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SISSEJUHATUS 

Nüüdisaegse maailma argielu on infoajastu nägu. Sellega seotud tehnoloogia kiire areng on 

mõjutanud elutempo kasvu, mis võib olla üheks põhjuseks igapäevaelu stressitaseme kasvule. 

See, kuidas inimene enda vaba aega planeerib, on tihedas seoses sellega, milline on tema 

enesetunne. 

Magistritöö teemapüstitus algab isiklikust kogemusest, kui mul tekkis stressist tingitud käelise 

tegevuse vähenemise tagajärjel mentaalne takistus loomingulisuse vastu. See oli kogemus, mille 

järel loomeprotsess kui argielu harjumuspärane osa asendus apaatsuse ja sotsiaalmeedia 

ületarbimisega. Beverly Thorn tõi koostöös The American Psychological Association’iga kokku 

pandud artiklis välja, et stressis inimesed jätavad esimese asjana igapäevastest tegevustest välja 

enda vaba ajaga seotud hobid. (Thorn 2019) Isiklikult tunnen, et antud probleem ei ulatu vaid 

hobideni, vaid laieneb kõiksuguste loominguliste protsesside kogemisele.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on kirjeldada nüüdisaegse argielu mõju loomeprotsessi 

kogemisele nii läbi isikliku kui ka katsealuste kogemuste, millest lähtuvalt püstitan järgmise 

uurimisküsimuse: kuidas mõjutab nüüdisaegne infoajastu loomeprotsessi kogemist? 

Magistritöö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate nüüdisaegse argielu 

probleemidest ja võimalikest lahendust, nagu näiteks teadvelolek, kulgemine, aeglane filosoofia. 

Teine peatükk sisaldab metoodikat, praktilise osa eeltööd, eksperimentide kirjeldust ja analüüsi. 

Kolmandas peatükis kirjutan lahti analüüsi järeldused. Neljas peatükk sisaldab visuaalset 

materjali magistritöös valminud käsitöövaipadest. 

Töös kasutatud metodoloogiline lähenemine on kvalitatiivne uurimus, mis koosneb 

autoetnograafilisest uurimusest ning poolstruktureeritud intervjuude läbiviibimisest ja 

analüüsimisest. Uurimus koosneb kahest praktilisest katsest: eksperimentaalteosest ja 

eksperimendist katsealustega.  
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Esimese praktilise katse eesmärk on lahti mõtestada, milline on isiklik käsitöö tegemise 

kogemus, kui eemaldada selle juurest suur osa infoajastuga seotud kõrvalisi tegureid ja proovida 

hetkes kohalolekut läbi lõõgastavate tegevuste. Magistritöö teises praktilises katses viin läbi 

eksperimendi ja kahest voorust koosnevad poolstruktureeritud individuaalsed intervjuud kuue – 

erinevas vanuses ja erinevate elukutsetega – naisega. Teise praktilise katse eesmärk on kuulda 

erisuguseid arvamusi esimeses praktilises katses kogetu kohta, et oma arvamusi ja mõtteid 

paremini analüüsida.  

Nüüdisaegse argielu ülesehitus on mitmetahuline. Selle taga peituvate keerukate protsesside 

toimemehhanismide käsitlemine nõuab erinevaid lähenemisviise ja meetodeid. Antud 

magistritöö on katseks mõtestada nende mehhanismide üht aspekti – stressi – läbi isikliku 

narratiivi ning sellega haakuvate teooriate, praktikate ja väärtuste. 
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1 TAUST 

1.1 Eellugu 

Kui ma olin 2016. aastal moedisaini bakalaureusekraadi omandanud, olin äkitselt sunnitud 

seisma silmitsi kõige sellega, mida olin enda õpingute jooksul loonud. Sorteerides kogunenud 

paberipatakaid, kangahunnikuid ja isegi terveid kollektsioone, pidin tõdema, et ei näinud 

paljudel neist asjadest suurt väärtust. See hetk pidurdas mind ja ma otsustasin, et kui ma edaspidi 

midagi loon, olen hoolsam ja teen seda suurema teadlikkusega. 

2018. aasta sügisel alustasin magistriõpinguid tekstiilidisaini erialal ja eelnevalt mainitud 

mõtteviisist sai üks peaosalistest minu loomeprotsessis. Kuid pärast kahte aastat õpinguid hakkas 

aina enam tunduma, et see mõttelaad on osutunud mulle kui disainerile ja kunstnikule 

takistuseks. Tegelikkuses oli kõik see, mida olin bakalaureuse õpingute ajal loonud väga suure 

väärtusega. Väärtuse otsimine ja oma tegevustele piirangute seadmine pani mind unustama, kui 

oluline on loomeprotsessis vigade tegemine. See on õppetund läbi mille tekivad ideed ja 

lahendused. Kardinaalselt kõige enda loodu filtreerimine tegi mind lõpuks ettevaatlikuks isegi 

loomeprotsessis katsetamisel. Vigadeks muutus kõik, mis ei õnnestunud ja sellest tekkis laiem 

hirm loomise ees. 

Raske on enda seest välja tirida seda loomingulisust, mis kunagi seal olemas oli. Ma otsin 

probleeme enda ümber ja arvan, et kui need lahendan, suudan jälle loominguline olla. Kuid asi ei 

pruugi olla ümbritsevas, vaid hoopis minus. Tihti leian enda mõtetest vastuargumente. Need 

vastu- ja pooltargumendid on muidugi mõneti head, aitavad analüüsida, vormida paremaid 

arusaamasid, kuid minu peas muutuvad need vahel niivõrd tugevateks vestlusteks, et ma ei 

liigugi neist enam edasi. 

Nii on seda olnud ka selle magistritööga. Ma tühistan, kustutan ja alustan enda ideedega aina 

uuesti. Ma olen väsinud ja ei leia vastuseid, sest kõigile vastustele on mu peas vastuargument. 

Ma ei suuda ühelegi ideele leida sidusust. Kõik teemad jooksevad mu ümber ja ma ei saa neid 
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nööriga kinni siduda. Ma püüan ühe kinni. Ma püüan teise kinni. Ja juba on see esimene mu 

käest pääsenud. Ma tühistan end. 

Loomingulisus on minu jaoks ülimalt oluline, aga selle rakendamine on antud kontekstis 

muutunud rohkem kohustuseks kui naudinguks. Tundub, et kui see erakordset tulemust ei anna, 

siis ma justkui ei tohikski loomisest naudingut tunda. Nähes selles probleemi, hakkasin otsima 

võimalusi, kuidas seda tupikseisu lahendada. 

Sattusin lugema Ameerika kunstniku Sheila Hicksi intervjuud lehekülje Artsy ajakirjaniku Alina 

Coheniga ja nende vestluses oli minu jaoks üks oluline ja meeldejääv seik, kui Hicks küsis 

Cohenilt: 

 

„Kas sa süüa teed?“ küsis ta minult. 

„Ei,“ vastasin ma. 

„Kas sa aiandusega tegeled?” 

„Ei.“ 

„Kas sa õmbled?“ 

„Ei.“ Ma punastasin, teadmata, kuidas end õigustada, ja avastasin end järsku oma elu 

valikute üle mõtlemas. 

„No näed,“ ütles Hicks, „kõik, mis on kadunud.“ Ja nende kolme lihtsa küsimusega 

tundus ta rahul olevat. Hicksi sõnul on ausa ja teadliku elu elamiseks vaja pühendumist 

loomisele; ja taoliseid „aeglaseid“ oskuseid mitte tähtsustades kaotame võimaluse 

rikkalikuks eluks ja iluks. 

(Cohen 2019) 

 

Hicks on tuntud enda suuremahuliste installatsioonide poolest. Need on tihtipeale ajamahukad ja 

monumentaalsed tööd. Vestluses ajakirjanikuga üritas ta seletada, kuidas ta käelist tegevust enda 

elus hindab ja et see peaks olema selle loomulik osa. 

Mäletan selle artikli lugemist, kuna pärast seda mõistsin, mis minuga oli juhtunud. See side minu 

ja maailma vahel oli hakanud lagunema. Ma tegin päev päeva järel enda kätega aina vähem 

tegevusi, muutusin apaatsemaks ja põgenesin tihtipeale filmide, seriaalide ja sotsiaalmeedia läbi 

teiste elu elama. See oli lihtne, kuid ei lahendanud midagi. Sest probleemid ei kadunud, vaid 

kuhjusid. 
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Mõne inimese jaoks on käeline tegevus ja loominguga tegelemine igapäevane vajadus. See võib 

olla näiteks vahend lõõgastumiseks või eneseväljendamiseks, viis rikastada maailmavaadet või 

võimalus arendada käelisi oskuseid. Isiklikult tunnen, et see on kõike seda ja loomise kadumine 

mu elust on toonud kaasa elumuutvad tagajärjed. 

Teine kunstnik, kelle tööde ja põhimõtetega ma suhestun, on Ameerika päritolu kunstnik Rena 

Detrixhe. Detrixhe interdistsiplinaarsed tööd keskenduvad korduvatele protsessidele ja 

mõtestatud tegevustele. Materjali valikul peab ta oluliseks nende taga peituvat lugu, mis on 

tihtipeale seotud tema päritoluga. (Meier 2018) 

Detrixhe töödest mõjukaim on antud kontekstis punase mullaga valminud 

põrandainstallatsioonid. Muld, mida ta kasutab, on pärit Oklahomast, kus ta üles kasvas. 

Enamasti kogub ta seda enda tööde jaoks ise. Ta tööprotsess on tihtipeale aeganõudev ja 

vaevarikas. Kõigepealt sõelub ja töötleb ta mulla peeneks tolmuks ning seejärel pressib sinna 

sisse intrigeerivaid mustreid, millest moodustub lõpuks vaipa meenutav pind. Protsessilt 

sarnaneb see Tiibeti budistide liivast valminud mandalatega, sest temagi tööd hajuvad lõpuks 

laiali ja kustuvad ära. Detrixhe peab paljusid enda protsesse meditatiivseteks, need lubavad 

tunnetada ja tajuda aega, mida tihtipeale igapäevaelus endale lubada ei saa, ja esitab ettepaneku 

saada ümbritseva keskkonnaga paremini tuttavaks. (Ibid.) 

Detrixhe töö kontseptsioon sisaldab endas just neid printsiipe, mida hindan väga loomingu 

juures. Hetkelisus, meditatiivsus, aeglus ja mõtlikkus. See annab võimaluse olla seotud iseenda 

ja ümbritsevaga. Tunnen, et tänapäeva maailm muutub aina kiiremaks ja taolised aeglased 

protsessid toovad uuesti fookusesse aja ajutisuse ja selle väärtustamise, mis on minu jaoks väga 

oluline. 

Sarnaseid väärtusi näeb enda loomeprotsessis ka kunstnik Joel S. Allen, kes räägib enda tööd 

lahti mõtestades aja materialiseerumisest läbi teoste valmistamise. Tema protsessi osadeks on 

korduvliigutused ja ajakulukus. Allen peab enda loomingu tegemise juures tähtsaks mõtlemise ja 

loomise sünergiat. Tema skulptuursed installatsioonid on valmistatud väga erinevatest 

materjalidest, nagu näiteks puit, lõng, papp jms. Erilist tähelepanu püüavad Alleni tööde hulgast 

just kiukunsti (inglise keeles fiber art) skulptuurid, mis on välimuselt sürrealistlikud ja paeluvad. 

(Allen i.a) 

Kõigi eelnevalt mainitud kunstnike väärtused põhinevad käelisel tegevusel, loomise 

tähtsustamisel ja selle ajalisel väärtusel. Loomingu loomine võib kunstniku jaoks olla 
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meditatiivne tegevus, mis toetab eneseväljendamist, aitab nautida hetke ja luua sidet vaimse ja 

materiaalse maailma vahel. Kuid see ei ole alati lihtne, sest üks asi on luua midagi, millel on 

eesmärk ja teine on lihtsalt loomine, millel võib-olla algne tarvidus puudub, kuid mille protsess 

omab siiski omaette tähtsust. Vahel on just loomeprotsess olulisem. Leian, et mu esialgses 

mõttes, et teadlikumalt loomingu loomesse suhtumine on oluline, sisaldab ka praegu palju tõtt, 

kuna teadlikult loomeprotsessis valikute tegemine ja projektide hästi planeerimine aitab ära 

hoida ressursside ja aja raiskamise ning asjade liigtootmise. Kuid äärmustesse kaldumine pole 

tihtipeale jätkusuutlik. 

Kunst või käsitöö pole aga igaühe mängumaa. Sellepärast ka leian, et selle üle, millest Sheila 

Hicks intervjuus kõneles, tasub ka enda elu vaatenurgast mõtiskleda. Arvan, et elu sidumine 

mõne uue hobi või tegevusega on väärtuslik, sest see muudab elamise mitmekülgsemaks. 

Keerulistes olukordades, kui loomingulisus tundub hirmuäratav, tulevad igati kasuks erisugused 

loomingulise mõtlemise abivahendid. Laste jaoks on taolised vahendid igapäevased: 

värviraamatud, joonistamine, pusle, arendavad mänguasjad. Nad ei mõtle liialt palju sellele, miks 

nad seda teevad, vaid lähevad kiiresti vooluga kaasa, sest see on mängimine ja mängimine on 

loominguline. Sellel eesmärgil on ka täiskasvanutele tehtud kättesaadavaks värviraamatud, mida 

paljud naudivad. 

Hollandist pärit disainer Stefan Auberg disainis 2014. aastal vaiba, mis andis võimaluse 

lõpptarbijal raseerida, lõigata ja kärpida kihte maha, misjärel paljastusid pealiskihi alt erinevad 

värvikihid. Seeläbi on tarbijal võimalik ise otsustada, milline tema vaip lõpuks välja näeb. 

Selline kaasav disain annab lihtsa võimaluse olla osa disainiprotsessist. Kõige parem selle juures 

on see, et täpselt pole teada, milline lõpptulemus olema saab ja ka kõige väiksemast „veast“ võib 

tekkida üllatavalt hea tulemus. (Auberg i.a) 

Teine näide on kinder GROUNDi loodud moodulvaipade seeria, mille puhul saab valida 

ristküliku-, kuusnurga- või trapetsikujuliste väikeste tükkide vahel, millest võib kombineerida 

enda jaoks sobiliku disaini või kuju. See annab tarbijale võimaluse luua kombinatsioon, mis 

sobib spetsiifiliselt tema ruumi ja dekoratiivsusega ning vajadusel saab seda hiljem ka muuta või 

ümber sobitada. Leian, et selline lahendus on praktiline ja pikendab vähemasti visuaali mõttes 

toote eluiga. (kinder GROUND i.a) 

Kolmas näide on Agniecszka Czopi ja Joanna Rusini lastele suunatud vildist põrandakatted, mis 

sarnanevad pusle kokkupanemisele ja loovad tuppa mängulisuse õhustiku. Igal vaibal on 
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eraldiseisvad elemendid, mida on võimalik põrandakatte külge panna ja ära võtta. See arendab 

nii käelist tegevust kui ka loomingulist ja visuaalset mõtlemist ning pakub tasakaalu 

dekoratiivsuse ja praktilisuse vahel. (Kucharska 2013) 

Eelnevalt välja toodud näited on olemuselt igapäevased praktilised tarbeesemed, kuid mis 

peidavad endas toote tarbimisfaasis lisaväärtusena mänguruumi. Sellised disainilahendused 

loovad kodustes tingimustes võimalusi argielu loomingulisemaks muutmiseks ja teevad 

elukeskkonna funktsionaalsemaks. Ka selliste lihtsakoeliste loominguliste hetkede argiellu 

lisamine võib muuta elu mitmekülgsemaks ja olla esimeseks sammuks loomingulisuse 

edasiarendamisel. 

1.2 Infoajastu argielu stress 

Antud töö üheks kõige kaugemale ulatuvaks probleemikäsitluseks on stress. Stress pole kellelegi 

tundmatu sõna. Seda kasutatakse argipäevastes vestlustes ka inimese lihtsamate igapäevaste 

pingeliste olukordade kirjeldamisel. Kuid stressi kui inimeluga kaasas käivat nähtust hakati 

defineerima alles 20. sajandi esimesel poolel. 

Ungari-Kanada päritolu endokrinoloog Hans Selye oli üks esimesi, kes alustas stressi füsioloogia 

uurimist. Peamiselt keskendusid tema uuringud inimese keha reaktsioonidele, mis tekivad pärast 

haigestumist. Algselt märkas ta, et enamikel patsientidel, kes said statsionaarset ravi, olid üldiselt 

sarnased kaebused: väsimus, söögiisu kadumine, kaalulangus, eelistus lamada ja tahe mitte tööle 

minna. Selye kutsus seda tähelepanekut algselt „lihtsalt haigeks olemise sündroomiks“. See 

tähelepanek jäi 10 aastaks sahtlisse seisma, alles pärast mida alustas ta selle üldlevinud nähtuse 

spetsiifilist uurimist. (Tan jt 2018: 170) Oma hilisemas uurimistöös defineeris Selye, et stress on 

ükskõik millise vaimse või füüsilise kehalise vajaduse tagajärg. (Selye 1978: 64) Tänapäeval on 

antud nähtus laialdaselt levinud ja aktuaalselt kõneldud teema. 

Eesti õigekeelsussõnaraamatust leiab kiiresti stressi defineerimiseks vaste: „Stress on organismi 

pingeseisund kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite vastu.“ (Erelt jt 2018, sub stress) 

Üldlevinud arusaam stressist on, et see on keha funktsioneerimise normaalne ja loomulik osa. 

See, kuidas inimene reageerib muutustele või väljakutsetele, sõltub sellest, kuidas keha 

füüsiliselt ja vaimselt eelnimetatud situatsioonidele vastab. Stressi vorme on erinevaid, kuid 

antud töö käsitleb stressi, mis on osa iga inimese argielust. Stressi põhjustavateks olukordadeks 



 

13 
 

võivad igapäevases elus olla näiteks probleemid isiklikus elus, tööl, koolis, lähedastega, 

elutingimuste või rahaga. 

Olemas on ka positiivne stress. Positiivne stress aitab inimesel valvas olla, motivatsiooni hoida 

ning valmis olla ohtlikeks olukordadeks. Taolisteks hetkedeks võivad olla näiteks 

spordivõistlused või lavaline esinemine publiku ees. Stress aitab kehal antud olukordades 

keskenduda ja need üle elada. (Seligman jt 2000: 5) 

Üheks tänapäevase igapäevase stressi laialdaseks põhjuseks on infoajastust tingitud 

informatsiooni töötlemise protsess. Peamisteks probleemseteks nähtusteks on lühivormis 

informatsiooni töötlemine ja sõnumside. Lihtsalt öeldes tähendab see, et informatsioonist 

nopitakse välja vaid konkreetsed faktid, ilma laiemat konteksti töötlemata, kriitilise ja 

loomingulise mõtlemiseta ning informatsiooni analüüsimata. Metafoorina sõnastatult: tänapäeva 

inimesed ei näe tervet metsa, vaid ainult paari puud. (Seaward 2018: xii) 

21. sajandi inimese intellektuaalset võimekust on hakanud muutma erinevat tüüpi elektrooniliste 

seadmete kiire levik, millega kaasneb lihtsasti kättesaadav informatsioon ja vähenenud 

tähelepanuvõime. Selle tõttu kaob inimesel aeglane, lineaarse mõtlemise oskus, ja seda koos 

intuitiivsete teadmistega. Teadmised, mis on alus vaimsele heaolule, põhinevad oskusel koguda 

ja töödelda informatsiooni ning seda edastada ja talletada. Tarkuseks võib nimetada aja jooksul 

kogunenud reaalset, mitte virtuaalset, teadmiste ja kogemuste alkeemiat. (Ibid., xii) 

Nüüdisaegse maailma tehnoloogiline innovaatilisus pole üksnes halb. Sellega kaasneb 

informatsiooni kiire kättesaadavus ja lihtne suhtlus teiste inimestega. Neuroteadlane Adam 

Gazzaley ja psühholoog Larry D. Rosen on enda raamatus „The Distracted Mind“ seoses 

infoajastuga öelnud, et selle peamiseks probleemiks on see, et meie tähelepanu tõmbavad 

pidevalt üleküllastunud multisensoorsed tehnoloogilised keskkonnad. Algsest kahemõõtmelisest 

tekstipõhisest keskkonnast on saanud kõiki meeli täielikult kaasav olustik, mis on tajutav 

peaaegu reaalsusena. Inimesed on harjunud sellega, et nende tähelepanu peab pidevalt olema 

mitmel tegevusel korraga, et kaasaegses maailmas täisväärtuslikult toimida. Gazzaley ja Rosen 

aga väidavad, et virtuaalse maailmaga kaasnev pole mitte rööprähklemine, vaid tegemist on 

tähelepanu hajumisega. (Gazzaley jt 2016: 109) 

Psühhiaatriliste probleemide nagu näiteks depressiooni, ärevuse, skisofreenia või hüperaktiivsuse 

all kannatavatel inimestel on veelgi keerulisem reguleerida ebaolulise informatsiooni tarbimist, 



 

14 
 

valida kasulikku teavet, mõista enda reaktsioone ette tulevates olukordades ja enda eest 

täiemõistuslikult otsuseid teha. (Gazzaley jt 2016: 151) 

Igapäevase stressi alla kuulub töö kirjutamise hetkel globaalne COVID-19 pandeemia, mis algas 

2020. aasta märtsikuus. Sama aasta juunikuus USA täiskasvanute seas läbi viidud uuring näitab, 

et 40,9% 5470-st küsitletust täheldas enda puhul halvenenud vaimset või käitumuslikku 

terviseseisundit. (Czeisler jt 2020: 1051) 2021. aasta alguseks on olukord suure tõenäosusega 

veelgi halvenenud, kuna nii majandus kui sotsiaalne olukord maailmas on aastapikkuse 

pingeseisundi tõttu murdumise äärel. 

Internetist leiab palju infot selle kohta, kuidas stressiga igapäevaselt paremini toime tulla. 

Enamjaolt tunneb igaüks ära selle hetke, kui kõik hakkab liialt üle pea kasvama ja on õige hetk 

aeg maha võtta. Üldiselt soovitatud leevendust pakkuvate tegevustena tuuakse internetis välja 

näiteks trenni tegemise, jalutamise, tervislikult toitumise, aja mahavõtmise, kvaliteetse une ja 

terapeudiga konsulteerimise. 

Arvatakse, et stressis inimesed jätavad esimese asjana igapäevastest tegevustest välja enda vaba 

ajaga seotud hobid. (Thorn 2019) See kõlab loogiliselt, kuna keha annab signaali, et on väsinud 

või tüdinud, seega aju järeldab sellest, et mõistlik oleks puhata. Seetõttu jäävad ainsateks 

tegevusteks, mida inimene piirini aetud stressi kogedes teeb, kohustused, mida ei saa niisama 

lihtsalt pausile panna, nagu näiteks kool või töö. 

Seega on väga oluline, et inimesel on turvalisuse tunnet tekitavad sisse töötatud harjumused, 

mida pole kerge rutiinsuse tõttu kõrvale jätta. Palju räägitakse ka igapäevastest headest 

harjumustest, mis aitavad stressi ennetada. Nendeks on näiteks mediteerimine, jooga, päeviku 

pidamine ja massaaž. Antud tegevustega üritatakse saavutada suuremat teadvelolekut (inglise 

keeles mindfulness), mis peaks aitama paremini reguleerida inimese ümber toimuvat. 

Stress on lahutamatu osa elust ja elus on palju asju, mille üle on inimesel endal kontroll, kuid on 

ka palju, mille üle ei saa ise otsustada. Kõige mõistlikum viis on õppida stressiga toime tulema, 

et aru saada, mis ja miks seda põhjustab, tegema teadlikke otsuseid ning arendama sellega 

toimetulekuks vastupidavust, tarkust ja kaastunnet. (Kabat-Zinn 2015: 46) 

Kõik inimesed ei pruugi eelnevalt mainitud tegevustest abi leida. Kõigil on enda viisid, kuidas 

aeg maha võtta ja pingetega toime tulla. Selles valdkonnas pole võimalik piiritleda ja määrata 

lahendusi. Keerulised olukorrad nõuavad palju tööd iseendaga. Kõige olulisem on inimesel endal 
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teada, mida ta saab teha selleks, et endale abi pakkuda ja see teadmine on kõige olulisem. Enese 

tundmaõppimine ei pruugi olla lihtne tegevus, kuid see on ääretult oluline, et kiiresti liikuva 

maailma ja sellest tuleneva stressiga toime tulla. 

Järgnevalt käsitletud teemade valik annab ülevaate autoritest, kelle teadvelolekut puudutavad 

vaatenurgad on pakkunud erinevatele inimgruppidele eelnevalt kirjeldatud olukorras abi ja 

lahendusi. Isiklikust perspektiivist ei ürita ma antud valikute tegemisega võtta järgnevate 

käsitluste suhtes ühtegi seisukohta, vaid pigem käsitleda neid kui võimalikke lähenemisi, mida 

katsetada ja vaadelda magistritöö käigus tehtavates eksperimentides. 

1.3 Teadvelolek  

Teadveloleku praktika kasutusele võtmine psühhoteraapias muutis tänapäeva meditsiini vaateid 

sellele, milline on inimese võimekus reguleerida inimlikku haavatavust ja sellega 

hakkamasaamist. Teadvelolek tuli kasutusele teraapia haruna 1979. aastal, kui Jon Kabat-Zinn 

tutvustas Massachusettsi Ülikooli Meditsiinikeskuses oma teadveloleku tehnikat (inglise keeles 

mindfulness-based stress reduction) stressi leevendamise eesmärgil. Pärast seda hakati 

teadvelolekut kasutama valu ja stressi leevendamise eesmärgil üle maailma. Teadveloleku 

kasutamine on leidnud otstarbe depressiooni, ärevuse ja obsessiiv-kompulsiivsete häiretega 

patsientide abistamisel. (Williams jt 2013: 19–20) 

Kuigi teadveloleku kasutamine meditsiinilistel põhjustel võib algselt tunduda kui kaasaegne 

innovatsioon, siis tegelikkuses ulatuvad selle juured 2500 aasta tagusesse aega ja Buddha 

õpetusteni. Buddha õpetas Kirde-Indias 5. sajandil enne Kristust. Ta pakkus enda õpetusi, mida 

kutsutakse eesti keeles seadmuseks (sanskriti keeles Dharma), mitte kui religioossete õpetuste 

kogumina, vaid kui kehaliste printsiipide ja praktikatena, mis aitavad inimesi õnne ja hingelise 

vabaduse otsingutel. Selle keskmes paikneb õpetuste süsteem, mis viib eluliselt vajalike 

arusaamadeni ja kannatuste ületamiseni. Buddha õpetus koos budismiga levis üle kogu Aasia ja 

nii kuidas budismi juured ajasid end mitmetele maadele, õitsesid ka paljud meditatsiooni viisid 

nendes riikides, kus tema õpetusi omaks võeti. Tänu munkadele ja nunnadele, kes on enda elu 

pühendanud mõtisklustele, on neist paljusid jätkatud tänase päevani. (Ibid., 20) 

1960ndate lõpus ja 1970ndatel hakkasid kultuuride segunemist soodustama odavlennud, millel 

olid kaugele ulatuvad tagajärjed. Aasia budismi, jooga ja teiste spirituaalsete valdkondade 

õpetajad jõudsid Ameerikasse ja meelitasid enda juurde noori inimesi, kes olid materiaalsuse, 
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militaarsuse ja pinnapealse modernsuse lummusest vabanenud. Need noored reisisid samuti 

Aasiasse ja õppisid meditatsiooni budismi meistritelt ja pärast kodumaale tagasi jõudmist jagasid 

oma teadmisi kaasmaalastega. Meditatsiooni populaarsuse kasvades pälvis see ka 

meditsiinitöötajate, neuroteadlaste ja psühhoterapeutide tähelepanu, käivitades põneva dialoogi 

idamaise vaimsuse ja lääne teaduse vahel. (Williams jt 2013: 20) 

Klassikaliste budistlike meditatsioonide keskmes on konkreetne distsipliin, mida tuntakse 

teadvelolekuna. Buddha ise pööras teadvelolekule erilist tähelepanu, see on üks tema neljast 

õilsast tõest. Õiget moodi teadvelolek (paali keeles sammā-sati) on seitsmes element teekonnal, 

kus jõupingutuse ja keskendumise vahele mahtudes ühendab teadvelolek vaimu energeetilise 

taotluse selle taltumise ja ühendamisega. (Ibid., 20) 

Buddha definitsiooni järgi on teadvelolek omadus, mida saab arendada näiteks läbi 

meditatsiooni. Teadveloleku meditatsioon on käsitletud väga paljudel erinevatel viisidel. Tuntud 

poleemiline India müstik Osho tõlgendas Buddha meetodit kui järjepidevat pingutust. See 

tähendab, et meditatiivses seisundis tuleb olla terve päev ning ennast tuleb igas hetkes ja 

tegevuses n–ö kohale tuua. Tema sõnul ei saa meditatsioon olla katkendlik, sest muidu ei ole 

võimalik olla teadvel. Osho kriitika oli suunatud just „hommiku“ või „õhtu“ mediteerijate pihta, 

kes üritavad päevas korra antud seisundit saavutada. Teadvelolek peab olema kontiinum, et see 

inimese jaoks midagi muudaks. (Osho 2017: 11–12) 

Osho viis meetodit teadveloleku toetamiseks olid (Ibid., 278–287): 

1.     Tuleb kontrollida hingamismustrit. 

2.     Enne magamaminekut kirglik dialoog iseendaga võõras keeles või häälitsedes. 

3.     Teadvustada endale kõiki liigutusi ja tegevusi. 

4.     Süüa tuleb aeglaselt, kõikidele maitsetele keskendudes. 

5.     Mitte lihtsalt kuulda, vaid kuulata ümbritsevaid helisid. 

Osho mõtteviisis on palju viiteid sellele, kuidas enda igapäevaelu teadlikumaks muuta. Kuid 

sama palju võib neid leida ka eelnimetatud päevas korra mediteerivate harrastajate kirjutistest, 

Osho ja nende mõtted ei erine üksteisest just eriti palju. Lõppeesmärk on mõlemal juhul üsna 

sarnane: lahendada vaimse ja füüsilise tervise probleeme läbi teadveloleku. 

Tänapäeval on mitmed teadusuuringud näidanud teadveloleku kasu inimese vaimsele ja 

füüsilisele heaolule ning selle abi toimetulekul stressi ja igapäevaste pingetega. Uuringute 

tulemusena on leitud, et läbi teadveloleku on võimalik leevendada valu, parandada meeleolu, 
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mälu, loovust ja tähelepanelikkust, tõsta emotsionaalset intelligentsust, mis on vastumeede 

ärevusele, depressioonile, väsimusele ja ärrituvusele, ning mis parandab aju talitlust, 

immuunsüsteemi ja südame ning veresoonkonna seisundit. (Burch jt 2016: 18–20) 

Isegi kui paljudes skeptikutes tekitavad taolised spirituaalsed lähenemised vastakaid tundeid, on 

nendest meetoditest kasu saanud paljud inimesed, kes on ühel või teisel põhjusel antud 

lähenemist oma ellu vajanud. Just sel eesmärgil on taaskord paslik täheldada, et see, kui miski on 

ühele inimesele abiks, ei tähenda, et see sobiks samamoodi ka teistele. Pole ühest viisi, kuidas 

kõiki inimesi aidata, kuna abi saamine sõltub abi vastuvõtjast, ning see, kas inimene leiab, et 

sellist abi tuleks üldse vastu võtta või mitte, põhineb juba inimese enda tõekspidamistel ja 

kogemustel. 

Jon Kabat-Zinn kirjutab enda teoses, et teadvel olemise alused on budismi, taoismi ja jooga 

põhimõtetes, indiaanlaste tarkuses ning sellele on viiteid ka Emersoni, Thoreau ja Whitmani 

teostes. Traditsiooniliselt on selle alustalad seotud religiooniga, kuid teadvel olemine ise on 

sellega minimaalselt seotud. Teadvelolek tähistab pigem teadliku elamise kunsti ja selle 

kogemiseks ei pea olema ei budist ega joogi. Kõige olulisem selle juures on see, et see on 

praktiline meetod, kuidas olla endaga paremas suhtes, tegeledes pideva enesevaatluse ja -

uurimisega, elades teadlikult. (Kabat-Zinn 2015: 25–26) 

Lääne popkultuuris on enim levinud teadveloleku seotus budismiga. Leviku põhjusteks on suure 

tõenäosusega nüüdisaegse maailma kultuuride segunemine, immigratsioon ja kasvav huvi 

alternatiivsete meetodite vastu. Lähtudes popkultuuri vahetust mõjust inimeste argielule võtsin 

siinses peatükis vaatluse alla eeskätt budistlikud praktikad. 

1.4 Kulgemine  

Palju kasutatakse inglisekeelset väljendit flow (kulgemine) kirjeldamaks mõnda hetke, kui keegi 

on kindlat tegevust tehes n–ö laine harjal. Ehk siis see tähendab, et tegevuse sooritamisel on 

hoog sees ja seda pole meeldiv pooleli jätta, kuna see sujub või õnnestub. 

Teadvelolekuga on kulgemine tugevasti seotud. Tähelepanu ja meele stabiilsuse säilitamine pole 

lihtne ülesanne. Teadveloleku treenimine on tähtis alus rahulikumale ja selgemale 

mõttemaailmale, mis tähendab ka, et kulgemise olekut on kergem saavutada. 
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Kulgemise „arhitektina“ tuntud Mihaly Csikszentmihalyi on Ungari-Ameerika päritolu 

Claremonti ülikooli psühholoogia professor, kes oli varasemalt pikka aega Chicago ülikooli 

psühholoogia osakonna dekaan. Psühholoogiat ja kulgemise kontseptsiooni on ta aastakümneid 

uurinud ning sel teemal ka kümneid raamatuid ja artiklite kogumikke välja andnud. Paljud neist 

koos Claremonti ülikooli kolleegi Jeanne Nakamuraga. 

Csikszentmihalyi kulgemise mõiste põhineb optimaalse kogemuse teoorial, mis tähendab, et 

kulgemine on seisund, läbi mille on inimene toimuvast tegevusest laialdaselt haaratud ja tänu 

millele kaotab kogu ümbritsev maailm tema jaoks tähtsuse. See kogemus on olemuslikult nii 

nauditav, et inimene tahab selle kogemiseks ise vaeva näha. Kulgemiseks on sageli vaja suurt 

füüsilist või vaimset pingutust ja see baseerub suuresti oskustel. (Csikszentmihalyi 2007: 16) 

Flow oleku saavutades kaovad mõtetest teadvustamatud igapäevased mured ja mõtisklused, nagu 

näiteks sisemised tõkked, väsimus ja valu. Fookus laskub vaid sellele, millega tegeled. 

Csikszentmihalyi Chicago ülikoolis alustatud kulgemise uurimine jõudis kiiresti paljude 

teadlasteni nii Kanadas, Saksamaal, Itaalias ning isegi teisele poole maakera Austraaliasse ja 

Jaapanisse. Seda uurivad nii psühholoogid, sotsioloogid kui antropoloogid. Kuid ka uurivatest 

teadustest jõudis see pärast avalikustamist ruttu tavainimesteni, kes seda praktiseerima ja sellega 

katsetama hakkasid. (Ibid., 17) 

Füüsilise tegevuse ja optimaalse kogemuse vahel on tugev seos. Inimkeha ei koge kulgemist vaid 

liigutustega, vaid ka teadvus on kaasatud. Ilma konkreetse tegevuse juurde kuuluvate mõtete, 

tunnete ja motiivideta ei ole ka võimalik saavutada oskust, läbi mille saab tegevus jõuda 

nauditavale tasemele. Kokkuvõttes, aju ja lihased peavad töötama koos. (Ibid., 112) 

Csikszentmihalyi arvates võib isegi lihtsaim füüsiline tegevus pakkuda naudingut, kui selle 

tulemuseks on kulgemine. Tema sõnul tuleb selle kogemiseks teha järgnevat (Ibid., 114): 

1.     Eesmärk valida ja sellele lisaks eraldiseisvad väiksemad eesmärgid. 

2.     Otsida valitud eesmärkidele meetodid, millega edusamme mõõta. 

3.     Suunata tähelepanu valitud tegevusele ja märgata aina täpsemini sellega kaasnevaid 

väljakutseid. 

4.     Edasi arendada oskusi eksisteerivate võimaluste rakendamiseks. 

5.     Toimingust tüdinemisel suurendada panuseid. 
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Aeg nõuab aga järjest suuremaid pingutusi, et see protsess nauditavaks muuta. Oskustel 

baseeruvad harrastused, eesmärkide ja piirangutega harjumused ja personaalsed huvid peaksid 

vaba aja veetmise muutma energiat taastavaks, kuid inimeste võime seda nautida on veelgi 

madalam kui töötegemise nautimisel. Selle asemel, et end harida ja endale meeldivaid tegevusi 

füüsiliselt kogeda, on paljud inimesed võtnud endale eelistatumaks tegevuseks välise 

informatsiooni tarbimise, olgu selleks siis spordivõistluste, filmide või seriaalide televiisorist 

vaatamine, muusikainstrumendi harjutamise asemel muusika kuulamine või maalimise asemel 

muuseumis kunsti vaatamine. Palju kulutatakse aega tegelikkust jäljendavatele mudelitele. 

Tänapäeval on massimeedia passiivne tarbimine laialdaselt levinud ja see tekitab petlikke 

kujutelmi inimreaalsusest. (Csikszentmihalyi 2007: 178–179) 

Siia alla kuulub ka infoajastu edukaim produkt, sotsiaalmeedia, mis iga aastaga areneb aina 

kaasavamaks, ja mille tulemusel on lihtne süüvida kellegi teise ellu ja enda oma sellega 

lämmatada. Kui inimene on välja kujundanud toimimiskava, tänu millele suudab ta teadvuses 

olevast häiritud olekust väljuda, on teda raske sellest loobuma sundida. (Ibid., 135) 

Csikszentmihalyi tehnika kasutamise õnnestumisel ja selle printsiipide järgimise jätkamisel 

peaks inimese elu muutuma eesmärgipärasemaks ja nautimisväärsemaks. See keskendub 

positiivse psühholoogia põhimõtetele, mille rakendajad üritavad psüühikahäirete ravimise asemel 

panna rõhku ande arendamisele ja suurendada seeläbi saadavat rahulolu igapäevaelust. 

(Seligman jt 2000: 5) 

Kulgemise olekut võib mõnes mõttes nimetada aktiivseks meditatsiooniks. Taolise 

keskendumise läbi on võimalik kogeda kindlamat fookust, emotsionaalsete takistuste puudumist, 

selgustunnet, häid emotsioone ja õnnetunnet. Kombineerides teadveloleku ja kulgemise oleku 

eelmainitud soovituse järgi ning neid lõpuks ka saavutades võib see olek olla mõnel juhul 

igapäevase stressi üheks leevendajaks. 

1.5 The Slow Movement 

21. sajandi linnastunud ühiskonna elutempo on kiire. Kuigi sageli väidetakse, et mida 

produktiivsem on inimene, seda kõrgem peaks olema ka tema enesehinnang, ei vasta see väide 

üldiselt tõele. Läbipõlemine juhtub kiiresti ja prioriteedid kaovad silmapiirilt.  
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„Aeglase“ filosoofia üks peamine alustala on juba eelnevalt mainitud kohalolek (inglise keeles 

stillness), mis on samatähenduslik teadvelolekuga. See on kontseptsioon, mis rõhutab hetkes 

elamist, mille kõige levinum saavutamine on võimalik läbi meditatsiooni. Eesmärgiga 

keskenduda praegusele hetkele, lasta lahti pea sees kumisevast vadinast ja mõista, et inimene ei 

ole tema mõtted, vaid et tegu on lihtsalt mõtetega. Hetkes elamine aitab leida rohkem sisemist 

rahu ja rahulolutunnet. (Walton 2020: 100) 

1989. aasta detsembris sai Pariisis alguse rahvusvaheline „aeglase“ toidu (inglise keeles slow 

food) liikumine, millest hakkas laialdasemalt levima ka üleüldine „aeglase“ elu filosoofia (vt ka 

Slow Movement). Liikumise tõukel hakati küsima aina rohkem küsimusi hoogu koguva maailma 

kohta. Enne „aeglase“ toidu liikumise algust oli Itaalias tekkinud organisatsioon Arcigola, mis 

lähenes teemale läbi Itaalia traditsiooniliselt rikkaliku toidu- ja joogikultuuri. Tõuke andis 

Arcigola organisatsioonile Carlo Petrini, kes protesteeris Roomas Hispaania treppide lähedusse 

planeeritava McDonald’si vastu. Sealt tekkis liikumise esimese terminina käibele läinud 

kiirtoidule vastanduv „aeglane“ toit, mille eesmärgiks oli panna fookus tagasi kohalikust 

toorainest valmistatud söögile ja selle söömisele koos lähedaste inimestega. (Petrini 2003: 8)  

Paljud inimesed ei pea aga kiirusekultust probleemiks ja seda see ka suures pildis ei ole. Tänu 

sellele on tänapäeva maailm muutunud küll palju mugavamaks, aga kui kõik need arengud 

oleksid jäänud toimumata, oleks elutempo ikkagi aeglasem. Aeglase liikumise eesmärgiks on 

leida kesktee, läbi mille on infoajastu dünaamilisus läbi põimunud itaaliapärase nautleva 

toidukultuuriga. Tunda ära need hetked, mis vajavad päriselt kiirustamist, ja need, mis seda 

tegelikult ei vaja, leida õige tempo, millega liikuda. Hea viis sisemise aegluse harjutamiseks on 

hobid, millega ei anna kiirustada: jooga, mediteerimine, maalimine, lugemine, aiandus jms. 

(Honoré 2009: 212) 

Briti ajakirjanik Carl Honoré on antud teemat uurinud ja sellest kõnelenud aastaid. Enda 

raamatus „Kiirusta aeglaselt, ehk, kuidas ülemaailmne liikumine esitab väljakutseid 

kiirusekultusele“ ütleb Honoré, et „aeglase“ filosoofia parimaks väljenduseks on käsitöö. 19. 

sajandil hakkasid „Kunst ja käsitöö“ liikumise varjus paljud inimesed mõtlema masstoodangu 

tagajärgedele ning sellele, kuidas see loomingulist vaimu maha surub. Nad proovisid hakata 

uuesti kasutama tööstusajastu eelseid meetodeid, ent üle sajandi hiljem on tehnoloogia jälle 

ohjad enda kätte haaranud. Tundub, et seetõttu on inimesed hakanud veelgi rohkem käsitööd 

hindama. (Ibid., 171) 
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Üks käsitöö harudest, mis on enim hoogu kogunud, on kudumine. 20. sajandi teisel poolel 

mõisteti feministlike vaadete tugevnedes ja naiste koduste tööde kritiseerimise tagajärjel paljusid 

majapidamistöid hukka, viimaste hulka kuulusid ka õmblemine ja kudumine. Kudumist seostati 

vanaemade meelelahutusega. Vaadete arenedes ja tänu populaarsete feministide ja trendiloojate 

tekkele, kes nimetasid kudumist „uueks joogaks“, leidis kudumine tee tagasi paljude inimeste 

igapäevastesse praktikatesse. (Honoré 2009: 171) 

Kudumine on aeglane tegevus, seda ei saa tagant kiirustada ega samme vahele jätta. Tõeline 

nauding peitub kudumise juures protsessis endas, mitte selle lõpetamises. Uuringud on viidanud 

sellele, et tänu korduvatele liigutustele on võimalik pulsi ja vererõhu langetamine, kuna need 

võimaldavad inimesel minna meditatsiooniga sarnanevasse rahuolekusse. Paljud kudumise 

harrastajad kasutavad seda tänapäevase elu tasakaalustamiseks, leevendades sellega stressi ja 

kasutades seda hoo maha võtmiseks. (Ibid., 172–173) 

Richard Sennett käsitles seda ka enda teoses „The Craftsman“. Sennett tõi välja, et oskuse 

arendamine pakub rahulolutunnet. Käsitöö tegemise aeglus on heaolutunde allikas, läbi mille on 

võimalik kogeda harmooniat, mis väljendub selles, et tunned end tegevuse ajal enesekindlalt ja 

aina veendud enda oskustes. See annab ka võimaluse järelemõtlemiseks ja ettekujutlemiseks, 

mida kiirustamisega saavutada pole võimalik. Mingi oskuse küpsuse saavutamiseks on oluline 

aegamisi sellega tegeleda, kuni oskus on omandatud. (Sennett 2008: 295) 

Üheks „aeglase“ filosoofia ja käsitöö rahvusvaheliselt kõnepinda leidnud kokkupuutepunktiks on 

Helen Carnaci ja Craftspace UK koostöös aastatel 2007–2011 ringi reisinud näitus „Taking 

Time: Craft and the Slow Revolution“, mis käsitles „aeglase“ filosoofia tõekspidamisi ja alustas 

vestlusi antud kontekstis tänapäevase loomise ja disaini protsesside kohta. Projekt uuris 

aeglaseid protsesse, mille üle toodete loomisel pead tihti ei vaevata.  

Kiireneva elutempo kõrval aeglaste protsesside ellu toomise vajalikkuses võib olla tõetera sees. 

„Aeglane“ filosoofia aitab märgata teadveloleku ja kõikides elu osades toimuvate protsesside 

vahelisi seoseid. Käsitöö tegemise aeglus võib pakkuda sobivat võimalust nende teemade üle 

arutamiseks ja katsetamiseks.  
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1.6 Käsitöö 

Käsitöö on „Eesti keele seletavas sõnaraamatus“ defineeritud kui lihtsate tööriistadega 

töönduslik käsitsi väiketootmine. 

David Pye kirjeldab raamatus „The Nature and Art of Workmanship“ käsitööd kui mistahes 

tehnika või tööriista meisterlikku kasutamist, kuid mille tulemuse kvaliteet pole ennustatav. See 

sõltub tegija hoolikusest, oskuslikkusest ja otsustusvõimest. Seejuures arvab Pye, et hoolikusel 

on suurem roll kui oskuslikkusel ja otsustusvõimel, kuna terve protsessi vältel on töö kvaliteet 

ohus ja muutumises. Sellepärast on ta jaganud meisterlikkuse kaheks eraldiseisvaks vormiks: 

riskantne ja kindel. Esimest neist peab ta iseloomulikuks eraldiseisvale käsitöölisele ja teist 

tööstuslikule tootmisele, kus on, vastupidiselt käsitöölise protsessile, selle kvaliteet juba enne 

eseme loomist kindlaks määratud. Ent tema sõnul on just riskantse viisi tulemused need, mida on 

enim imetletud, kuna võrdluses kindla vormiga on selle tehnika võimalused mitmekülgsemad. 

(Pye 1971: 7) 

Industrialiseerimise ja masstootmise tulemusena sobitatakse sõna käsitöö paljude erinevate 

lähenemiste juurde. Pye ütleb enda raamatus, et käsitöö ja tavapärase tootmise vahel jookseb 

hägune piir, mille üle arutledes on raske jõuda üheti mõistetava vastuseni. Viise, kuidas eseme 

loomise protsess on üles ehitatud, on mitmesuguseid. Näiteks saab saagida käsisae, elektrisae, 

raamsae või mõne muu vahendiga. Pye sõnul pole põhjust neid erinevaid vahendeid käsi- või 

masintehnikateks jagada. Kui aga mõelda sellele, kas antud vahendi kasutamine osutab ohtu 

kvaliteedile, on nende võrdlus siiski kasulik. (Ibid., 7−10) 

Tegelikkuses on käsitöös väga vähe protsesse, kus saab abivahenditeta hakkama. Käsitsi loodu 

defineerimine vastavalt sellele, kas lubatud on elektriliste või mitteelektriliste abivahendite 

kasutamine, on keeruline protsess. Pye toob välja, et „käsitöö“ ja „käsitsi valmistatud“ väljendid 

ei ole tehnilised terminid, vaid hoopis seotud ajaloo ja ühiskonnaga. Tänapäeval kasutatakse neid 

ükskõik millise töömeetodi kirjeldamiseks, mis eksisteeris enne tööstusrevolutsiooni. Peatüki 

lõpus pakub Pye välja, et käsitöö alla sobituvad esmajoones siiski vahendid, mida saab käsitsi 

juhtida ja mis ei vaja voolu. (Ibid., 10−11) 

Käsitöö tegemine pole tänaseks päevaks kuskile ära kadunud. Kui jätta kõrvale professionaalsust 

ja kvaliteeditaset puudutavad küsimused, siis on palju inimesi, kes seda lihtsalt enda jaoks 

teevad. Selle puhul pole tihtipeale oluline, mis tasemel on tulemus. Inimene võib teha käsitööd 

naudingu ja vaba aja sisustamise eesmärgil. Eseme käsitööks sildistamise küsimus tekib 
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enamasti toote müügiprotsessi juures. Käsitööga hobi korras tegelev inimene peab enda tehtut 

käsitööks ka siis, kui kasutab enda mõtte teostamiseks elektrilist masinat. 

Juhani Pallasmaa on enda teoses „The Thinking Hand: Existential and Embodies Wisdom in 

Architecture“ öelnud, et isegi lihtsamaid käsitööriistasid võib pidada kehalisteks tööriistadeks. 

Seda seetõttu, et vahend sulandub inimese käega üheks ja saab osaks kehast. Mitte 

muusikainstrument ei mängi meloodiat, vaid muusik ise. Kunsti tegemisel saavad käe ja meele 

pikenduseks pintsel või pliiats. Mõned tööriistad, instrumendid või masinavärgid, nagu näiteks 

auto ja jalgratas, on hoopiski inimese kogu keha ja jõu pikenduseks. Vaatamata kõigele sellele ei 

tasu arvata, et tööriistad on kahjutud. Meie võimekus, tegevused ja mõtted on kindlatel viisidel 

mõjutatud ja see pole alati vaid ühtviisi hea. (Pallasmaa 2009: 50) 

Mis aga juhtub, kui kätt hakkab protsessis asendama masin? Richard Sennett on öelnud, et 

kõikidest inimese jäsemetest, on kätel kõige enam erinevaid liigutusi, mida on võimalik teha. 

Tänapäeva teadus on üritanud käte liigutustele, erinevatele kompimise ja haaramise viisidele 

tähelepanu tõmmata. Seda seetõttu, et need avaldavad mõju sellele, millised on meie mõtted. 

Alles mõni aeg tagasi arvasid evolutsionistid, et aju suuruse kasv on tingitud käe kasutamisest, 

mitte selle ülesehitusest. Frederick Wood Jones väitis pool sajandit tagasi, et see on tingitud 

hoopis närvisüsteemist, kust saavad alguse kõik käe liigutused ja see on ka põhjuseks inimese 

evolutsioonile. (Sennett 2008: 149−150) 

Lisaks sellele keskendub Sennetti teos käe ja aju seotusele. Igal heal käsitöölisel on seos 

praktiseerimise ja mõtlemise vahel, millest arenevad välja järjepidevad harjumused ning seeläbi 

on võimalik leida rütm probleemide leidmise ja lahendamise vahel. Seetõttu, on Sennett öelnud, 

on käe ja aju eraldamise tagajärjel aju see, mis kannatab, sest eneseväljendamise ja mõistmise 

vaheline suhe halveneb. (Ibid., 9−20) 

Selle lahtimõtestamiseks toob ta näite noorest arhitektist, kes oli märganud, et 

raalprojekteerimise jõudmisega arhitektuuri õppesse polnud projektide joonistamine enam sama, 

mis see oli varasemalt olnud. Jooniseid käeliselt korduvalt läbi visandades juurdusid kõik 

detailid pähe ning see aitas tööd paremini analüüsida. Arhitekti tähelepanek tõi esile selle, mis 

protsessi juures kaotsi läheb, kui sellest käeline läbimäng eemaldada. Tänapäevased programmid 

on niiviisi üles ehitatud, et nad õpivad algoritmide tehtu kaudu. See tähendab, et inimese rolliks 

on olla vaid tunnistaja, mitte osaleja, mispärast ei käi aju enam neid samu radu läbi, kuidas 

õppimine ja mõistmine on seni toimunud. Arvuti teeb seda tema eest. (Ibid., 40−44) 
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Richard Sennett on öelnud: „Loomine on mõtlemine.“ Me võime enda kohta loomise protsessis 

palju õppida, kuid selle saavutamiseks on vajalik mõista seda, kuidas need protsessid toimuvad. 

(Sennett 2008: 8) 

Pallasmaa sõnul on nii sportlase, käsitöölise kui kunstniku jaoks oluline käe, meele ja silma 

koostöö. Tegevuse järkjärgulise arendamisega kaob taju, käelise tegevuse ja mõtete iseseisvus. 

Nad sulavad üheks teadvustamata koordineerimata reaktsioonide ja vastuste süsteemiks. Selle 

tulemusena võib juhtuda, et tegija ja töö vaheline vaimne ja materiaalne kulgemine on niivõrd 

meeldiv, et jääb mulje, et looming loob end ise. Seda võib nimetada ekstaatiliseks loomepuhangu 

kogemuseks. (Pallasmaa 2009: 82) 
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2 PRAKTILINE OSA 

2.1 Praktilise osa eeltöö ja kontseptsioon 

Magistriõppe teisel aastal alustasin praktilise osa eeltööga. Praktilise töö tegemise juures 

osutusid oluliseks kaks õpingute jooksul valminud projekti.  

Esimeseks idee käivitajaks oli 2019. aasta septembris Piret Valku juhendamisel toimunud shibori 

meistriklass. Shibori on traditsiooniline Jaapani kanga värvimise tehnika, mille alla kuulub palju 

erinevaid lähenemisi. Projektis kasutasin shibori kuumutamistehnikat, mille tulemusena 

moodustusid kanga pinnal kolmemõõtmelised struktuurid. Meistriklassis valmis projekt nimega 

„Llehs“, mille visuaalseks inspiratsiooniks oli veealune elu, täpsemalt merekarbid ja korallid. 

Joonis 1. Shibori meistriklassi projekt „Llehs“ 

näidis. 

Joonis 2. Shibori meistriklassi projekt „Llehs“ 

näidis. 
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Projekti kontseptsioon seisnes keskkonnaprobleemidel nagu kliimasoojenemine ja ookeaniprügi. 

Vormide saavutamiseks taaskasutasin vanu nööpe ja pärle ning kontrastina makarone ja 

kuivatatud herneid. Materjalide valiku kontrastsus peegeldas käsitletavaid kliima probleemide, 

taaskasutuse ja prügi lagunematuse teemasid. 

Meistriklassi läbides avastasin enda jaoks korallide ja merealuse maailma ilusad struktuurid, mis 

jäid mind ka edaspidi inspireerima. Nägin neis visuaalseid ja taktiilseid võimalusi, mida tekstiilis 

edasi talletada. Leidsin, et korallid on kui veealused aasad, mis on elupaigaks paljudele liikidele 

ja nende roll ookeani elus on äärmiselt tähtis. Tundsin, et neid käsitledes saan pöörata tähelepanu 

kaasaegse maailma kiirusele ja selle tagajärjel tekkivatele probleemidele, mis pole alati pelgalt 

inimesekesksed, vaid mida on ka loodus omalt poolt mõjutanud. 

2019. aasta sügissemestril toimunud aine „Eriala projekt 1: bio-inspireeritud robootika 

rakendamine tekstiilidisainis“ raames astusin esimese sammu, et ühendada korallid enda 

magistritöö põhisuunaga, milleks on vaibadisain. Projekt toimus koostöös Tartu Ülikooli 

teadlastega Indrek Musta ja Kaija Põhako-Eskoga, Eesti Kunstiakadeemia poolseks juhendajaks 

oli Kristi Kuusk. 

 

Antud projekti eesmärgiks oli leida loodusest mõni liigutus, mida disainiprotsessis prototüübi 

loomiseks aluseks võtta. Valisin selleks koralliliigi ladinakeelse nimega Parazoanthus axinellae. 

Liigutus, mida uurisin, oli see, kuidas nad toituvad. Korall toitub nii fotosünteesi kui ka 

planktoni ja veest tahkete osakeste püüdmise teel. Keskendusin sellele, kuidas koralli kombitsad 

sulguvad, et toitu kiiresti kinni püüda, ning mis seejärel, kui toit on käes, taas avanevad.  

Joonis 3. 3D ideevisand „Eriala projekt 1: bio-inspireeritud robootika rakendamine tekstiilidisainis“ 

jaoks. 
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Prototüübi ideeks oli luua taktiilne põrandapaneelide süsteem, mis visualiseerib seda, kuidas 

korallid on kividele gruppidena paigutunud. Prototüüp-element koosnes kahest osast. Sees oli 

veega täidetud süsteem, mida kattis tikitud ümbris. Ümbrise kuju oli inspireeritud koralli vormist 

ning sellele astudes tõusid kombitsad veesüsteemi abil üles. 

Kirjeldatud projekt oli magistritöö disainiprotsessi suureks inspiratsiooniks, kuna selles loodud 

kolmemõõtmeline visand mängis edasises töösuunas olulist rolli. Sellest sai alguspunkt 

vaibadisaini visuaalsele teekonnale. 

Koralli teema visuaalse inspiratsioonina kasutamise kontseptsioon on miski, millega tekkinud 

mõttelised seosed mõjusid terve protsessi vältel värskendavalt. Ühe seosena tundsin, et korallid 

käituvad kui metafoorid inimese tunnetele. Kui korall veest välja võtta, siis võib ta, olenevalt 

liigist, olla mürgine ja õhus kiiresti levides inimesele toksilise reaktsiooni põhjustada. Vahel on 

sama ka tunnetega. Inimelu keerukus on mitmetahuline, kehast käib läbi palju informatsiooni, 

emotsioone ja mõtteid. Mitte alati ei ole neid kerge käsitleda. Allasurutud tunded on osa argielust 

ja kui neid endasse aina koguda, toimub suure tõenäosusega mingil hetkel plahvatus. See võib 

põhjustada ümbritsevas keskkonnas ja teistes inimestes erisuguseid reaktsioone.  

Inimlik haavatavus on oluline teema. See on vajalik, et endaga paremini sõbraks saada ja teistele 

kergemini mõistetav olla. Tunnete ja mõtete endas kinni hoidmine on kui vees kõndimine. See 

on raske, aeglane, vaevanõudev ja vahel isegi valulik. Tunnete pinnale laskmine ei ole kerge 

protsess. Nendest väljaastumine võib tunduda kui veest väljasammumisena. Samm läheb kergeks 

ja edasi liikuda on lihtsam. Endaga töö tegemise läbi võib jõuda arusaamadeni, mis aitavad elus 

loovama ja vabana toimida. Tunnen, et see on väga oluline ka loomingu loome juures. Tänu 

sellele on lihtsam endaga läbi loomingu tuttavamaks saada ja end paremini mõistma õppida.  
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2.1.1 Torketikand 

Antud magistritöös käsitletav tehnika on torketikand. Selleks, et torketikandi protsessist 

täpsemalt rääkida, on vajalik antud tehnika lahti sõnastada.  

Torketikandi tegemiseks on spetsiaalne nõel, mis on üsna sarnane tavalisele õmblusnõelale, kuid 

peamine erinevus seisneb selle keskel jooksvas tunnelis, mida lõng läbib. Torketikandi nõelasid 

on palju erinevaid, nii suuruselt, mudelilt kui kujult. Nõela suurusest oleneb lõnga paksus, mida 

on sellega võimalik kasutada. Enamik mudeleid on sarnased: neil kõigil on käepide, mis on 

vajalik mugavaks töötamiseks, nõela hoitakse käes sarnaselt pliiatsile.  

Torketikandi tehnika seisneb torkava piste tegemises. Torketikandi nõel lükatakse läbi kanga 

valitud nõelapikkuse lõpuni. Seeläbi liigub nõela keskmest jooksev lõng läbi kanga teisele poole. 

Seejärel tõmmatakse nõel kangast välja, kuid mitte rohkem kui hetkeni, mil nõela tipp puudutab 

taas kanga pinda. Ja nii ikka ja jälle nõela läbi kanga lükates ja väikeste sammudega edasi 

liikudes tekib kanga teisele poolele aasaline tikand. 

Torketikandi ajalugu pole ametlikult teada. Suusõnaliselt levib arvamus, et torketikandi minevik 

võib ulatuda Vana-Egiptuse aega, kus kasutati selleks linnuluid, kuid sellest pole arheoloogilisi 

Joonis 4. Torketikandi nõel. Foto: Stefano Matozzi, 2021. 
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jälgi leitud. Samuti on olemas venekeelne sõna „igolochka“ (vene keeles иголочка), mis 

tähendab väike nõel ja sümboliseerib seest tühja nõela. (Textile Research Centre 2016) 

Traditsioonilisi vaibavalmistamise tehnikaid on palju. Torketikandi tehnikas on võimalik 

saavutada kahte tüüpi tulemust: kinnine ja lahti lõigatud aas. Lahti lõigatud aasa tulemuseks on 

narmad. Narmastehnika saavutamiseks kasutatakse tihtipeale rüiju nõela (inglise keeles latch 

hook), mis näeb välja kui riiviga konks. See surutakse vaiba aluskanga august läbi lahtise riiviga, 

misjärel riiv sulgub, kui lõnga läbi kanga tõmmatakse. Torketikandis valminud aasaliste pindade 

valmistamiseks on samuti teisi meetodeid, nagu näiteks vaiba konksutehnika (inglise keeles rug 

hooking), mille jaoks kasutatav nõel on sarnane heegelnõelaga. Lõng jookseb aluskanga altpoolt, 

kust seda ühe käega juhitakse ja teise käe abil nõelaga kanga teisele poole tõmmatakse. Antud 

tehnikas saab tegija ise tekkinud aasa kõrgust kontrollida. Torketikandi puhul on kõrgus 

fikseeritud nõela pikkuse järgi. 

Kõiki eelnevalt kirjeldatud tehnikaid on võimalik saavutada ka käsitaftingu püstoliga. 

Taftingupüss toimib suruõhu ja elektri abil. Püss tulistab tagumiselt poolelt lõnga läbi aluskanga 

vaiba. Õigele poolele tekib vastavalt püstoli tüübile kas aasaline või narmaline pind. Antud 

vahend teeb vaiba valmistamise kiireks ja ühtlaseks protsessiks. 

Töös kasutatud torketikandi valiku põhjuseks oli huvi „aeglase“ filosoofia vastu ja läbi töö 

tegemise enese tööprotsesside lahtimõtestamine ja endaga selle abil parema suhte loomine. 

 

2.1.2 Kordusmeetod 

Torketikandi tehnika põhineb korduva liigutuse tegemisel. Korduste fenomen on osa pea igast 

elu aspektist ja huvipakkuv selle juures on see, et tihtipeale ei mõelda ega teadvustata selle 

olemasolu. 

Kordustegevuse hea näitena võib välja tuua tehastele omapärast liinitööd, mille üle arutles 

Sennett läbi sotsiaalfilosoofi Adam Smithi mõtte, kes kirjeldas taolist tööd kui arutut rutiini, 

viidates, et inimene, kes teeb midagi korduvalt, eksib vaimselt ära. Rutiini võib tema sõnul 

võrdsustada igavusega. Sennetti arvates pole see nii inimeste jaoks, kes arendavad välja 

keerukaid käelisi oskusi. Ikka ja jälle millegi tegemine võib olla stimuleeriv, kui see on hästi 

planeeritud. Rutiini olemus võib muutuda, moonduda, paraneda, kuid emotsionaalseks hüvitiseks 

on selle tegevuse uuesti kogemine. Seda tuntakse kui rütmi. (Sennett 2008: 175) 
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Korduvliigutuste või -harjutuste tegemise eeliseks on see, et tegevus muutub iga korraga ajule 

tuttavamaks ja seeläbi on sel võimalik tehtut paremini analüüsida, mille tulemusel paraneb 

oskuse kvaliteet ning tegevuse sooritamine on lihtsam. Selle juures on aga oluline liigutuse 

korrektne tegemine, vastasel juhul pole ajju talletatud informatsioon kvaliteetne. Juhul kui 

tegevus on meelepärane ja seda sooritatakse õigesti, osutab harjutuse läbimine suuremat 

naudingut. (Sennett 2008: 159−160) 

Oskuste arenemine oleneb palju sellest, kuidas kordamist üles ehitada. Sel põhjusel on oluline 

hoolikalt hinnata harjutusseansi pikkust: arv, mitu korda harjutust korratakse, ei tohiks olla 

suurem kui harjutaja tähelepanuvõime antud etapis. Oskuse arenedes suureneb ka võime 

korduseid pikemalt sooritada. Muusika kontekstis nimetatakse seda Isaac Sterni reegliks. Sterni 

sõnul on tehnika tase seda parem, mida kauem suudab inimene harjutada, enne kui tegevus 

igavaks muutub. (Ibid., 38) 

Eesti Keele Instituudi ühendsõnastiku kohaselt tähendab kordus millegi kordamist või kordumist, 

millegi korduva esinemist, millegi uuesti tegemist või lausumist, toimumist. (Erelt jt 2018, sub 

kordus) 

Üldist terminit „kordus“ võib kunstis jagada kahte eraldiseisvasse gruppi: visuaalne ja praktiline. 

Visuaalse alla kuuluvad: 

1. Ühe objekti või kujundi kordus. 

2. Muster, mis koosneb elementidest või kujunditest, mis on paigutatud korrapäraselt ja 

korduvalt. 

3. Rütmiline kordus, mis on kombinatsioon korduvatest, kuid variatsioonidega 

elementidest. 

Praktiliste korduste kategooria alla kuuluvad füüsilised tegevused tänu millele kunst valmib, 

näiteks tehnika. 

Antud uurimistöös käsitletavat kunstitööde loomisel toimuvat füüsiliste korduste teemat on palju 

vaadelnud Briti päritolu kunstnik Jill Townsley. Tema looming uurib korduse, protsessi ja 

teadusliku koostöö ideid peamiselt läbi suuremahuliste skulptuuride ja installatsioonide. 

Tihtipeale kaasab Townsley looming ideed ajalisusest, kasutades dokumenteerimise protsessis 

kestva protsessi animatsiooni (inglise keeles time-lapse animation) ning uurides suuremate 

skulptuuride puhul nende ajutisust. Üks näidetest on Townsley installatsioon „Spoons“, mis on 
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kokku pandud 9273 plastiklusikast ja 3091 kummipaelast. Kolme lusika kokkusidumise 

tulemusena moodustub kolmejalgne element. Kolmejalgsed elemendid asetatakse ruutmosaiigina 

üksteisele lähestikku, mille tulemusena valmib püramiidstruktuur. Aja jooksul muutub 

kummipael rabedaks ja puruneb. Seejärel hakkab kogu skulptuur lagunema. Materjal taandub 

tagasi enda algvormi: plastiklusikateks ja kummipaeladeks. Eelnevalt kirjeldatud protsessi  

jäädvustati time-lapse (madala võttesagedusega) pildistamise meetodiga. Iga 20 minuti järel tehti 

üks foto, sedasi iga päev ja öö, neli kuud järjest. Nii jäädvustati installatsiooni lagunemine, mida 

eksponeeriti skulptuuriga kõrvuti. (Townsley 2010: 129) 

Eelnev isiklik kokkupuude korduse teemaga on aastate jooksul välja kujunenud harjumus 

kasutada loomeprotsessides torketikandi tehnikat. Esimene kokkupuude tehnikaga oli 2016.  

aastal bakalaureuse lõputöö „Amazigh“ tegemisel, kui torketikandis sai valmistatud ühe terves 

mõõdus kleidi kangas. Aega nõudev, kuid vaeva väärt protsess võimaldas täide viia visuaalsed 

eesmärgid ja pakkus köitvat tegemise naudingut, mida oli ka edaspidi soov kogeda.  

Joonis 5. „Amazigh“, 2016. Foto: Virge Viertek, 2016. 
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2017. aastal oli mul võimalus antud tehnikat jälle katsetada, kui tegin koos Kirke Taluga 

„DIVER CITY“ ühisprojekti. Torketikandi tehnikas valmis 11 jalanõupaari. Taaskord, vaadates 

mitme kuu pikkusele projektile tagasi, oli peamine emotsioon naudingutunne. Seda siiski 

realistlikkuse piires, kuna päris elus on alati hetki, kus pingeid on liiga palju ja aeg on valesti 

planeeritud. 

Joonis 6. „DIVER CITY“, 2017. Foto: Katri Korbun, 2017. 
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2.2 Metoodika 

Magistritöö metodoloogiliseks lähenemiseks on kvalitatiivne uurimismeetod, mis koosneb 

autoetnograafiast ja poolstruktureeritud intervjuudest. Magistritöö praktiline osa on jagatud 

kaheks: eksperimentaalteos ja eksperiment katsealustega.  

Autoetnograafiline uurimus võtab aset praktilise osa esimeses pooles, mille käigus valmib 

eksperimentaalteos. Autoetnograafia aluseks on isiklik narratiiv. Selle uurimismeetodi 

kasutamise eesmärk antud magistritöös on lahti mõtestada, milline on käsitöö tegemise kogemus, 

kui eemaldada selle juurest suur osa infoajastuga seotud kõrvalisi tegureid ja proovida hetkes 

kohalolekut läbi lõõgastavate tegevuste.  

Uurimistöö teises osas viin läbi eksperimendi ja kahest osast koosnevad poolstruktureeritud 

individuaalsed intervjuud (lisa 1) kuue inimesega. Sihtgrupiks on erinevate vanuste ja erialadega 

naised. Antud sihtgrupi valiku põhjuseks on saada laialdasem ülevaade katsealuste isiklikest 

kogemustest, arvamustest, harjumustest ja hoiakutest sotsiaalmeedia, vaba aja kasutamise ja 

igapäevase loomingulisuse kohta, seda probleemide lahendamise ja ideede teostamise 

vaatenurgast. Eelnevate teemade üle paremini arutlemiseks on sihtgrupiks valitud naised. Seda 

seetõttu, et naiste sotsiaalne positsioon on mulle mõistetavam ja sellepärast ka süvitsi 

analüüsitavam. 

Samuti soovin kuulda erisuguseid arvamusi enda eksperimentaalteose kogetu kohta, et oma 

mõtteid ja tundeid paremini analüüsida. Seetõttu koostan katsealustele lühendatud tegevuskava, 

mis on inspireeritud praktilise töö esimesest katsest ja protsessidest, mida nad seejärel minuga 

koos kogevad ja lahti mõtestavad. 

Kogutud etnograafilise informatsiooni eesmärgiks pole teha üldiseid järeldusi või esitada faktilisi 

väiteid. Informatsioon on kogutud subjektiivsete hoiakute, arvamuste ja harjumuste 

väljatoomiseks ning teemade kaardistamiseks. 

Intervjuud salvestatakse, kuid töös kasutan analüüsi ja mõtte paremini jälgimiseks vestluste 

kokkuvõtteid. Intervjuude salvestatud materjal on autori valduses. Intervjueeritavate inimeste 

privaatsuse tagamise eesmärgil nende isikuid ei avaldata. 
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2.2.1 Eksperiment 1 

Esimeses eksperimendis lõin enda jaoks ideaalse „loomingumulli“, mis tähendas, et pidin 

proovima lahti lasta igapäevaelu muredest, ärevustest ja elukeerdkäikudest. Eesmärgiks oli võtta 

hetk iseendale, milles keskenduda vaid oma loomingule, et seeläbi proovida mõista, kui suur roll 

on  igapäevastel mõtetel ja sündmustel selles, milliseks loominguprotsess välja kujuneb.  Selleks 

eemaldasin enda argielust neljaks päevaks sotsiaalmeedia, ei lugenud uudiseid, käisin hommikul 

jalutamas ja mediteerisin. Siinkohal pean vajalikuks täpsustada, et eksperimentides kasutatud 

meditatsioonimeetod oli juhitud meditatsioon. See on tänapäevane mugandatud meditatsiooni 

vorm, mis aitab algajal mediteerijal kontrollida hingamist ja mõtteid. Ülejäänud päeva tegelesin 

vaid vaiba pindadega eksperimenteerimisele, millele ei seadnud ühtegi piirangut ega eesmärki, 

vaid tegin seda, mis tundus õige või huvitav.  

Võtmesõnadeks olid värvi- ja tekstuurimängud, äärmused ja kontrastid. Kogu eksperimendi 

vältel pidasin päevikut, millesse kirjutasin hommikul ja õhtul katse ajal tekkinud mõtteid. 

Eksperimentaalteose ettevalmistusena lõin eelnevalt visandamisprotsessis värvikompositsiooni, 

mille võtsin eksperimendi aluseks. Visandamisprotsess algas inspireerivate visuaalsete 

materjalide kogumisest, mille teemaks olid erinevat liiki korallid. Visandamise esimeses osas 

kasutasin suurt musta markerit, et tabada piltidel olevaid abstraktseid jooni ja tekstuure, seda 

selleks, et käsi ja mõtted lahti saada.  

Joonis 7. Illustratsioonid: visandid isiklikust kogust, 2021. 
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Teises osas olin inspireeritud lähivõttes pildistatud liblika tiibadest ja jäljendasin värviliste 

markeritega korallidest tehtud fotodel leiduvaid värve liblika tiiva karvakeste visuaalse 

paigutusena.  

Kui käelised visandid tehtud said, skaneerisin need arvutisse ja lihtsustasin värvid Adobe 

Photoshopis, mille tulemusena muutusid värvilaigud ja nende piirjooned konkreetsemaks. 

Valmis tehtud kavandi kuvasin projektoriga vaiba alusmaterjalile ja joonistasin selle piirjooned 

kangale ette. Korallid olid ka baasiks tekstuuridele, mis said eksperimendi käigus loodud. 

Enne esimest katsepäeva oli mul eesootava kogemuse suhtes eelarvamus. Alustasin enda mõtete 

ja ideede lahti kirjutamist esmalt magistritöö teoreetilises osas. Enne eksperimendi läbiviimist 

uurisin teemasid nagu teadvelolek, kulgemine ja „aeglane“ filosoofia. Lootsin, et antud katse 

annab mulle vastuseid käsitöö tegemise ja hetkes kohaloleku vaheliste seoste kohta. Omasin 

eelarvamust, et kogen kirjeldatud katset läbides midagi spirituaalset ja vaimselt vabastavat, kui 

eemaldan väljastpoolt tuleva müra enda ümbert ning keskendun vaid iseendale ja oma 

loomingule. 

Joonis 8. Illustratsioonid: visandid isiklikust kogust, 2021. 
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Katsepäeva alustasin päeviku täitmise või jalutuskäiguga, pärast jalutamist koju tagasi jõudes 

mediteerisin ja hakkasin vaipa tikkima. Õhtul pärast tikkimise lõpetamist tegin päevikusse 

taaskord sissekande. Järgnev arutelu põhineb eksperimendi jooksul peetud päeviku sissekannetel. 

Olin enne esimest eksperimendipäeva telefonist eemaldanud kõik sotsiaalmeedia rakendused ja 

selle tulemusena ei alustanud ma enda päeva nagu tavaliselt. Enamasti avan kohe pärast 

äratuskella telefoni, et seal kuni täieliku ärkamiseni sotsiaalmeedia läbi vaadata. Esimese päeva 

hommikul kirjutatud päeviku sissekandes mainin, et maailm tundub vaiksem ja aeg nagu seisaks 

rohkem paigal. See oli huvitav tähelepanek, kuna ma ei arvanud, et tunnen koheselt kiiruse ja 

vaikuse muutust. Veel enam, tundsin mõnevõrra rohkem üksildust. Tavalises situatsioonis olen 

alati kõigile kättesaadav ja maailmas toimuvaga kursis. Oli üllatav, et selle kättesaadavuse 

katkemine tundus kui kergendus ja tegi meele rahulikuks. 

Esimese päeva õhtuses sissekandes kirjutan, et päev oli füüsiliselt raske. Kirjeldan tööprotsessi 

kui aeganõudvat ja emotsionaalselt rasket tegevust, mille kogemus tundus rohkem 

vastupidavustestina, ja mille tegemisel ma meditatiivset olekut ei saavutanud. Olin endale enne 

eksperimendi alustamist pähe võtnud, et katse lõpuks pole vaja töö valmis saada, et eemaldada 

tulemuselt igasugused ootused, kuid juba esimese päeva lõpuks ei suutnud ma eitada, et soovin 

neljandaks katsepäevaks terves mahus vaiba valmis saada ja see valmistas ka üksjagu stressi. 

Joonis 9. Skaneering: isiklik arhiiv, 2021. 
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Teise päeva hommikuses kirjutises arutlesin eelneva päeva üle. Seal mainin, et eelmisel päeval 

oli olnud raskusi antud protsessis keha kuulamisega. Kirjeldan, et olin arvanud, et see katse on 

kui mediteerimine, milles keskendun hingamisele ning kui mõni mõte pähe tuleb, tervitan seda ja 

lasen sellest kohe lahti. Arvasin, et antud tööd tehes olen sarnases vabas olekus, kuid protsess 

pani mu mõtted hoopis liikuma ja probleemidele lahendusi otsima. 

Seejuures tõin välja, et mu eelmise päeva mõtted olid keskendunud ühele mineviku mälestusele, 

millest ma polnud ammu mõelnud. Tundsin, et kritiseerin end terve aja vältel, kuna ei suutnud 

sellest lahti lasta ega mõista, miks see järsku pinnale on kerkinud. See peegeldus ka minu 

suhtumises eelneval päeval tehtud töösse. Ma ei lasknud oma käel lihtsalt minna, vaid hoopis 

pigistasin tööriista peos ja pressisin läbi füüsiliste ja vaimsete raskuste, sest töö oli ju lõpuks vaja 

tehtud saada.  

Teise päeva hommikuks olin mõistnud, et vaatamata kõrvaliste tegurite eemaldamisele polegi 

koheselt lihtne olla teadvel sellest, mis parajasti käsil on. See uutmoodi vaikus tõi tasapinnale 

ammu unustatud mälestused ja tegi peas ruumi sellele, millele ma ammu seda andnud ei olnud. 

Joonis 10. Olustikufoto magistritöö protsessist. Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 
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Peale selle kurtsin, et tunnen rammestust. Käelihaste väsimus, selja kangus, näppudele tekkinud 

villid ja puudulik fookus panid mind uue päeva hommikuse jalutuskäigu vajalikkuses kahtlema. 

Arutlesin, et keha väsimuse taga tundub olevat peidus palju muud, mida endale tunnistada ei 

taha. Tõin välja, et tuleb endale selgeks teha, et oleks aeg protsessi analüüsida ja seeläbi õppida 

enda eest paremini hoolt kandma. 

Teise katsepäeva õhtuses sissekandes ütlen, et teine päev oli kergem kui esimene. Kaotasin 

ajataju ja aimasin vaid päevavalguse järgi, mis kell võiks olla. Peamine mõte oli taaskord see, et 

mu eelarvamus ei vastanud tegelikkusele. Päris elus on enda maailmast väljalõikamine keeruline, 

kuna tihtipeale satuvad erinevad elulised sündmused ikka samale ajale. Sotsiaalmeedia või 

uudiste eemaldamine argielust on vaid üks kiht paljudest. 

Samuti väitsin, et olen enesepiitsutaja, kes ei tee töö käigus piisavalt pause. Selle põhjuseks on 

mulle iseloomulik hasart, mis tekib, kui olen midagi tõsiselt ette võtnud. Endiselt seadsin teisel 

päeval ka tööprotsessis eesmärke, kui palju võiks mingiks hetkeks tehtud saada. Selle ümber 

keerlesid ka mu mõtted. Minu jaoks ei piisa lihtsalt naudingu nimel loominguga tegelemisest. 

Vaja on saavutada tulemus, mis mu meelt rahuldaks. 

Joonis 11. Olustikufoto magistritöö protsessist. 

Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 

Joonis 12. Olustikufoto magistritöö protsessist. 

Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 
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Pakun päevikus põhjuseks, et probleem võib olla ajastuses, ebakindluses, töö suuruses või ette 

seatud lõuendis, millel on piirjooned ees. Kindlasti mängivad need kõik rolli, kuid mõistan, et 

tegelikkuses on minu jaoks millegi loomise juures oluline siiski see, mis sealt välja tuleb. Kui 

visioon on silme ees, siis olen selle nimel nõus ka töötama. 

Kolmanda päeva hommikusest sissekandest loen välja, et olin jõudnud murdepunkti. Selleks 

hetkeks olin veetnud kaks tervet päeva teiste inimestega minimaalselt suheldes, ilma interneti ja 

teadmiseta, mis maailmas toimub. Esimene mõte, mille päevikusse kirjutasin, oli, et mu keha ei 

jõua mõtetele järele. Näole ja kaelale oli villatolmust tekkinud lööve, parema käe näpud 

paistetasid ja olid kanged ning meeleolu madal. Mainisin, et kirjutamise hetkeks polnud ma veel 

jalutamas käinud ega mediteerinud, kuid eelnevatel päevadel oli see aidanud meeleolu tõsta. 

Samuti tõin sissekandes välja sarnasuse antud katse ja palverännaku vahel. Katse tegemise ajal 

käis see mu peast läbi mitmel korral. Ma muudkui kõnnin ja kõnnin, lootes, et teen mõne olulise 

avastuse, saan vastuse küsimusele, mis on kuskil sügaval peidus või kogen midagi silmi avavat. 

Ma ootasin lõppu, lootes, et tunnen või mõistan tehtust midagi olulist. 

Joonis 13. Olustikufoto magistritöö protsessist. Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 
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Kolmanda päeva hommikuse kirjutise peamine arusaam oli, et spirituaalne teadvelolek läbi 

loomise saab tekkida vaid aja piirideta ja ilma eesmärkideta. Antud olukorras, kus eksperiment 

sai läbi viidud, see mõistagi võimalik ei olnud, kuna katse on osa akadeemilisest tööst, millega 

kaasnevad tähtajad ja eesmärgid. 

Kolmanda päeva õhtuks oli meeleolu võrreldes hommikuga tõusnud. Käed küll veritsesid, näpud 

olid läinud veelgi enam paiste ja kangeks, kuid tuju oli parem. Seda seetõttu, et antud päeval ei 

olnud ma terve aja üksinda. Tuli välja, et vestlused taolise üksluise tegevuse kõrval mõjusid 

stimuleerivalt. Vähem keskendumisele rõhumine aitas füüsiliselt ja vaimselt paremini hakkama 

saada. Tundus, et aju oli vestluse poolt meeldivalt stimuleeritud ja seeläbi nautisin tegemist 

rohkem. 

Antud päeval tegin ka kaks jalutuskäiku, mis üllataval kombel ei tekitanud suurt ajakadu, vaid 

pigem tõstsid mu produktiivsust. Päeva lõpuks olin küll väsinud nagu eelnevalt, kuid meeleolu 

oli märksa parem. Tundus, et üksluise ja korduva tegevuse praktiseerimisel ei ole ilmtingimata 

vajalik kaotada suhtlust teiste inimestega, vaid vastupidi, see võib kogemuse hoopis 

nauditavamaks muuta. 

Joonis 14. Olustikufoto magistritöö protsessist. Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 
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Neljanda päeva hommikuses kirjutises mainisin, et mul on probleeme vaimsete ja füüsiliste 

praktikate vahel tasakaalu hoidmisega. Igal hommikul ärgates tundus mulle, et jalutuskäik ei ole 

oluline, ent pärast mediteerimist tahtsin seda kohe jälle teha. Kui ma poleks võtnud katse alguses 

eesmärgiks jalutuskäiku ja meditatsiooni sellesse kaasata, poleks ma suure tõenäosusega seda 

teinud. Ma oleks üles ärganud ja koheselt tööle asunud. Olen veendunud, et kui ma neid tegevusi 

poleks kaasanud, oleks mu ärrituvus ja tüdimus protsessi vältel suuremad olnud. Need aitasid 

mul enda keha paremini tunnetada ja meenutasid, millised on mu füüsilised vajadused. Mida 

parem on enesetunne, seda kõrgem on ka töö kvaliteet, kuna kõik tööd soodustavad 

iseloomujooned on paremini käsitletavad. Lihtne on end loomingu loomeprotsessis ära unustada 

ja muutuda osaks sellest, mida parasjagu teed.  

Ma tunnen, et enda loomeprotsessis kogen ma tihti enesekaotust. Seda just füüsilisest 

vaatenurgast. Töö, mida teen, muutub olulisemaks kui see, kuidas end oma kehas tunnen. Antud 

kontekstis oleksin ilma hommikuste rahuhetkedeta suure tõenäosusega kogenud suuremaid 

füüsilisi kannatusi. Tean, et oleksin viinud end viimse piirini ja läbi kannatuste ikkagi läbi 

surunud, et saavutada mõni eesmärk, mida olin endale seadnud. Kogesin neid kannatusi ka antud 

eksperimendis. Väiksel määral olid nad siiski olemas. 

Joonis 15. Olustikufoto magistritöö protsessist. Foto: Stefano Mattozzi, 2021. 
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Neljanda päeva õhtuses sissekandes sõnasin, et see oli esimene päev, kui protsess hakkas kehale 

loomulikuna tunduma. Füüsiliselt olin mõõdukates valudes, kuid vaimselt tundsin end paremini. 

Eksperimendi kokkuvõtteks kirjutasin, et ootused ei vastanud tulemusele. Algne arvamus oli, et 

katse on pigem vaimne teekond kui füüsiline kannatus. Õppisin sellest, et enda keha kuulamine 

on füüsilise loomeprotsessi juures üks tähtsamaid tegureid. See aitab luua kõrgema kvaliteediga 

loomingut ja protsessi paremini nautida. Samuti pean tähtsaks meditatsiooni ja jalutuskäikude 

kaasamist loomeprotsessi, kuna tänu nendele suudan paremini eesootavale tegevusele häälestuda. 

Joonis 16. Olustikufoto magistritöö protsessist. Foto: Stefano 

Mattozzi, 2021. 
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Neljanda päeva õhtuks olin veendunud, et pean siiski antud eksperimentaalteose lõpuni viima. 

Otsustasin, et teen seda enda tavalises argielu rütmis. Viienda päeva hommikul tõmbasin 

sotsiaalmeedia rakendused telefoni uuesti alla, lugesin jälle uudiseid ja läksin tööle. Tahtsin 

mõista, milline on tööprotsess vaimsel tasandil, kui ma hommikuti ei jaluta ega mediteeri ja kas 

sellest muutub laiemas perspektiivis kehaline heaolu. 

Eksperimentaalteose lõpetamiseni läks kaks ja pool päeva. Pean tunnistama, et sotsiaalmeedia 

kasutamine aitas mul rohkem pause teha, millega mul oli katse esimeses pooles probleeme 

olnud. Tänu sellele tundsin end füüsiliselt ja vaimselt paremini. Protsessi tasakaalustas ka 

vahepealne tööl käimine, kuna mõtted olid siis teiste teemadega hõivatud ja seeläbi oli lihtsam 

oma eksperimenti hiljem läbi uue ja värske pilgu vaadata. Hommikuti mitte jalutamine ei 

muutnud minu jaoks midagi, kuid mediteerimisest ei suutnud ma siiski loobuda, kuna tundsin, et 

see annab mulle vaimujõudu päevale vastu astumiseks. 

Ühest küljest tundsin katse esimesel paaril päeval kergendust, et saan millegagi nii süvenenult 

tegeleda. Sotsiaalmeedia paus pani hindama iseendaga kvaliteetaja veetmist ja taoliste hetkede 

leidmise vajalikkust. Läbi selle on võimalik kogeda teistmoodi vaikust ja aja kulgemist. Mõelda 

mõtteid ja tunda tundeid, millele pole ammu kohta andnud.  

Katse juures oli kõige olulisem kehaline tunnetamine, mõistmine, kui oluline on leida vaimse ja 

füüsilise seisundi vahel tasakaal. Õppida märkama neid häirekellasid, kui füüsilised kannatused 

hakkavad vaimule mõjuma ja teha sellest järeldused, mille abil mõtestada mõni eluline aspekt 

ümber. 

Teisalt tundsin, et iseenda väljalõikamine maailmast loomingu loomise nimel tuleb koos 

tagajärgedega. Ma ei usu, et enda millessegi nii sügavalt panemine, võiks olla tervislik. See 

annab võimaluse end mingil määral tegevusse ära kaotada ja seeläbi ilmestab füüsiline valu vaid 

seda, et kuskil on mingid olulised piirid ületatud. Füüsilise kannatusega kaasneb ka vaimne 

koorem. Ma olen alati teadnud, et mul on probleeme enda keha vajaduste kuulamisega. Antud 

katse läbimine oli hea meeldetuletus, et sellega tuleks ka edaspidi tööd teha. Tean, et katse 

esimeses pooles läbitud pinged oleksid võinud väiksemad olla, kui oleksin endale pause lubanud. 

Selle asemel aga tundsin, et pressin ennast nagu läbi seina, et täita eesmärke, mida tegelikult ei 

eksisteerinud. 

Katset alustades arvasin, et sotsiaalmeedia ja maailmas toimuva katkematu jälgimine on ühed 

suurimad häirivad tegurid, mis loomingulisust piiravad, mis võtavad ära suure osa inimese 
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vabast ajast ja aitavad peita meie tegelikke vajadusi. Tegelikkuses on aga nii, et tihtipeale on 

inimeses endas toimuv hoopis kõikide probleemide alguspunkt. Enda ellu valitud tegevustele 

tervislike piiride seadmine on väga oluline. Sotsiaalmeedia või uudiste lugemine poleks pooltki 

nii problemaatiline, kui piirata nende tarbimist ja mõista enda vaimseid vajadusi paremini.  

Arvasin, et sotsiaalmeedia ületarbimine tekitab hirme, ärevust, eneses kahtlemist ja 

keskendumisprobleeme. Kuid antud katses tuli ilmsiks, et mõõdukas sotsiaalmeedia kasutamine 

võib väiksemal määral tulla loomeprotsessis kasuks, kuna see võimaldab teha vaimseid pause 

sellest, mis on parajasti käsil.  

Lisaks kõigele eelnevale leian, et on lihtne unustada seda, milline vaev on käsitöö tegemine. 

Eelnevalt kirjutasin sellest, millised mälestused on mul samas tehnikas tehtud varasematest 

projektidest ja üllataval kombel olin täielikult unustanud nende loomise protsessi väsitava ja 

aeganõudva aspekti. Meelde oli jäänud vaid see, kui meeldiv tunne oli neid valmis kujul kogeda. 

Antud katse tuletas meelde käsitöö vaeva ja selle ajalise väärtuse suhte. 

 

2.2.2 Eksperiment 2 

Praktilise osa teine eksperiment toimus kuuel korral koos kuue erineva katsealusega. See 

koosnes katse ajaks interneti väljalülitamisest, jalutuskäigust, meditatsioonist, joonistamisest, 

tikkimisest ning intervjuust enne ja pärast praktilist ülesannet. Iga katsealune käis erineval ajal 

katset sooritamas ning võis tikkimise igal hetkel katki jätta. 

Interneti väljalülitamise eesmärgiks oli suunata katsealuse tähelepanu täielikult tehtavatele 

harjutustele, et oleks vähem kõrvalisi segajaid. Samuti soovisin sellega mõista, millist mõju 

antud tegu katsealusele avaldab ning kuidas ta sellesse eksperimendi lõpuks suhtub. 

Jalutuskäigu ja meditatsiooni sihiks oli muuta katse alustamine sujuvaks, misläbi katsealune 

astuks sammu eemale enda argipäevastest muredest ja mõtetest. Samuti üritasin seeläbi mõista, 

kas taolised lõõgastavad tegevused mõjutavad ka järgnevat käelist tegevust. 

Joonistusharjutus tutvustas eksperimendis osalejatele töö visuaalset kontseptsiooni, kuid selle 

eesmärgiks oli ka käsi n–ö rohkem lahti saada. Harjutus koosnes kahest ülesandest. Neist 

esimese puhul tuli valida üks etteantud inspiratsioonipiltidest ning see musta laia markeriga 

joonte või tekstuuridena abstraktselt visandada. Lasin seda katsealusel sooritada kolm korda, mis 
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andis võimaluse loovamateks ja julgemateks lahendusteks. Teises joonistamisülesandes lasin 

katsealusel valida uue inspiratsioonipildi ning ka seda samal eesmärgil kolm korda visandada. 

Tikkimisharjutuses õpetasin katses osalejale torketikandi tehnikat, mida praktilise töö 

sooritamisel kasutasin ja lasin neil seda valmival vaibal koos minuga harjutada. Selle eesmärgiks 

oli mõista, kuidas erinevad inimesed antud tehnikat kogevad ning milliseid tundeid see neis 

tekitab. 

Intervjuud olid läbi viidud poolstruktureeritud vestluste kujul, et saada osaleja arvamustest ja 

kogetust põhjalikumat ülevaadet. Intervjuud salvestati ja katsealuseid käsitlen anonüümsetena. 

 

2.2.3 Analüüs 

Iga katsealusega peetud intervjuu kokkuvõte, mille baasil antud analüüs koostatud on, on 

eraldiseisvalt välja toodud lisas 2. 

Eksperimendis osalenud katsealused olid kõik erineva tausta ja vanusega. See tähendab, et nende 

harjumused ja arvamused tulenevad suuresti elukogemustest ja välja kujunenud harjumustest. 

Analüüsi koostamisel ei võetud arvesse vanuselisi erinevusi, juhul kui käsitletav teema seda 

otseselt ei nõudnud. 

I II III IV V VI 

26-aastane 55-aastane 52-aastane 42-aastane 21-aastane 32-aastane 

Radioloogia-

tehnik 

Matemaatikaõpetaja Laste 

tantsuõpetaja, 

meelelahutus 

Disaini-

tudeng 

Küünetehnik, 

teenindaja 

Kosmeetik, 

sotsiaaltöö 

tudeng 

Joonis 17. Tabel katsealuste andemetega. 

Katsealustel kulus eksperimendile erinev aeg. Eksperimendi ajaline kulu oli vahemikus 3 kuni 8 

tundi. Ajaliselt tuli arvestada katsealuse vaba aja ja väsimusega. Katsealustest neli tundsid end 

välja puhanuna ja heas tujus. Kaks katsealust olid väsinud ning üks neist halvas tujus. Pean 
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oluliseks täheldada, et mainitud aspektid mõjutasid eksperimendi läbiviimist nii ajaliselt kui ka 

kogemuslikult, kuid need mõjutasid ka katsealuste arvamuse avaldamist üldiselt. 

Intervjuu viisin läbi kahes osas. Esimene neist oli enne eksperimendi praktilist osa ja teine pärast 

sooritust. Antud jaotuse eesmärgiks oli tegevuse lahtimõtestamine ja olukorda sisseelamine. 

Intervjuu esimene osa käsitles suuresti sotsiaalmeedia kasutamise ja vaba aja sisustamise 

küsimusi. Vaba aja sisustamisel oli katsealuste harjumustes mitmeid sarnasusi. Kuuest neljale 

katsealusele oli oluline leida enda vabast ajast aega jalutamisele, neli veedavad aega televiisorit 

vaadates ja kahele meeldis raamatuid lugeda. Lisaks sellele tõid katsealused välja söögitegemise, 

kodus askeldamise, arvutimängude mängimise, käsitöö tegemise, trenni tegemise ja sõpradega 

ajaviitmise.  

Kõikidel katsealustel olid igapäevased hobid, millega vaba aega sisustada. Kahel katsealusel 

polnud muude tegemiste kõrvalt aega hobidega tegelemiseks, mistõttu on selleks aega vaid 

nädalavahetuseti.  

Küsides katsealustelt, kuidas koroonapandeemia nende vaba aja sisustamist ja loomingulisust 

mõjutanud on, vastasid neli, et mõju on olnud suur. Üks katsealustest ei saa koroonapiirangute 

tõttu käsitööringis ega trennis käia. Teine tundis, et tegeleb rohkem finantsiliselt ellujäämisega. 

Kolmandale oli see põhjustanud palju stressi ja ärevust, mistõttu tunneb ta vaimselt, et ei suuda 

midagi teha. Neljandal oli tekkinud tüdimus antud situatsiooni pikaajalisusest. Kaks neist ei 

arvanud, et see midagi nende juures muutnud on, kuna nende töö toimub endiselt samamoodi. 

Mõneti tundsid katsealused, et koroonapiirangud on nende huvidega tegelemist mõjutanud ja 

piiranud, seda nii kehtestatud piirangute kui nendest tekkinud stressi tõttu. See näitab, et 

stressirohked olukorrad võivad potentsiaalselt vastavalt inimesele ja tema vaimsele 

vastupidavusele mõjutada tema käitumist ka igapäevaelus. 

Küsimusele, kui palju kulub katsealustel telefoni kasutamise peale päevas aega, tuli väga 

erinevaid vastuseid. Ealiselt polnud võimalik eristusi laias plaanis teha. Katsealuste telefoni 

kasutamise aeg päevas oli vahemikus 1 kuni 8 tundi. Veedetud aeg sõltus sellest, kas päev 

veedetakse tööl või kodus. Kõik katsealustest kasutasid vähemal või rohkemal määral 

igapäevaselt sotsiaalmeediat. Põhjuseks oli tihtipeale sotsiaalmeedia kasutamine igavuse 

peletamiseks, pere ja sõpradega suhtlemiseks, inspiratsiooni või informatsiooni saamiseks. 
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Katsealustest kaks leidsid, et nende ajaline kulu sotsiaalmeedia kasutamisele oli liiga suur. Üks 

katsealusteks pidas sotsiaalmeediat pigem tüütuks. 

Arvamusi sotsiaalmeedia kohta oli erinevaid. Selle juures toodi välja nii positiivseid kui 

negatiivseid külgi. Positiivseks pidasid katsealused seda, et see on koht, kust saab inspiratsiooni 

ja ideid, informatsiooni selle kohta, mis maailmas toimub, samuti avardab see maailmapilti. 

Sotsiaalmeedia annab kõigile võimaluse enda hääle kasutamiseks, rääkida olulistest asjadest ja 

selle läbi on võimalik inimestega ühenduses olla. Negatiivseteks omadusteks pidasid katsealused 

sotsiaalmeedia läbi teiste elu elamist, materiaalsust, negatiivse informatsiooni üleküllust, 

pinnapealsust, enda võrdlemist teistega, eksponeerimist, korduseid, etendamist, enese näitamist 

ja sinna lõksu jäämist. 

Arvamused ja harjumused sotsiaalmeedia kasutamise kohta kõlasid katsealuste räägitu põhjal 

pigem negatiivselt, kuigi toodi välja ka palju positiivset, mis sellega seondub. Selle põhjal võib 

arvata, et katsealused on teadvustanud sotsiaalmeedia kasutamisega seonduvaid probleeme nii 

enda kui end ümbritsevate inimeste igapäevaelus ja näevad seal vajalikkust enda käitumise 

muutmiseks. 

Kuuest katsealusest viis tegid sotsiaalmeediast teadlikke pause. Tihtipeale on see seotud 

igavustunde ja vaimse ning füüsilise väsimusega, samuti hetkedel kui on vaja tööd teha või 

õppida. Vestlustest välja tulnud informatsioon, et suur osa katsealustest teeb teadlikult 

sotsiaalmeediast vastavalt vajadusele pause, oli märk sellest, et katsealused tunnetavad enda piire 

ja kehalisi vajadusi.  

Kuuest katsealusest viis arvasid, et kui sotsiaalmeedia enam ei eksisteeriks, siis mõtleksid nad 

enda vaba aja kasutamise rohkem läbi. Tegeleksid endale meelepäraste tegevustega, saaksid 

rohkem sõpradega kokku ja teeksid endaga tööd. Üks katsealustest ütles, et tal oleksid 

võõrutusnähud. Kaks katsealust tõid välja, et kui nad olid noored, siis sotsiaalmeediat ja 

internetti veel ei eksisteerinud. Mõlemad arvasid, et inimesed suhtusid ellu loovamalt ja nägid 

rohkem vaeva, et informatsiooni saada. Peamine näide loovuse kohta oli riiete ise õmblemine 

kättesaadavatest materjalidest. 

Katsealused tundsid siiski, et sotsiaalmeedia olemasolu kontrollib suures pildis nende vaba aja 

kasutamist ja selle puudumisel tegeleksid nad tõenäoliselt füüsilises maailmas eksisteerivate 

teiste tegevustega.  
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Peale eksperimendi praktilist osa täheldasid kolm katsealust väsimust ja kolm katsealust tundsid 

füüsilist kangust või lihasvalu käes, jalas või seljas. Kuuest katsealusest viis nautisid 

eksperimendi tikkimise osa väga ning tundsid huvi seda ka edaspidi teha. Toetavaks 

iseloomujooneks pidas mõni katsealune rutiini ja üksluisuse nautimist. Kaks katsealust leidsid, et 

neil kadusid peast igapäevased mõtted.  

Kaks katsealust leidsid ka, et antud eksperiment oli hea viis midagi uut õppida ja igapäevaellu 

vaheldust tuua. Üks katsealune arvas, et käeline tegevus õpetab ka seda, kuidas inimesena 

hakkama saada, kui neid olukordi laiemas tähenduses igapäevaellu üle kanda. Kuuest 

katsealusest üks leidis, et tegevus oli nauditav vaid alguses ja kes hiljem veendus, et käsitöö pole 

tema jaoks, kuna see muutub liiga ruttu üksluiseks. 

Katses tehtud praktiline eksperiment tekitas pooltes katsealustes väsimust ja füüsilist pinget, kuid 

vaatamata sellele kuuest katsealusest viis pidasid tegevust nauditavaks. Antud kogemused 

illustreerivad käsitöö võlu ja valu käsikäes käimist. Ent antud tegevuse tegemisel on toetavaks 

kindlat tüüpi iseloomujooned, mis on vajalikud selleks, et pikaajaliselt kirjeldatud üksluiset 

tegevust harrastada.  

Üllatav oli, et kaks katsealust tundsid, et keskendusid tegevusse niivõrd sügavalt, et tundsid, et 

igapäevased mõtted kadusid peast ja tööprotsess muutus ainsaks oluliseks talitluseks. See võib 

viidata tehnika sobivusele antud katsealustele või sellele, et katse sooritamise hetkel jõudsid 

katsealused kulgemise faasi, mida eelnevas teoreetilises osas käsitlesin kui Csikszentmihalyi 

loodud kontseptsiooni. 

Kuuest katsealusest kolm leidsid, et eksperimendi ajal tehtud sotsiaalmeedia paus oli meeldiv, 

lõõgastav ja teraapiline. Kaks katsealust ei täheldanud pausi, kuna kasutavad sotsiaalmeediat 

igapäevaselt harva. Üks katsealune leidis, et eksperimendi päeval oli raske sotsiaalmeediast pausi 

teha, kuna pidi olema ühenduses enda koolikaaslastega, kuid kui see poleks oluline olnud, ei 

oleks ta seda ilmselt täheldanud. Üks katsealustest ütles, et pausi oli kerge teha, kuna aeg oli 

sisustatud, vastasel juhul oleks antud kogemust tema jaoks raskem läbida olnud. 

Sotsiaalmeediast pausi tegemine oli üldiselt katsealuste jaoks kerge. Eksperimendi läbiviijana 

täheldasin pausiga seotud frustratsiooni vaid ühel katsealusel, teiste puhul taolist tähelepanekut 

ei teinud. Katsealused selle puudusest eksperimendi vältel ka ei rääkinud, mille põhjal võib 

arvata, et kui katsealused teadlikult enda telefoni mõne tegevusega tegelemise ajaks ära 

paneksid, ei põhjustaks see nende talitlustes muutusi. Sellest võib järeldada, et teadlikult 
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sotsiaalmeedia või telefoni kasutamist piirates on võimalik teha enda igapäevaelus talitluslikke 

muudatusi, mis aitaksid inimesi paremini oma tegevusele keskenduda. 

Neli katsealust tundsid et nende keskendumis- ja tähelepanuvõime on halvemaks muutunud. 

Mõni pidas põhjuseks stressi, meeleseisundit ja igapäevaseid muremõtteid. Üks katsealustest ei 

osanud öelda, miks on see halvemaks muutunud ja üks neist tundis, et kaob viimasel ajal enda 

mõtetesse ära. Vaid üks katsealune pidas enda keskendumis- ja tähelepanuvõimet keskmisest 

paremaks. 

Peamiselt tundsid katsealused, et nende tähelepanu- ja keskendumisvõime on ajaga halvemaks 

muutunud. Selle põhjuseks peeti peamiselt isiklikke tundeid ja meeleolu. Antud kontekstis võib 

käsitleda seda ka aasta jagu kestnud koroonapandeemia tagajärjena, kuid selle määratlemine 

nõuaks põhjalikumat uurimistööd. Eksperimendis tehtud praktilises osas ei täheldanud mitte 

ühegi katsealuse puhul sellega seonduvaid probleeme. Protsess oli järjepidev ja sujuv. 

Kõik katsealused defineerisid sõna loomingulisus ühtemoodi. Peamiselt nägid nad seda kui oma 

kätega enda ideede väljendamise oskust, mis on üsna enesekeskne ja mõtestatud tegu vastavalt 

vajadusele ja eesmärgile. Üks katsealune arvas, et loomingulisuse juures on oluline olla julge ja 

avatud meelega.  

Kuuest neli katsealust leidsid, et nad on väga loomingulised inimesed ja vajavad loovuse 

kasutamist igapäevaelus. Üks katsealune nägi end keskmiselt loomingulise inimesena, mis sõltub 

väga olukorrast ja vajadusest. Teine katsealustest ei pidanud loomingulisust igapäevaelus 

vajalikuks ning enda juures ta seda samuti ei täheldanud. 

Loomingulisust käsitlesid kõik katsealused sarnaselt, vaid ühe jaoks ei mängi see igapäevaelus 

kuigi suurt rolli. Huvitav täheldus oli, et enamus katsealustest pidasid end loominguliseks 

inimeseks. Kuid isiklikust vaatenurgast tundus, et need, kes seda ei arvanud, omavad suure 

tõenäosusega teistsugust nägemust loomingulisusest. 

Kuuest viis katsealust pidasid loomingulisust vaimse heaolu juures tähtsaks teguriks. See aitab 

sisustada vaba aega, märgata end ümbritseva maailma juures selle ilusaid külgi ja teostada enda 

ideid. Üks katsealustest arvas, et tal oleks ilmselt vaimselt parem olla, kui tegeleks endale 

meelepäraste tegevustega tihedamini. 

Loomingulisuse ja vaba aja sisustamise olulisust pidasid tähtsaks kõik katsealused. Seda, millisel 

moel on see tänapäeva maailmas üles ehitatud, mõjutavad mitmed tegurid, mis vahel on inimese 
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kontrolli alt väljas. Iseendale aja võtmist ja selle kasutamist hinge toitval ja lõõgastaval moel 

väärtustasid kõik katsealused üheselt. Katsealused olid suutelised enda igapäevases käitumises 

täheldama olulisi tegureid ning võimelised seda analüüsima, et oma elu edaspidi kvaliteetsemalt 

korraldada. 

 

2.2.4 Eksperiment 2 protsessifotod 

Illustreerivad olustikufotod magistritöö teise eksperimendi protsessist. Fotod: Stefano Mattozzi, 

2021.  
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3 JÄRELDUSED 

Magistritöös korraldatud eksperimentide tulemusena valmisid kaks käsitöövaipa. Mõlema vaiba 

valmimise protsess toimus eraldiseisva eksperimendina. 

Esimesele eksperimendile lähenetud autoetnograafilise uurimuse tulemuseks oli mõistmine, et 

infoajastuga seotud sotsiaalmeedia tarbimine ei mängi loomeprotsessis niivõrd suurt rolli, kui ma 

algselt eeldasin. See võib hoopiski pakkuda pause ja vaheldust tegijale, kellel on probleeme 

tööprotsessis pauside planeerimisega. Samal ajal on ka tähtis märkida, et sotsiaalmeediast tehtud 

paus tuletas mulle meelde selle tegemise vajalikkust ka igapäevaelus. 

Samuti oli tähtis arusaamine, et käsitöö loomeprotsess ei saa olla argielu stressi leevendav 

kogemus, kui protsessiga on seatud ajalised piirangud ja eesmärgid. Üksinda kogetud käsitöö 

protsessi juures mängisid rolli ka füüsilised raskused, pidev eesmärkide seadmine, pinnale 

kerkivad mõtted ja enesekaotus. Oluliseks õppetunniks sai hoopiski laias pildis iseenda keha 

kuulamise õppimise vajalikkus, et mõista paremini enda piire ja vajadusi loomeprotsessi 

kogedes. 

Töö teoreetilises osas käsitletud teadveloleku printsiipe antud katse jooksul mul kogeda ei 

õnnestunud, kuna kogemus katsest osutus oodatust füüsilisemaks. Tunnen, et kirjeldatud teemad 

said valitud läbi naiivse ja pealiskaudse suhtumise. Nende lahti kirjutamisel suutsin küll säilitada 

teatud neutraalsust ja avatud meelt, ent praktikas katsetades mõistsin, et eelarvamused ja 

ettekujutused olid sellegipoolest mu hoiakuid mõjutanud − tekitanud illusioone ja ootusi, mille 

antud töö kontekstis saavutamine oli pigem ebatõenäoline. 

Esimese eksperimendi tulemusena avastasin ka seda, et loomeprotsessi juures mõjus toetavalt 

samaaegselt inimestega suhtlemine, mis näitas, et mõningal määral vähem tööle keskendumine 

aitas selle füüsilise aspektiga paremini hakkama saada. 

Teises eksperimendis kaasatud katsealustelt kogutud informatsioon näitasid vastuseks esimesele 

eksperimendile, et mitmed katsealused kogesid samuti eksperimendiga kaasnevaid füüsilisi 

raskusi. See tähendas, et pooled katsealustest tundsid väsimust ning lihaste ja liigeste kangust. 

Ent eksperimentide suure ajalise erinevuse tõttu pidasid katsealused kogemust enamjaolt 

nauditavaks. Sellest võib järeldada, et käsitöö loomeprotsessi ajaline planeerimine mängib suurt 

rolli kogemuse kujunemisel. 
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Kaks katsealust kogesid eksperimendi tikkimise osa tehes igapäevaelu mõtete kadumist ja 

tegevusse sügavalt keskendumist, mida mul isiklikult esimest eksperimenti tehes kogeda ei 

õnnestunud. See näitas esimeses eksperimendis kogetu varjatud võimalusi, millega võiks veel 

edasi töötada. 

Sotsiaalmeedia pausi suhtusid viis katsealust kuuest positiivselt ja pidasid seda lõõgastavaks 

kogemuseks, mis tuletas meelde selliste pauside igapäevast vajalikkust. See järeldus ühtis ka 

esimeses eksperimendis minu arvamuse ja kogemusega. 

Üldiselt suhtusid katsealused sotsiaalmeediasse kui nüüdisaegse argielu ühte osasse kindla 

ettevaatlikkusega, mis tähendas, et argieluliselt mõeldakse ja arutletakse selle teema üle 

järjepidevalt. Katsealused olid veendunud, et infoajastu mängib kindlat rolli nende igapäevase 

vaba aja sisustamise juures. Kaks katsealustest, kes olid elanud sotsiaalmeedia-eelsel ajal, tõid 

välja, et inimesed suhtusid igapäevaelus ette tulevatesse probleemidesse loomingulisemalt. Seda 

arvesse võttes võib eeldada, et nüüdisaegsel argielul on loomeprotsessi kogemisel ka oma mõju. 

Täiemahuliselt seda antud töö järeldusena siiski väita ei saa, sest kõik kogemused on 

individuaalsed, spetsiifilised ja mitmetahulised ning mõjutavaid tegureid on tihtipeale rohkem 

kui üks. 

Antud magistritööd annab edasi uurida mitmes erinevas suunas. Eksperiment katsealustega oli 

antud töö kontekstis piiratud valimiga, mille eesmärgiks oli anda kvalitatiivne ülevaade töös 

käsitletud teemadest. Kindlasti oleks võimalik erinevaid nüansse peenekoelisemalt uurida, et 

teha antropoloogiliselt sügavamaid järeldusi. Lisaks sellele oleks olnud huvitav kaasata katsesse 

ka lapsi, noori ja meessoost isikuid, et teemat laiahaardelisemalt analüüsida. 

Esimeses eksperimendis läbitud autoetnograafilise uurimuse edasine töö võiks potentsiaalselt 

käsitleda pause ja ajalist kontseptsiooni loomeprotsessis või käsitöö tegemise füüsilisi tagajärgi. 

Praktilise töö tulemusena valminud vaipade puhul on võimalik disainiprotsessi edasiarendus ning 

luua valminud loomingust valmistooted.  
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4 KÄSITÖÖVAIBAD 

Fotod: Katya Kass, 2021. 

4.1  Eksperiment 1 

 

Materjal: vill, nailon, polüester, puuvill. 

Mõõdud: ca 117x117 cm. 
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4.2 Eksperiment 2 

 

 

Materjal: vill, polüester, puuvill. 

Mõõdud: ca 130x127 cm. 
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KOKKUVÕTE 

Infoajastu mängib olulist rolli nüüdisaegse ühiskonna osana. Sellega seotud teemade käsitlemine 

on tänapäeva ühiskonna mõistes oluline, et teha läbimõeldumaid valikuid, mis aitaksid paremini 

hakkama saada kiiresti areneva tehnoloogiaga ja sellest tuleneva müra tagajärgedega. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli kirjeldada nüüdisaegse argielu mõju loomeprotsessi 

kogemisele läbi isikliku kui ka katsealuste kogemuste, millest lähtuvalt sai püstitatud järgmine 

uurimisküsimus: kuidas mõjutab nüüdisaegne infoajastu loomeprotsessi kogemist?  

Töö metodoloogiliseks lähenemiseks oli kvalitatiivne uurimismeetod. Magistritöö praktiline osa 

koosnes kahest praktilisest katsest. Esimene neist oli eksperimentaalteos, mille eesmärk oli lahti 

mõtestada, milline on käsitöö tegemise kogemus, kui proovida hetkes kohalolekut läbi 

lõõgastavate tegevuste ja eemaldada selle kogemise juurest suur osa infoajastuga seotud kõrvalisi 

tegureid. Antud katse käigus kasutasin isiklike kogemuste analüüsimiseks autoetnograafiat.  

Esimese katse tulemusena mõistsin, et magistritöö teoreetilises osas kirjeldatud teadveloleku 

teemade katsetamine oli asendunud suuresti vaid füüsilise kogemusega. Loodetud 

„spirituaalsuse“ saavutamine osutus käesoleva töö raames sinisilmseks ootuseks. Ka paljastas 

katse tulemus, et sotsiaalmeedia tarbimise roll loomeprotsessis pole niivõrd suur, kui seda algselt 

arvasin. See võib pakkuda hoopiski pause ja vaheldust tegijale, kellel on probleeme tööprotsessis 

pauside võtmisega. Oluliseks õppetunniks sai iseenda keha kuulamise õppimise vajalikkus, mis 

aitab paremini mõista oma piire ja vajadusi loomeprotsessis. 

Teine praktiline katse oli eksperiment katsealustega, mis oli peegelduseks esimeses katses 

kogetule. Teise eksperimendi käigus viisin läbi kahest voorust koosnevad poolstruktureeritud 

intervjuud, et informatsiooni sisukamalt koguda. Sihtgrupiks olid valitud kuus erinevas vanuses 

ja erineva elukutsega naist eesmärgiga analüüsida esimeses katses kogetut ja mõista, kuidas on 

antud teemad naiste seas laiemalt tajutud. Läbi nende vestluste lootsin enda esimeses katses 

kogetud mõtteid ja arvamusi paremini lahti mõtestada ja seetõttu kaasasin antud eksperimenti 
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just naised, kuna naiste sotsiaalne positsioon on mulle isiklikul tasandil paremini tabatav ja 

analüüsitav. 

Katsealustega läbi viidud eksperimentide tulemusena selgus, et argieluliselt mõeldakse infoajastu 

ja sotsiaalmeediaga seotud teemade üle järjepidevalt. Katses osalejatelt kogutud informatsiooni 

põhjal võib arvata, et nüüdisaegsel infoajastust sõltuval igapäevaelul on vaba aja loominguliselt 

sisustamise juures ka oma osatähtsus, kuid seda ühe kindla teguri kaudu määratleda ei saa. Iga 

inimese kogemus on erinev ja see, kuidas miski kedagi mõjutab, tuleneb palju sellest, milliste 

hoiakutega inimesega on tegemist. 

Magistritöös kasutatud metoodika õigustas end, kuna autoetnograafiline eksperiment andis 

parema ülevaate isiklikest arvamustest ja kogemustest, mis oli vajalik enne eksperimendi 

läbiviimist katsealustega. See aitas sisukamalt mõista uuritavat teemat ja seda katsealustega 

käsitleda. Poolstruktureeritud intervjuud andsid võimaluse vabamaks teemakäsitluseks, mida läbi 

viies oli võimalik vestluse käigus saada olulist informatsiooni ka väljaspool ette valmistatud 

küsimustikku.  

Magistritöös korraldatud eksperimentide tulemusena valmisid kaks käsitöövaipa, mis 

visualiseerivad tehtud töö mahukust ja tuletavad nii mulle kui katsealustele tehtud tööst saadud 

kogemusi meelde. 

Antud magistritöö edasiarendamiseks on mitmeid võimalusi. Töös käsitletud teemasid oleks 

võimalik laiahaardelisemalt vaadelda, et seeläbi antropoloogiliselt peenekoelisemaid järeldusi 

teha. Selleks tuleks kindlasti kaasata suurem ja eriilmelisem hulk teemasid ning katsealuseid, 

nagu näiteks lapsed, noored ja meessoost isikud. Autoetnograafilise uurimuse potentsiaalsed 

edasised uurimissuunad tunduvad lubavad, kui käsitleda loomeprotsessi ajalist kontseptsiooni ja 

pause. Lisaks sellele võiks olla huvitav vaadelda füüsilisi tagajärgi, mis tekivad käsitöö tegemise 

järel. Praktilise töö käigus valminud vaiba prototüübid peidavad endas edasisi võimalusi 

disainiprotsessi arendamiseks ning nendest valmis toodete loomiseks. 

Kaasaegne maailm on pidevas muutumises. Sellega sobiva rütmi leidmine läbi paremini 

kureeritud igapäevaste valikute tegemise võiks olla iga inimese jaoks teema, millele mõelda. 

Tähtis on õppida enda keha vajadusi kuulama, mis võimaldaks olla igas hetkes valmis olulisi 

otsuseid selge peaga vastu võtma. See võiks välja viia teadlikumalt elatud eluni.  



 

69 
 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Artist Statement, — Joel S. Allen, https://www.joelsallen.com/artist-statement (vaadatud 6. IV 

2021). 

Burch, Vidyamala; Penman, Danny 2016. Tervendav teadvelolek: praktiline juhis valu ja stressi 

kahandamiseks ja heaolu taastamiseks. Tlk Ragne Kepler. Toim Pirgit Rebane. Tallinn: 

Tänapäev. 

Cohen, Alina 2019. At 84, Sheila Hicks Is Still Making Defiant, Honest Art. — Artsy, 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-84-sheila-hicks-making-defiant-honest-art (vaadatud 

6. IV 2021). 

Csikszentmihalyi, Mihaly 2007. Kulgemine: optimaalse kogemuse psühholoogia. Tlk Triinu 

Lööve. Toim Liina Kivimäe. Tallinn: Pegasus. 

Czeisler, Mark É.; Lane Rashon I.; Petrosky, Emiko jt 2020. Mental Health, Substance Use, and 

Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic - United States: June 24–30, 2020.  — 

Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 69, no. 34, lk 1049–1057, 

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1 (vaadatud 11. III 2021). 

Erelt, Tiiu; Leemets, Tiina; Mäearu, Sirje jt 2018. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018, 

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=stress&F=M (vaadatud 

11. III 2021). 

Gazzaley, Adam; Rosen, Larry D. 2016. The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech 

World. Cambridge, USA, London, UK: MIT Press. 

Honoré, Carl 2009. Kiirusta aeglaselt, ehk, kuidas ülemaailmne liikumine esitab väljakutse 

kiirusekultuurile. Tlk Giia Weigel. Toim Mare Luuk. Tallinn: Pegasus. 

Kabat-Zinn, Jon 2015. Sa oled alati kohal: teadveloleku meditatsioon igapäevaelus. Tlk Kaja 

Klaas. Toim Malle Kiirend. Tallinn: Varrak. 



 

70 
 

Kucharska, Paulina 2013. Agnieszka Czop & Joanna Rusin. — culture.pl, 

https://culture.pl/en/artist/agnieszka-czop-joanna-rusin (vaadatud, 2. V 2021). 

Meier, Allison 2018. Rena Detrixhe Is Transforming Oklahoma’s “Red Dirt” into Elegant 

Tapestries. — Artsy, https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-transforming-oklahomas-

red-dirt-elegant-tapestries (vaadatud 6. IV 2021). 

Modular carpets, — kinder GROUND, http://www.kinderground.net/modular (vaadatud 2. V 

2021). 

Osho 2017. Teadvelolek tänapäeva maailmas: kuidas teha meditatsioonist oma igapäevaelu osa? 

Tlk Tiina Kanarbik. Toim Karin Kastehein. Tallinn: Pilgrim. 

Pallasmaa, Juhani 2009. The Thinking Hand: Existential and Embodies Wisdom in Architecture. 

Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Petrini, Carlo 2003. Slow Food: The Case for Taste. Tlk William McCuiag. New York: 

Columbia University Press. 

Preliminary Objects – The Rug — Stefan Auberg, http://www.stefanauberg.com/therug 

(vaadatud 2. V 2021). 

Pye, David 1971. The Nature and Art of Workmanship. London: Herbert Press. 

Seaward, Brian L. 2018. Managing Stress: Principles and Stategies for Health and Well-Being. 

Burlington: Jones & Bartlett Learning. 

Seligman, Martin; Csikszentmihalyi, Mihaly 2000. Positive Psychology: An Introduction. – The 

American psychologist. 55. lk 5–14, https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-

066X.55.1.5 (vaadatud 15. III 2021). 

Selye, Hans 1978. The Stress of Life. New York: McGraw-Hill. 

Sennett, Richard 2008. The Craftsman. New Haven, London: Yale University Press. 

Tan, Siang Y.; Yip, A 2018. Hans Selye (1907-1982): Founder of the stress theory. — Singapore 

medical journal, 59(4), lk 170–171, https://doi.org/10.11622/smedj.2018043 (vaadatud 11. III 

2021). 



 

71 
 

Textile Research Centre, TRC Needles. 2016. Punch Needle Embroidery. — trc-leiden.nl, 

https://trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/europe-and-north-

america/embroideries/punch-needle-embroidery (vaadatud 1. V 2021). 

Thorn, Beverly 2019. Healthy ways to handle life’s stressor. — American Psychological 

Association, 1. XI,  http://www.apa.org/topics/stress/tips (vaadatud 13. III 2021). 

Townsley, Jill 2010. Moments of repetition in the process of art production: Temporalities, 

labour, appropriations and authorship. (Unpublished doctoral dissertation). University of 

Liverpool, United Kingdom, https://core.ac.uk/download/pdf/364827.pdf (vaadatud 12. IV 

2021). 

Walton, Nathalie 2020. Still: The Slow Home. Richmond, Victoria: Hardie Grant Books. 

Williams, J. Mark G.; Kabat-Zinn, Jon 2013. Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, 

Origins and Applications. London, New York: Routledge. 

  



 

72 
 

 

SUMMARY 

The Digital Era plays an influential role as a part of modern society. Addressing issues related to 

today’s world is important in order to make more informed choices that would help better cope 

with the consequences of the rapidly evolving age of technology. 

The aim of this master’s thesis was to explore the impact of modern everyday life on the 

experience of creative process through personal experiences and experiments performed with 

participants. Based on which, the following research question was formed: how is the experience 

of the creative process influenced by the Digital Era? 

The methodological approach used in this research was qualitative research method. The 

practical part of the thesis consists of two practical experiments. The first was an experimental 

work, the aim of which was to decipher the experience of handicraft by removing a large part of 

the extraneous factors related to the Digital Era and to attempt to be present through mindful 

practices. In this experiment I used autoethnographic method to analyse personal experiences.  

As the result of the first experiment, I realized that the mindfulness topics discussed in the 

theoretical part of the thesis had been largely replaced by a physical experience alone. Achieving 

the hoped “spirituality” within the framework of this thesis turned out, on a personal level, to be 

a naïve expectation. The first experiment also revealed the role of social media consumption in 

the creative process to not be as great as initially thought. Instead, it could provide breaks and 

variety for those having trouble planning pauses in the work process. In the bigger picture, an 

important knowledge gained in the first part of research was understanding the necessity of 

learning to listen to one’s own body to better grasp the boundaries and needs essential for the 

experience of a more thorough creative process. 

The aim of the second practical experiment was to reflect the experiences of the first one. I 

organized a practical assignment and conducted two-part semi-structured individual interviews to 

collect thorough information. The target group of this experiment consisted of six women of 

different age and profession. Through these conversations, I hoped to better discuss the thoughts 
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and opinions experienced in the first experiment, thus the choice of women for the participants. 

On a personal level, the social position of women is more relatable to me which makes them 

better understandable and analysable. 

As the result of the experiment with subjects, it became clear that issues related to the Digital Era 

and social media are constantly considered in everyday life. Based on the information gathered 

from the participants, it can be assumed that the everyday life of the modern world has a certain 

role in experience of the creative process. However, this cannot be said with certainty, as the way 

people experience life is greatly individual and the way something affects a person depends 

largely on their attitude. 

The methodology used in the master's thesis justified itself, as the autoethnographic experiment 

provided a better overview of personal opinions and experiences, which was needed before the 

experiment with the subjects was performed. It helped better understand the research topic and to 

dissert it with the participants. The semi-structured interviews provided an opportunity for a 

more engaging discussion of the topic, which helped to obtain important information outside of 

the prepared questionnaire. 

As the result of the experiments conducted in the master's thesis, two handicraft rugs were made. 

They visualize the volume of the work done and preserve memories of the process and 

experiences undergone both personally and for the participants. 

This master's thesis provides further research possibilities in several different directions. The 

topics covered in the work could be disserted in more detail in order to draw deeper 

anthropological conclusions. In addition, it would be interesting to include children, teens and 

men in the experiment in order to carry out a more comprehensive analysis. Further 

autoethnographic research could address pauses and temporal concepts in the creative process or 

the physical consequences of crafting. In the case of the handcrafted carpets made as the result of 

practical work, it is possible to further develop the design process and create finished products 

from the achieved prototypes. 

The modern world is constantly changing. Finding the right rhythm through better curated daily 

choices should be a topic for anyone to think about. Through all of this, it is important to learn to 

listen to the needs of one’s body, which would help to be ready to make important choices at any 

required time, in order to live a more conscious and mindful life.  
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Lisa 1. Intervjuu katsealusega 

 

Intervjuu I 

1. Kuidas sa täna end vaimselt ja füüsiliselt tunned? 

2. Milline on su eelarvamus tänasest päevast? 

3. Millega sa igapäevaselt tegeled? 

4. Kuidas sisustad igapäevaselt enda vaba aega? 

5. Kui palju aega päevast veedad nendega tegeledes? 

6. Ligikaudu mitu tundi päevas veedad telefoni kasutades? 

7. Kas sa kasutad sotsiaalmeediat? Kui jah, siis mida sellest arvad? 

8. Millist mobiilirakendust kasutad enim ja mis eesmärgil? 

9. Kuidas sotsiaalmeedia sind emotsionaalselt mõjutab? 

10. Kas teed päevas teadlikke pause sotsiaalmeediast? Kui jah, kui pikalt ja mis põhjusel? 

11. Millisel moel on sotsiaalmeedia mõjutanud seda, kes täna oled? 

12. Kas ja kuidas mõjutaks su vaba aja sisustamist sotsiaalmeedia mitteeksisteerimine? 

13. Kuidas tunneksid end, kui telefon/internet poleks kolm päeva kättesaadav? 

Intervjuu II 

1. Kuidas sa end praegu tunned? 

2. Mida arvad tehtud eksperimendist? 

3. Milline oli eksperimendis lemmiktegevus? 

4. Kuidas tänane paus sotsiaalmeediast sind tundma pani? Kas teeksid seda veel? 
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5. Defineeri sõna loomingulisus. 

6. Kui vajalik on sinu arvates loomingulisus igapäevaelus? 

7. Skaalal 1-10, kui loominguline sa oled? 

8. Mis on see tegevus, mida naudid ja mida tehes kaotad ajataju? 

9. Kuidas hindaksid enda tähelepanu- ja keskendumisvõimet skaalal 1-10? 

10. Kuidas on koroona pandeemia sinu igapäevast loomingulisust ja vaba aja tegevustega 

tegelemist mõjutanud? 

11. Kui palju mängib loomingulisus rolli sinu vaimse heaolu juures? 
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Lisa 2. Intervjuude kokkuvõtted 

Esimene katsealune 

I 

Esimene katsealune oli 26-aastane radioloogiatehnik, kelle igapäevaseks tööülesandeks on 

röntgenpiltide tegemine. Katsealune veetis katsepäeval kaheksa tundi. Eksperimenti alustas 

väljapuhanuna ja heas tujus. 

Vabal ajal naudib katsealune kokkamist, raamatute lugemist ja tegeleb kodu sisustamisega, kuid 

tunneb, et enamasti nendega argipäeviti tegelemiseks palju aega ei jää. Peale tööpäeva kulub 

vaba aeg söögitegemisele, elukaaslasega suhtlemisele ja televiisori vaatamisele. Katsealune peab 

oluliseks varakult magama minemist, kuna tööpäeva algus on enamasti varajastel 

hommikutundidel. Seetõttu on ta õhtune vaba aja tundide arv piiratud. 

Igapäevasest vabast ajast ligikaudu kuus tundi läheb katsealusel telefonis ajaveetmisele. Ta 

arvab, et seda on liiga palju. Peamiselt veedab ta seda aega tööl olles igavuse peletamiseks 

sotsiaalmeediat tarbides. Enim kasutatud rakendusteks on Pinterest, Instagram ja Youtube. 

Katsealuse meelest on sotsiaalmeedial nii head kui halvad pooled, kuid peab enda harjumusi 

selle suhtes pigem halbadeks. Seda seetõttu, et seal veedetud aeg kulub suures osas teiste elu 

jälgimisele või materiaalsete esemete otsimisele inspiratsiooni saamise eesmärgil. 

Katsealune leiab, et sotsiaalmeedia ei ole mõjutanud seda, kes ta tänasel päeval on, kuna 

inimesed, keda seal jälgib, ei ole suunamudijad, kellel on ideaalne keha või kes enda eluga teiste 

ees hoopleksid. Peamine põhjus võõraste inimeste sotsiaalmeedias jälgimiseks on meeldiv 

iseloom. Katsealune arvab, et vahel võib tunduda, et ta peaks edukam olema, kuna mõni tema 

eakaaslane on juba karjääriredelil ronides tegevjuhi kohale jõudnud. 

Samuti arvab, et kui telefoni ja interneti poleks mõnda aega võimalik kasutada, siis oleks tal 

igav, kuid seeläbi tekiks rohkem vaba aega, mille üle oleks tal hea meel. See annaks võimaluse 

tegeleda tegevustega, mis teda rohkem arendaksid. Katsealune on varem sellele mõelnud, et 

peaks sotsiaalmeediat vähem kasutama, kuid ei kaalu tihtipeale, et peaks sellest vahel teadlikke 

pause tegema. Ta tunneb, et veedab väga palju enda vabast ajast telefonis, selle asemel, et muude 

asjadega tegeleda, kuid teab, et on ise need valikud enda elus teinud. Sageli, tunnetab ta siiski 
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selle hetke ära, millal sotsiaalmeedia tuleks kinni panna, kuna sellest tekib igavustunne. Ta 

kasutab kodustes tingimustes telefoni vähe, kuna seal on võimalik meelepäraste tegevustega 

rohkem tegeleda. 

  

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end hästi, kuid natuke väsinuna, kuna oli 

midagi saavutanud. Eksperimenti pidas ta lõbusaks tegevuseks, kuna tehnika korduv rütm oli 

nauditav ja tulemus ilus isegi, kui kogu aeg täpsust ei kasutanud. Isiksusena tundis ta, et 

toetavaks oli see, et talle meeldib rutiin ja üksluisus, mistõttu ei tule tegevuse juures end pidevalt 

ümber häälestada. 

Katsealune defineerib enda elus loomingulisusena neid tegevusi, mida ta ise välja mõtleb või 

enda kätega teeb. End ta väga loomingulise inimesena ei näe, ega arva ka, et loomingulisus 

igapäevaste tegevuste suurt rolli mängiks. Seda vaid juhul, kui tuleb ise midagi kätega teha või 

välja mõelda. 

Sellegipoolest, arvab katsealune, et loomingulisus mängib vaimse heaolu juures rolli, sest kui 

liiga palju planeerimata aega kätte jääb, tekib suurema tõenäosusega pähe probleeme, mille jaoks 

enne seal ruumi ei olnud. Katsealune tunneb, et koroonapandeemia ei mõjutanud tema argielu 

vaba aja veetmist ja loomingulisust, sellepärast, et igapäevaseid tegevusi ja tööd see tema jaoks 

oluliselt ei muutnud. 

Eksperimendi ajal tehtud sotsiaalmeedia paus mõjus katsealusele lõõgastavalt ja pani kaaluma 

selle tihedamini harrastamist. 
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Teine katsealune 

I 

Teine katsealune oli 55-aastane matemaatikaõpetaja, kes peab enda töö juures oluliseks lastele 

täpsuse, loogika ja seoste loomise õpetamist. Katsealune veetis katsepäeval viis tundi. 

Eksperimenti alustas vaimselt ja füüsiliselt end hästi tundes. 

Vabal ajal naudib katsealune telefonis mängude mängimist, käsitöö ja trenni tegemist. Tunneb, et 

praeguses hetkes on hobidega tegelemine häiritud, kuna trenni ja käsitööringi pole 

koroonapiirangute tõttu võimalik minna. Vabal ajal hindab ka looduses jalutamist ja peab seda 

igapäevaselt oluliseks tegevuseks. Samuti mainib katsealune, et stress on viimasel ajal 

mõjutanud tema vaba aja sisustamist, kuna tahtmine huvidega tegeleda ja uusi tegevusi avastada, 

on ära kadunud. 

Ajaliselt kulub tegevustele, mida senini veel võimalik teha on, umbes kaks tundi. Sinna juurde 

lisab veel teleka vaatamise, mida lõõgastumisvahendina kasutab, ja mille läbi tunneb, et on 

endiselt osa maailmast. 

Katsealune telefonis päeva jooksul palju aega ei veeda, arvab, et ligikaudselt tund aega. 

Sotsiaalmeedia rakendustest kasutab Instagrami ja Pinteresti. Instagrami kasutab perega 

suhtlemise eesmärgil, kuid muu peale seal aega ei kulu, kuna sõbrad ei ole antud rakenduse 

kasutajad. Pinterestist otsib tihtipeale ideid ja inspiratsiooni, mida kasutada tööalaselt või enda 

tarbeks, seal veedab vahel ka tunde. 

Sotsiaalmeedia kasutamise juures mõjutab katsealust emotsionaalselt uudiste lugemine, kuna 

seal on pidevalt palju negatiivset, kuid muus osas see otseselt mõju ei avalda. 

Telefoni ja arvuti ekraani taga ajaviitmist üritab katsealune igapäevaselt reguleerida. Koroona 

situatsiooni tõttu on seal veedetud aeg videotundide andmise tõttu suurenenud. Telefoni kasutab 

ta enamasti vaid vajaduse korral, kuna ekraani valgus on hakanud silmadele mõjuma. 

Isiksusena tunneb katsealune, et sotsiaalmeedia kasutamine teda mõjutanud ei ole. Pigem tunneb 

heameelt, et on suutnud selle tulekuga kaasa minna ja  on uhke, et oskab seda ilma 

probleemideta kasutada. Samuti leiab ta, et see on hea koht, kust uusi ideid ja informatsiooni 

saada. Seda eriti põhjusel, et ta on elanud Nõukogude Liidu ajal, mil oli võimalik vaid Soome 

telekanalite reklaamide läbi näha, mis maailmas toimub. Väikesed esemed, nagu kommipaber, 
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olid imetlusväärsed ja rõõmutunnet tekitavad. Interneti ja sotsiaalmeedia läbi on katsealuse 

maailmapilti ja mõtteviisi avardunud. 

Katsealune arvab, et virtuaalse maailma mitteeksisteerimine mõjutaks tema vaba aja veetmise 

viise, kuna mingil määral on selle kasutamine muutunud harjumuseks, mis on osa igapäevaelust, 

kuid mitte tingimata vajalik. Vahel tunneb ta, et selle kasutamine võtab ära motivatsiooni pärast 

muude tegevustega tegelemiseks. Seda peab katsealune halvaks, kuna tunneb, et läheb mingisse 

teise maailma, kust ei ole kerge välja saada, ja parem oleks midagi kasulikumat enda vaba ajaga 

pihta hakata. Selle juures peab silmas kudumist, maalimist või heegeldamist. 

Katsealune on elanud ka ajal, mil sotsiaalmeedia ei eksisteerinud. Sellest meenutab ta seda, et 

ajad olid kehvad ja see pani rohkem välja mõtlema viise, kuidas olukorda enda jaoks paremaks 

muuta. Näiteks, kui riideid ei olnud saada, siis õmmeldi need ise. Inimesed lähenesid olukorrale 

loovamalt. 

  

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end hästi ja töiselt, ega tahtnud lõpetada. 

Füüsiliselt olid käsi ja jalg kanged. Katsealune tundis, et eksperimendi järel olid tema peast 

kadunud igapäevased mured ja ta keskendus vaid protsessile ja tulemusele. 

Katsest lemmiktegevused olid tikkimine ja jalutamine. Sotsiaalmeedia paus ei olnud tal meeles. 

Katsealune defineerib enda elus loomingulisust kui meelte avarust ja vabaks laskmist, kus 

mõtted hakkavad lendama. Ta peab seda enda elus väga oluliseks ja samuti, arvab, et on väga 

loominguline inimene. 

Viimasel ajal on katsealune täheldanud tähelepanu ja keskendumise probleeme. Arvab, et see 

tuleneb stressist ja igapäevastest muremõtetest, millega tuleks suuremas pildis tegeleda. Samuti 

peab ta mõneti enda keskendumisvõimet probleemiks, kuna ei kuule ega näe siis, mis ümberringi 

toimub. Tihtipeale juhtub see tehes meelepäraseid tegevusi või vaadates filme. Tikkimise puhul 

täheldas aga seda, et see võimaldab tal siiski ka omi mõtteid mõelda. 

Koroonapandeemia on katsealuse vaba aja sisustamist palju mõjutanud. Trenn itegemine koos 

kaaslastega ja käsitööring on piirangute tõttu keelatud. Üleüldiselt on tekkinud vastupanu 
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koduste tegevuste tegemisel. Rohkem on rõhku töö tegemisel, kuna kõiki aspekte selle juures on 

antud kontekstis raske kontrolli all hoida. See paneb katsealuse tundma, et sellel, millega ta tööl 

vaeva näeb, pole suurt mõtet, kui see midagi ei muuda. 

Katsealune leiab, et loomingulisus mängib tema vaimse heaolu juures suurt rolli, kuna see näitab 

talle veel maailma ilusaid külgi, nagu näiteks loodus, mis teevad igapäevaelu nauditavamaks. 

  

Kolmas katsealune 

I 

Kolmas katsealune oli 51-aastane laste meelelahutaja ja tantsuõpetaja. Katsealune veetis 

katsepäeval kolm tundi. Eksperimenti alustas erksa ja välja puhanuna. 

Enda vaba aega sisustab katsealune telefonis sotsiaalmeediat tarbides ja telekast seriaale 

vaadates. Seriaale vaatab viimasel ajal parema meelega kui raamatut loeb, kuna raamatusse on 

raske süveneda. Lisaks sellele naudib ka looduses jalutamist ning kodu eest hoolitsemist. 

Ajaliselt võtavad kõik need tegemised umbes pool päevast. 

Telefoni kasutab katsealune keskmiselt päevas neli ja pool tundi kuni kuus ja pool tundi. Ajalist 

kulu peab ta pigem probleemiks. Sotsiaalmeedia rakendustest kasutab enim Instagrami ja 

Facebooki. Instagrami naudib rohkem, kuna näeb seal palju ilusaid pilte, kuid vahel tunneb, et 

avab seda liiga tihti. Isegi siis, kui kõik on juba vaadatud. 

Sotsiaalmeediat peab katsealune üldpildis negatiivseks kohaks, kuigi sellel on ka oma positiivsed 

küljed. Nagu näiteks, et see pakub igaühele võimalust enda häält kasutada ja mõtteid jagada. Aga 

tunneb, et seal on ka palju pinnapealset, millega aju on ära harjunud. Näiteks, loed vaid artiklite 

pealkirju, kuid et rohkem informatsiooni teada saada, neid ei ava. 

Katsealune ei arva, et sotsiaalmeedia kasutamine teda emotsionaalselt mõjutab. See juhtus pigem 

alguses, kui sotsiaalmeedia alles tuli. Siis arvas katsealune, et tema koht pole sinna postitada, kui 

võrdles end oma tuttavatega ja tööalaselt konkurentidega ning sellega, kuidas nemad oma tööd 

teevad. Samas tundis, et mõistis kiiresti, et sotsiaalmeedias sõltub palju sellest, kuidas end 

eksponeerida oskad. 
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Viimasel ajal on ta üritanud ka sotsiaalmeediat teadlikumalt tarbida. Seda teeb olenevalt päevast 

ning tihtipeale lubab ta endale selle kasutamist vaid preemiana, kui midagi produktiivset on 

korda saadetud. 

Katsealune arvab, et kui sotsiaalmeediat enam järsku poleks, oleksid tal võõrutusnähud, kuid 

saaks sellest kiiresti üle. Ta on pärit ajast, mil sotsiaalmeediat üldse ei eksisteerinud, seega arvab, 

et inimesed olid tol ajal palju loovamad ja pidid rohkem vaeva nägema, et informatsiooni saada. 

See pani rohkem tegutsema. Peamine näide just riietuse kohalt, kuidas ise õmmeldi ja mõeldi 

välja lahendusi, mille läbi oleks võimalik endale midagi saada. Ta usub, et selle aja inimesed on 

seetõttu täna vaimselt tervemad. Kas või, kui võrrelda laste mängimisoskust. Ta tunneb, et sellel 

on tänasega võrreldes väga suur vahe. 

  

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end väga hästi, vaid selg oli valus. 

Katsealune arvas, et võiks iga päev sellist eksperimenti teha, kuna see oli tema jaoks huvitav. 

Tikkimist pidas eksperimendis lemmikosaks, kuna ta polnud seda varem kogenud ja arvas, et 

seda ka kunagi rohkem ei juhtu. Lisaks tikkimisele nautis katsealune ka meditatsiooni ja 

intervjueeritavaks olemist, kuna need olid omamoodi huvitavad kogemused. 

Üldiselt tundis katsealune, et kui tikkimise protsess läheks keerukamaks, tunneks ta kiiresti 

tüdimust. Kooliajast mäletab, et tikkimine oli üldiselt tema jaoks vastu hakkav tegevus, kuid 

ristpiste tegemist nautis küll. Ristpistes näeb ta sarnasust torketikandi tehnikaga, mistõttu talle 

see rohkem meeldib. Katsealune arvas, et kui ta peaks eksperimendis tehtud tehnikat 

pikaajalisemalt tegema, siis ta tüdineks ära. Samas tundis ta, et kuna ei jõudnud endale valitud 

värvilaiku ära täita, jäi see kripeldama, sest tunneb sellega juba seotust. 

Katsealune nautis ka sotsiaalmeedia pausi ja tundis, et see oli kui teraapia, mis tervendab. 

Temale üllatavalt ei tundnud ta, et peab seal olemist üldse vajaduseks. 

Katsealune defineerib enda elus loomingulisust kui enda peast tulenevate ideede erinevates 

vormides realiseerimist, vastavalt sellele, milline on vajadus ja eesmärk. End peab ta väga 

loominguliseks inimeseks. 
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Enda tähelepanu- ja keskendumisvõimet peab pigem kehvaks, sõltuvalt sellest, mida teeb. See on 

aja jooksul teadmata põhjusel halvemaks muutunud. 

Koroonapandeemia on katsealuse tööd palju mõjutanud, kuna see on üldjoontes loominguline. 

Mõtted on suunatud pigem sellele, kuidas ellu jääda ja ideed ei teki enam nii kergelt kui 

varasemalt. Antud situatsioon pärsib palju seda, kuidas ta enda igapäevast tööd tavapäraselt 

korraldab. Ka vaba aeg on selle tõttu üksluiseks muutunud, muudkui jalutad ja vaatad sarju, sest 

teatris, kinos, näitustel ja reisimas pole võimalik praegu käia. 

Katsealune arvab, et loomingulisus mängib tema vaimse heaolu juures väga suurt rolli. See on 

viis, kuidas end teostada, kas iseenda või oma töö jaoks. Kui tal see võimalus on, siis  tunneb, et 

on vaimselt kõik paremas korras. 

  

Neljas katsealune 

I 

Neljas katsealune oli 42-aastane disainitudeng, kes antud hetkel õpib ka virtuaalselt 

vahetusüliõpilasena. Katsealune veetis katsepäeval kolm ja pool tundi. Eksperimenti alustas välja 

puhanuna ja heas meeleolus. 

Enda vaba aega veedab katsealune raamatut lugedes ja koolitöödega tegeledes. 

Koroonapiirangute tõttu veedab rohkem aega kodus, kuid tunneb, et keskkonnavahetus ja uute 

teemade õppimine on antud olukorras vajalikud. 

Katsealuse päevane telefonis veedetud aeg sõltub väga palju hetkest ja sellest, kuidas ta end 

tunneb. On päevi, kui ta seal üldse aega ei veeda. Üldjoontes arvab katsealune, et keskmiselt  

võib sinna umbes tund aega kuluda. Üldiselt tüütab sotsiaalmeedia tarbimine teda tihtipeale ruttu 

ära. 

Isiklikust vaatenurgast tunneb katsealune, et sotsiaalmeedias käib tohutu võiduajamine ja see 

koosneb palju kordustest, kas piltide või mõtete näol. Unikaalset sisu, mis annaks emotsiooni ja 

inspiratsiooni, on seal tema jaoks väga vähe. 
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Katsealune kasutab rakendustest enim Instagrami, see on mõnikord hea vaheldus ja koht, kust 

informatsiooni saab ning inimestega suhelda. Tihtipeale võimaldab see suhtluses lihtsasti 

kontakti hoida, kas või läbi väikeste tegude märku anda, et hoolid oma lähedastest. 

Katsealust mõjutab sotsiaalmeedia emotsionaalselt nii positiivselt kui negatiivselt. Ühelt küljelt, 

on tore inimestega selle läbi sidet hoida, kirjavahetustest ja mõtete jagamisest head emotsiooni 

saada. Teisalt, on seal palju etendamist ja jäljendamist, mis muutub tihtipeale tüütuks ja 

ärritavaks. 

Katsealusel pole vajadust sotsiaalmeediast teadlikke pause teha, pigem märkab vahel, et pole 

ammu sinna sattunud. See sõltub otseselt tema tujudest ja päevastest tegevustest. Päris maailm 

on katsealuse jaoks huvitavam koht. 

Katsealune tunneb ka, et sotsiaalmeedia on mõjutanud seda, kes ta täna on, kuna paratamatult 

mängib sealne visuaalne maailm ühte või teistpidi rolli. Üldiselt valib ta väga, keda enda 

kanalitest läbi laseb, mis eesmärgil ning millised on nende hoiakud ja arvamused. Kui 

sotsiaalmeediat ei oleks, otsiks katsealune seda pildilist maailma kuskilt mujalt. 

  

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end hästi, tuju oli hea, kuid parem käsi 

andis natuke tunda. Ta tundis heameelt, et jõudis ette võetud osa lõpuni teha. Katsealune tundis, 

et see oli hea vaheldus igapäeva ellu ja meeldiv viis uusi asju õppida. 

Eksperimendist lemmikosa oli katsealuse jaoks see hetk, kui tikkimisel hakkas nõel sujuvamalt 

liikuma. Ta tundis, et on osav ja saab hakkama. Üldiselt on katsealune märganud, et tal on 

psühholoogiline seos uute asjade õppimisega, kuna tunneb end tihtipeale iseendas kahtlevana. 

Uute tegevuste õppimist peab tihtipeale eneseületuseks. Katsealune on samuti mõelnud, et 

käeline tegevus õpetab seda, kuidas inimesena hakkama saada, sellepärast, et kui vähegi tahad, 

on võimalik neid olukordi üle kanda laiematesse tähendustesse igapäevalus. 

Samuti tundis katsealune, et tikkimisele eelnevad ülesanded olid heaks ümber häälestuseks ja 

liikumiseks ühest päeva osast teise. 

Katsealune ei tundnud sotsiaalmeedia kasutamisest eksperimendi jooksul puudust. 
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Loomingulisust defineeris ta kui enda vabalt tundmist ja sõltumatust, mis on kooskõlas iseenda 

impulsside ja mõtteviisidega, sisemise sünergia ja selle väljendustega väljaspool iseennast. See 

on mõtestatud tegu, mis ei olene palju välistest tingimustest, vaid on enesekeskne. 

Katsealune peab end keskmiselt loominguliseks inimeseks, kuid see sõltub väga olukorrast, 

milles see vaja on. 

Enda keskendumis- ja tähelepanuvõimet hindab ta kehvapoolseks ja arvab, et see tuleneb 

distsiplineerimatusest, meeleseisundist, vähesest huvist ja motiveeritusest. 

Koroonapandeemia on katsealust Eestis viibides väga mõjutanud, seda just seetõttu, et siin pole 

suur osa aastast päikesevalgust. Kogu aja vältel on ta pigem märganud, et peab end asju tegema 

sundima ja tunneb, et parem on mitte midagi teha. Koroona situatsioon on katsealusele 

põhjustanud palju ärevust, stressi ja väsimust. Iga asi on muutunud väljakutsuvaks, sest et isegi 

lihtsad igapäevased asjaajamised on keeruliseks muutunud. 

  

Viies katsealune 

I  

Viies katsealune oli 21-aastane küünetehnik, kes töötab ka kohvikus klienditeenindajana. 

Katsealune veetis katsepäeval kolm tundi. Eksperimenti alustas füüsiliselt väsinult, kuid vaimselt 

heas tujus. 

Vabal ajal naudib sõpradega ajaveetmist, kodus olemist ja trenni tegemist. Enda vabast ajast 

veedab ta palju aega telefonis. Samuti naudib jalutamist, et enda pead värskendada. Paljud 

meelepärased tegevused on koroonapandeemia tõttu ära jäänud, nagu väljas söömine, kinos või 

peol käimine. Samuti leiab ta, et suurel määral on tema küünetehniku töö ka hobi, kuna talle 

meeldib uusi tehnikaid ja mõtteid enda vabal ajal katsetada. 

Telefonis veedab ta tööpäeviti umbes viis tundi ning vabal päeval kaheksa tundi. Selle aja sees 

kasutab katsealune peamiselt sotsiaalmeediat. Ta leiab, et sotsiaalmeedia on täis mõjutusi ning et 

ta ise on ka selle poolt mõjutatud. Katsealune arvab, et paljud tahavad ennast seal kogu aeg 

näidata ja pildis olla. Samuti tunneb ta, et sotsiaalmeedia läbi üritatakse maailmast täiuslik mulje 

jätta ja leiab, et vahel on tore, kui keegi seda platvormi tõsistest asjadest rääkimiseks kasutab. 
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Katsealune arvab, et sotsiaalmeedia on teda emotsionaalselt mõjutanud just suhete seisukohalt, 

kuna kui ta partner kasutab seda rohkem kui tema, siis on see pingeid tekitanud. Teiste elude 

jälgimise kohalt leiab ta, et sealt on palju õppida. 

Rakendused, mida katsealune enim kasutab on TikTok, Instagram ja Pinterest. 

Katsealune teeb sotsiaalmeediast vahel teadlikke pause, võtab interneti välja või paneb telefoni 

lennurežiimile, et sealt pidevalt ahvatlusi ja teavitusi ei tuleks. Põhjuseks ütleb ta, et see väsitab 

nii vaimselt kui füüsiliselt ära ja vahel tekib ka igavustunne. 

Katsealune arvab, et sotsiaalmeedia on mõjutanud seda, kes ta täna on just välimuselt. Trendid 

liiguvad seda kanalit pidi kiiresti ja jätavad oma jälje. 

Sotsiaalmeedia mitteeksisteerimine motiveeriks katsealust rohkem pingutama, endaga tööd 

tegema ja uusi tegevusi leidma. Ta ei tunne, et ta jääks ühe kohapeale istuma. 

  

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end mõnusalt, kuid väga väsinult. Ta 

tundis, et selline nokitsemine on rahustav tegevus. Samuti märkas ta, et keskendus antud 

tegevusele täielikult ja ei mõelnud vahepeal isegi enda mõtteid. 

Kogu eksperimenti analüüsides leidis katsealune, et see on mõnus, et võtad täiesti endale selle 

aja ja et teeks hea meelega seda veel edasi, kui ta nii väsinud ei oleks. Eksperimendist lemmikosa 

oli vaiba tikkimine. 

Katsealune leidis, et sotsiaalmeedia pausi peaks tihedamini tegema, sest tänu sellele on hiljem 

suurem huvi selle vastu, et mis seal telefonis pärast toimub. Ta arvas, et ilmselt poleks paus nii 

lihtne tundunud, kui tal samal ajal tegevust olnud poleks. 

Igapäevase loomingulisuse juures peab katsealune oluliseks julgust ja avatust, et enda ideede ja 

mõtetega välja tulla. Argipäevaselt tuleb tal seda palju enda töös kasutada, kuid on päevi, kus ta 

tunneb, et ei hooli sellest üldse. Suures pildis näeb katsealune end väga loomingulise inimesena. 

Katsealune tunneb viimasel ajal, et ta keskendumis- ja tähelepanuvõime on halvemaks 

muutunud, kuna on märganud, et kaob tihti enda mõtetesse ära.  
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Koroonapandeemia seejuures pole tema igapäevaelu palju mõjutanud, kuna ta ei pea kodus 

töötama, vaid käib tavapäraselt tööl. 

Üldiselt peab katsealune loomingulisust vaimse heaolu juures oluliseks, kuid ei mõtle sellele 

enda elu kontekstis tihti. 

   

Kuues katsealune 

I 

Kuues katsealune oli 32-aastane kosmeetik, kes on samuti sotsiaaltöö ja 

rehabilitatsioonikorralduse tudeng. Katsepäeval veetis ta kuus tundi. Eksperimenti alustas 

keskmiselt väsinuna ja halvas tujus. 

Praegusel ajal tunneb katsealune, et tal pole vaba aega. Seda saab tekitada vaid asjade 

edasilükkamise läbi, kuid hiljem tekitab see veel enam stressi ja närvilist olekut. Enda vaba aega 

sisustab jalutamas käimise, küpsetamise ja Youtube’i videote vaatamisega. Samuti tunneb 

katsealune, et tema kosmeetiku töö on mõneti hobiks. 

Katsealuse telefoni kasutamise aeg sõltub sellest, kas ta on tööl või mitte. Tööl olles on 

mõnikord tundide arv suurem kui kodus olles, kuna tööd pole palju. Kodus olles jääb telefoni 

kasutamise aeg kahe tunni sisse. 

Sotsiaalmeediat peab ta normaalsuseks ja tavapäraseks osaks maailmast. Ta arvab, et vahel jääb 

mõni inimene sinna lõksu, aga isiklikult ta seda probleemi ei koge. 

Peamiselt kasutab katsealune rakendustest Facebook Messengeri suhtlemise eesmärgil. Vahel ka 

Instagrami, kuid seda vaid paar korda päevas. 

Sotsiaalmeedia mõjutusi tundis katsealune rohkem nooremas eas, kui sotsiaalmeedia alles 

arengufaasis oli (Rate.ee ja Orkut). Seda tol ajal kasutades hoolis ta palju kommentaaridest ja 

piltidele saadud hinnetest. Praegusel ajal postitab ta sotsiaalmeediasse väga harva. 

Teadlikke pause sotsiaalmeediast teeb katsealune peamiselt siis, kui peab õppima ja on selle 

tõsiselt ette võtnud. Lisaks sellele lülitab ta interneti enne magama minekut välja, kuid vaatab 

enne magama minemist arvutist kas seriaale või videoid. 
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Katsealune on veendunud, et sotsiaalmeedia on mõjutanud seda, kes ta täna on ja ta ei kujutaks 

ette, et tal neid suhtlusviise poleks. Arvab ka, et ilmselt oleks ta sotsiaalsem, kui suhtlemine 

sotsiaalmeedias nii mugavaks poleks tehtud. Samuti paneks ta rohkem rõhku inimestega päriselt 

kokkusaamisele, kui sotsiaalmeedia ei eksisteeriks. Prooviks jälle asju, mida pole ammu käsile 

võtnud, nagu joonistamine, kirjutamine ja fotograafia. 

II 

Pärast katsepäeval läbitud ülesandeid tundis katsealune end uniselt ja väsinult. Antud 

eksperiment oli tema jaoks midagi teistsugust, mida ta muidu ei teeks. Katsealune tundis, et 

käsitöö pole tema jaoks ja otseselt ei nautinud seda tegevust, kuna tüdineb kiiresti. Tema jaoks 

oli see ka liiga üksluine. Isegi kui talle meeldib nokitseda, pole käsitöö üks neist tegevustest, 

mida hea meelega teeks. 

Eksperimendist lemmikosa oli jalutamine. 

Sotsiaalmeedia paus oli katsealuse jaoks eksperimendi päeval keeruline, kuna koolis oli tähtaeg 

tulemas, kuid ütles, et kui seda poleks, ei oleks ta olekus suurt erinevust. Töö ajal teeb ta tihti 

neid pause. Sotsiaalmeediat kasutab vaid vastavalt suhtlemise vajalikkusele. 

Katsealuse jaoks tähendab loomingulisus seda, kui keegi ütleb talle, et midagi tuleb teha ning ta 

saab sellega hakkama ilma kõrvalise abita, ise lahenduse välja mõeldes. Leiab, et see on 

igapäevaelus vajalik teema, kui just sinu eest kõike ära ei tehta. Katsealune peab ennast väga 

loominguliseks inimeseks, kuid vahel oleneb see tegevusest. Kuid tunneb, et vähem 

meelepäraste tegevustega saab ta kindlasti üle keskmise hästi hakkama. 

Katsealune leiab, et tema keskendumis- ja tähelepanuvõime on hea ning et ta suudab keskmisest 

paremini keskenduda. 

Koroonapandeemia mõjutas 2020. aastal katsealust rohkem. Pani teda loominguliselt enda 

vabasse aega suhtuma ja uusi asju katsetama, kuid nüüdseks on tekkinud olukorrast tüdimus ja 

ka kooliasjade tegemine on vaba aja ära võtnud. Nõutus ja kannatamatus on rohkem võimust 

võtnud. 

Katsealune näeb ka potentsiaalset seost loomingulisuse ja vaimse heaolu vahel. Arvab, et kui ta 

tegeleks meelepärasemate tegevustega rohkem, oleks ta olemine ilmselt parem. 


