka tüdrukutele? 

Maria Jürimäe, Katri Lamesoo, Inga Kukk  

 

 Kas naised võivad saada torumeesteks? 

 Kas mehed sobivad medõdedeks? 

 Kas mees sobib ilmatüdrukuks? 

 Kas naissõdur on ka relvavend? 

 Kas naisest võiks saada esimees või ärimees? 

Eesti keeles on palju sõnu ja väljendeid, milles viidatakse poistele-tüdrukutele, meestele-

naistele, vendadele-õdedele, või suisa õelusele ja vendlusele. Tõsi, õelus pole ju vaste 

vendlusele ja ka vendluse tähendus ei viita kahe venna suhetele, vaid tähistab 

ühtekuuluvust. Ometi on mõlemal juhul sõnade tüvi sama, tähendus aga suisa vastandlik.  

Lugeja võib esitatud võrdlust käsitleda liialdusena ja niimoodi, ainukese näitena, näib see 

tõesti pelga keelemänguna, mis tegelikku elu ei mõjuta. Või siiski?  

Riiklikult on tööjõuturu reguleerimiseks võetud suund, mida nimetatakse "õpipoisiõppeks". 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 hõlmab endas viit eesmärki ja rakendusplaani, mille 

elluviimiseks on loodud üheksa programmi, millest üks on tööturu ja õppe tihedama 

seostamise programm. Õpipoisiõpet defineeritakse kui töökohapõhist õpet, s.t õpipoisiõpe 

on kutseõppe tasemeõppe vorm, mille puhul praktiline väljaõpe toimub ettevõttes või 

asutuses ja moodustab vähemalt kaks kolmandikku kogu õppe mahust. Praegu põhiliselt 

kasutatavas koolipõhises õppes moodustab praktika vaid neljandiku õppe kogumahust.1  

Õpipoisiõpet korraldavad niisiis ettevõte ja kutseõppeasutus, et koostöös välja koolitada 

töötaja, kellest on tööturul vajaka. Ja kui tööturul valitseb puudus oma ala spetsialistidest, ei 

                                                           
1 Haridus- ja Teadusministeerium (2016): Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm 2016–2019. URL: 
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_3_tooturu_ja_oppe_tihedama_seostamise_programm_2016-
2019.pdf.  

https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_3_tooturu_ja_oppe_tihedama_seostamise_programm_2016-2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_3_tooturu_ja_oppe_tihedama_seostamise_programm_2016-2019.pdf
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küsi vajadus sugu. Tegelikult osaleb õpipoisiõppes isegi rohkem naisi kui mehi, naissoost 

torumehi või meessoost meditsiiniõdesid kohtab meil aga üsna harva.  

On hulk elukutseid ja ameteid, mille puhul aeg-ajalt täpsustatakse, kummast soost on ameti 

kandja. Värske näide on meie äsja ametisse astunud president, kelle puhul meedia hakkas 

rõhutama tema sugu: kui meil varem oli Eestis president, siis nüüd on naispresident või 

proua president. Ametite, erialade ja valdkondade puhul, kus traditsiooniliselt on ülekaalus 

mehed, peetakse siiani oluliseks rõhutada sugu, kui tegu on naisega. Räägitakse 

naissportlastest, naiskirjanikest, naispoliitikutest, naisdiplomaatidest, naislenduritest ja 

naistaksojuhtidest. Kui tihti olete aga kuulnud meespoliitikutest, meeskirjanikest, 

meesdiplomaatidest, meeslenduritest või meestaksojuhtidest? 

Skaala teises otsas on naiste ülekaaluga erialad, kus rõhutamisväärseks peetakse meessugu. 

Eesti koolis moodustavad 86% õpetajatest naised, mistõttu meesoost õpetajast saab 

meesõpetaja.  

Arusaam, et teatud tegevused, õppeviisid, ametid, teod, ellusuhtumine ja omadused 

sobivad just teatud soost isikutele, on tingitud ka keelest mida kasutame.  

Keel on meie mõtlemis- ja suhtlemisvahend ning eesti keele süsteem (sõnavara, grammatika, 

väljendid ja väljendusviisid) mõjutavad seda, kuidas me maailma mõistame, liigendame ja ka 

loome. Kuigi me emakeelsete keelekasutajatena seda ei teadvusta, teeme pidevalt 

alateadlikult keelelisi valikuid. Võõrkeelt kõneldes on lihtsam märgata, kuidas käib sobivate 

sõnade valimine. Keelelistele valikutele tasub tähelepanu pöörata seepärast, et sooliselt 

tähistatud sõna või väljend võib olla nais- või meessoo, tüdrukute või poiste suhtes 

halvustav, pilkav, piirav või ebaõiglaselt üldistav. 

Näiteks „mehe sõna“ on miski, mida tasub tõsiselt võtta. Kuigi rahvasuus liigub ka irooniline 

variant „mees annab sõna, mees võtab sõna“, kasutatakse „mehe sõna“ enamasti siiski 

lugupidavas tähenduses. Kui sõna on vastassoost, saab sellest „naiste jutt“ või koguni naiste 

plära, klatš, kädistamine või paarisuhte kontekstis levinud “näägutamine“. Ükski neist 

väljenditest ei kõla kuigi austusväärselt. Otseselt pole küll ei mehe sõna ega naiste jutt kindla 

sooga seotud – ka asjalik naine saab oma mehesõna öelda ning mõnele mehele võib jälle 

öelda, et see on nüüd küll naiste jutt. Ent mõte jääb siiski samaks – mehe sõna puhul 

tunnustavaks ja naiste jutu puhul halvustavaks. Mehetegu tähendab, et on tehtud ära midagi 
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olulist ja märkimisväärset. Meil on olemas võidumees, peamees, esimees. . . olgu, esinaine 

on ka, ehkki sageli eelistavad ka naised olla näiteks äriühingute või MTÜde esimehed. 

Naisetegudest, võidunaistest või peanaistest pole aga midagi kuulda olnud. On ilmne, et sel 

ajal, kui need sõnad eesti keeles kasutusele võeti, oli tegude tegemine, võitmine ja liidrirolli 

võtmine just meeste pärusmaa. 

Meestele viitavaid liitsõnu või kõnekäände on eesti keeles üldse palju rohkem kui naistele 

viitavaid (töötab mitme mehe eest; on mehe eest väljas; tee midagi, kui sa mees oled! ole 

meheks! räägime nagu mees mehega; mees iga töö peale; kes ees, see mees; meest sõnast, 

härga sarvest; riie ei riku meest). Ka selle nähtuse juured on ajaloos ja kitsamalt keeleajaloos: 

meeste staatus, tegevused ja omadused on nii meil kui mujal olnud niivõrd palju kõrgema 

väärtusega, et sõna „mees“ on kasutatud inimese tähenduses (vrd ingl mankind ´inimkond´). 

Aeg on edasi läinud, traditsiooniline rollijaotus „mehe kodu on maailm, naise maailm on 

kodu“ on ühiskonnas kadumas, aga mõtteviis, et „naistetööd“ (s.t kodused tasustamata 

tööd või ka hoolitsemise, teenindamise ja õpetamisega seotud ametid) on vähem 

väärtustatud, on visa taanduma. Kas muutust mõtteviisis ja tegelikkuses saaks mõjutada 

keelekasutuse abil? 

Ka siinkohal võib vaielda – eesti keel on selline, nagu ta juba aastasadu on olnud, mingite 

poliitiliste kampaaniate, pseudo-diskrimineerimiste ja võrdõiguslikkuse-hullustega ei ole 

meil, tervemõistuslikel skeptikutel, ju mõtet kaasa minna! Meie räägime ikka mehetegudest, 

meeskonnavaimust, aumeestest. Esimeestest ja naljameestest. Koduperenaistest ja 

lõbunaistest ja naiste lobast. Ja neegritest ka ikka oma õige nimega, sest mustanahaline pole 

mingi eesti sõna. Me ju teame nende sõnade tähendusi ja kasutame neid just õiges 

kontekstis – väites ka meespoliitikute diskussioonil argumenteerimata mõtteavaldusi 

kuuldes, et „see on nüüd küll naiste jutt“ ja vastupidi – kui naispoliitik võtab asja tabavalt ja 

konkreetselt kokku, siis kiites teda „mehe sõna“ eest. Sest nii tehes säilitame me oma keelt 

ja kultuuri? 

Kui selle üle veidi enam mõelda, siis on selge, et suurem osa neist sõnadest ja väljenditest 

pole siiski aastasadu vanad ning keel muutub isegi aastatega – see pole mingi püsiv ja jääv 

süsteem, vaid areneb koos selle kõnelejatega.  
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Veel saja aasta eest ei räägitud lõbunaistest, vaid pigem „avalikest naistest“, „postimehest“ 

on juba ammu saanud sooneutraalne „postiljon“ ja nimismehest politseinik ning 

toatüdrukuid ja saunanaisi tuleb ette vaid ajaloolistes romaanides.  

Keeles püsivad kasutuses elemendid, mida on toimivaks suhtluseks ja maailma 

kirjeldamiseks vaja. Keele kujunemist mõjutavad ühiskond ja kultuur – normid ja 

väärtused, arusaamad ja tabud – ning keele kaudu on võimalik omakorda mõjutada 

ühiskonda ja kultuuri. Keelekasutust ei saa muuta vägisi. Iga emakeeleõpetaja teab, et 

sisseharjunud keelevigu on raske välja harjutada või keelekorraldajate pakutud muudatusi 

omaks võtta. Keel muutub viivitusega – kõigepealt tekib muutus ühiskonnas ja seejärel 

keeles, aga uudissõnade leiutamine näitab, et võimalik on ka vastupidine – teadlik ja 

vajadusest tulenev keeleuuendus. Samamoodi, nagu trotslik 6. klassi õpilane saab valida, kas 

ta ropendab või mitte, on igal keelekasutajal võimalik valida halvustamist ja sildistamist 

vältiv keelekasutus, mis ei kinnista soostereotüüpe. Vältides nais- või meessugu sildistavaid 

või halvustavaid väljendeid, mõjutame keele kaudu enda ja oma järglaste arusaama 

maailmast ja aitame seda muuta võrdsemaks.  

Mida siis teha? Sõnu ja väljendeid ära keelata või nende kasutamise eest trahvi küsida ei 

ole mõistlik ega paranda olukorda. Igapäevasuhtluses, aga eriti laste ja noortega suheldes 

ja tegeledes saab õpetaja teha kahte asja: a) olla teadlik oma keelekasutusest ja b) 

arutleda õpilaste ja kolleegidega iganenud, kuid ometi käibes olevate väljendite üle. 

Arutleda on asjakohane seepärast, et eesmärk on ennekõike panna tähele, kuidas me ise 

igapäeva- või tööelus, soostereotüüpide loomisel osaleme. Kui väldime millestki rääkimist 

või midagi maha vaikime, ei tee see nähtust olematuks. Vastupidi – sel juhul võivad 

sugudevahelisi suhteid käsitlevad ühiskonnas jagatud arusaamad võtta vorme, mis avatud 

diskussiooni ja konstruktiivsete lahenduste otsimise asemel külvavad inimestesse 

vastumeelsust ja vastupanu, mis ei aita kuidagi õpipoisiõppesse suunduvaid tüdrukuid või 

Eesti majandust laiemalt.  

Soovitusi teadlikuks keelekasutuseks ja teema käsitlemiseks õppes: 

 Vältige sooliselt halvustavaid väljendeid, näiteks „plikade värk“, „poiste värk“, 

„naistekas“ jms. 
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 Valige sooliselt märgistatud positsioonide, elukutsete, ametinimede vms asemel 

neutraalsemad väljendid (ärinaise asemel ettevõtja, ilmatüdruku asemel 

ilmateadustaja).  

 Kui neutraalsete asendussõnade leidmine ei õnnestu, tuleb kasuks teema avatud 

arutamine.  

 Õpilaste puhul ei tasu rõhutada, kas tegu on poisi või tüdrukuga, ega üldistada ühe 

või paari poisi või tüdruku tegevust kogu poiste või tüdrukute rühmale (kui õpetaja 

näiteks kutsub Marti ja Erikut pidevalt tunnis korrale sõnadega „Poisid, lõpetage!“ või 

püüab Eva, Mari ja Liisa tähelepanu sõnadega „Tüdrukud, ei lobise!“, on ta 

ülekohtune kõigi nende poiste ja tüdrukute suhtes, kes samal ajal korralekutsumist ei 

vajanud. Pealegi meeldib ja mõjub kõigile inimestele, kui neid nimetatakse nimepidi. 

 Koolis kui suure naiste ülekaaluga kollektiivis võib kõlada ehk isegi meelitavalt, kui 

meesdirektor nimetab oma naiskolleege „tüdrukuteks“, aga professionaalseks ei saa 

sellist kõnepruuki kuidagi pidada.  

 Meestele viitavate väljendite ja kõnekäändude (mehe sõna, mehe tegu, täitsamees; 

ole meheks! Kes ees, see mees) üle saab arutada näiteks emakeele- või ajalootunnis. 

Millised olid toona naiste ja meeste rollid ja nende väärtus ja keelekasutus ning 

kuidas on need aja jooksul muutunud? Need väljendid kannavad endas varjatud 

sõnumit sellest, et üks sugupool ja tema jutt ning teod on olemuslikult teisest 

sugupoolest kõrgema väärtusega.  

 Õpilaste keeleteadlikkust sooküsimustes saab lisaks emakeelele edukalt arendada ka 

kirjanduse ja võõrkeele tundides, arutades näiteks nais- ja meestegelaste nimetamist, 

tegevusi ja rolle kirjandusteostes, kirjanike soo ja nende väljendatud ideede seoseid.  

 


