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Mida tähendab olla mees kui sooline olevus?
 

• mõisted
– mehelikkus, 
– soostereotüübid ja 
– sooline identiteet

Sotsiaalselt, ühiskonna poolt määratud soorollid 
mõjutavad tervist ja tervisekäitumist

Kuidas paremini mõista  tervist mõjutava käitumise 
kujunemismehhanisme



Sugude lõikes esitatud statistika olulisus 

• Sooneutraalsed keskmised statistilised 
andmed: 

• Eesti elanike 
– oodatav eluiga 78 aastat
– tervena elatud aastad 56 
– terviseprobleemidega elatud aastad 22





Suur oodatava eluea sooline lõhe?
Erinevused tervisekäitumises:
Meeste puhul sagedasem suitsetamine, alkoholi ja narkoainete 

tarbimine, ebatervislikud toitumisharjumused, ülekaalulisus, 
Vähem pöördutakse arstiabi poole, ei tunnistata haiguse sümptomeid 
mehed otsivad naistega võrreldes harvem abi erinevate vaimse 

tervise alaste ning sõltuvusprobleemide korral.

• Riskikäitumine 
– meeste suremus välispõhjuste tagajärjel on ligi 4 korda sagedasem 

kui naistel, 
– mehed surevad  rohkem  nii õnnetusjuhtumite kui ka enesetappude 

poolest



Arvamused vs teadmised?

• Meeste mõnevõrra lühem oodatav eluiga on 
ootuspärane, sest nad on riskialtimad. 

» Statistikaamet :5. september 2018 – pressiteade nr 94
82 73



Arhailised ettekujutused olemuslikust, 
loomulikust ja binaarsest mehelikkusest ja 

naiselikkusest.
• “Noorte meeste riskikäitumine on ajendatud 

konkurentsist potentsiaalsete 
sigimispartnerite pärast.”  ERR. 22. juuli 2018

• “hulljulge käitumine on looduse poolt paika 
pandud…” ERR. 22. juuli 2018

• “meeste eluiga on naiste omast lühemaks 
evolutsioneerunud..” PM 10. aug 2010



Võrdlusandmed teiste riikidega

• Aitavad kummutada müüti “kaasasündinud”, 
“loomuomastest” soolistest erinevustest







Sooliste terviseerinevuste tegurid

• bioloogilised
• psühho-sotsiaalsed (emotsionaalsed, 

kognitiivsed ja sotsiaalsed)
• sotsiaal-kultuurilised
– indiviidi tervisekäitumist mõjutavad ühiskonnas 

valitsevad soolised stereotüübid ja normid. 



Rahvusvahelised meeste tervisekäitumise 
uuringud selgitavad põhjuseid

• meeste tervisekäitumist mõjutab ettekujutus 
sellisest maskuliinsusest, mida iseloomustab 
– tugevus, 
– emotsioonide varjamine, 
– agressiivsus, 
– hoidumine abiotsimisest, 
– valu kannatamine, 
– riskikäitumine, 
– hoolimatus enese ja teiste suhtes jms



Mehelikkuse diametraalne vastandamine 
naiselikkusega

• Paljusid ebatervislikke või riskantseid käitumismalle nähakse meeste jaoks normatiivsena

• Riskide võtmist ja alkoholi tarbimist peetakse mehelikuks, kuigi see toob endaga kaasa 
haigusi, vigastusi ja surma

• Kui nn. tervislikku toitumist näiteks puu ja köögiviljade “nosimist” peetakse naiselikuks, 
siis neid tegevusi mehed ei tee.

• Mehelikkus on seotud vastumeelsusega abi otsida -  mehed tunnistavad haiguse 
sümptomeid väiksema tõenäosusega kui naised, sest haige olla pole mehelik 

• “Õige” mees ei tohi kunagi teha midagi, mis võiks vähimalgi määral seostuda 
naiselikkusega; mehelikkus on naiselikkuse järjepidev mahasalgamine 

• (… sest naistel on ühiskonnas madalam staatus…)



Ettemääratud “õige mehe” rollist 
kõrvalekaldumine toob kaasa

• sanktsioonid 
meest/poissi kellel on madal ühiskondlik positsioon 
ning kelle käitumine hälbib normist ei aktsepteerita 
(“Oled sa mees või ei ole?”) -  ei tohi olla “suss”

• inimese enda negatiivse enesehinnangu, 
ebakindluse ja probleemse käitumise 
– (nt. vägivaldne, ennasthävitav või suitsidaalne käitumine 

jne.)



Noorte tervisekäitumise uuringu andmed

• kajastavad soospetsiifilisi tervisekäitumisi, mis 
on kujundatud soolise sotsialiseerimisega 

  -  protsessiga, mille  kaudu poisid ja tüdrukud 
õpivad naiseks ja meheks olemise identiteete. 

• Erinevused tervisekäitumises on mõjutatud 
erinevatest ühiskondlikest ootustest 
tüdrukutele ja poistele



Noorte tervisekäitumise uuring (Health Behaviour in 
School-aged Children Study, HBSC study)

• HBSC (2016). Growing up 
unequal: Gender and 
socioeconomic differences in 
young people’s health and well-
being. Geneva, World Health 
Organization 

• Eestis : 11-, 13-, 15-aastased 
üldhariduskoolide õpilased ( 100 
kooli, 300 klassi), 4727 õpilast

• (http://www.euro.who.int/__data/ 
assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-
Full-Report.pdf?ua=1, accessed 19 April 2018).





Maailma Terviseorganisatsioon:

• Noorte terviseriskid tulenevad käitumisviisidest, mis on seotud juba 10-11. eluaastaks 
väljakujunenud soorollidega. 

• Sügavalt omaksvõetud soonormid suurendavad poiste ohtu depressiooniks ja suitsiidideks. 
• (Mehed surevad enesetappude tõttu 4 x sagedamini kui naised).

• Mehed/poisid, kes püüavad vastata domineerivatele mehelikkuse ideaalidele (nt vältida 
nõrga või haavatavana näimist) enda emotsioone alla surudes, võivad depressioonist 
vähemalt määral raporteerida ja vältida abi otsimist.

• Nt. Eestis tegi 2015.a.  kokku 203 inimest enesetapu, neist 167 olid mehed



Meestearst O. Poolamets: 

• “Suur osa sellest, mis puutub mehelikkusse, on jäänud meie 
jaoks peaaegu suletud valdkonnaks, kus kareda pealispinna all 
ringlevad veidrad ja sageli lausa ohtlikud kujutelmad. 

• Kuigi esmapilgul näib, et mees on sündinud meheks ja see 
bioloogiline tõsiasi ajendab teda käituma vastavalt oma 
soorollile, ei ole asi lähemal vaatlusel sugugi nii lihtne.”  



Soorollide  ja kehtiva ideoloogia mõju 

• Ettekujutus mehelikkusest ja mehelikust käitumisest 
mõjutavad oluliselt meessoost kodanike tervisekäitumist.

• Mehelikkus on midagi sellist, mida pidevalt luuakse teiste 
meeste/poiste hindavate pilkude all end tõestada  
püüdes.

• Tervistkahjustav ja riskantsem käitumine tuleneb 
sotsiaalsest survest, mis sunnib noori poisse näitama 
oma mehelikkust



NB! Meedia, reklaamid ja 
avalik inforuum!  

• Õllereklaamides kasutatakse ekstreemsusteni viidud mehe 
kuvandit, mis annab suhteliselt üheselt kätte juhendid, kuidas 

olla tõeline mees. 
• Saku Originaali reklaaamide sõnum
• mees, kes ei joo õlut on
–  pehmo, tuhvlialune, memmekas või selgrootu 

jobu”.



Meheks olemise viise on palju…

• meeste omavahelised erinevused on 
suuremad kui keskmised erinevused naiste ja 
meeste vahel

• rääkida saab maskuliinsustest, erinevatest 
mehelikkustest



Tervisekäitumise ja soorollide uuringutes

• Kasutatakse hegemoonilise 
mehelikkuse/maskuliinsuse kontseptsiooni

• Raewyn Connell: 
• teatud tüüpi mehelikkus on  hierarhiliselt kõrgem 

teistest; 
• hegemooniline maskuliinsus on konkreetsel 

ajahetkel ühiskonnas meessoost isikute 
“ideaaliks” peetav mehelikkuse kuvand



Hegemooniline maskuliinsus e. “meheks 
olemise” põhireeglid

• 1) Hoidu igasugusest naiselikkusega 
seostatavast käitumisest, omadustest, rollidest

• 2) piira emotsioone;
• 3) ole kõva ja kaalutlev, väldi haavatavust
• 4) näita, et oled seksuaalselt “kõva tegija”
• 5) tõesta oma heteroseksuaalsust läbi 

homofoobia



William Pollack „poiste koodeks“ ja 
„mehelikkuse mask”



Ideaalkuvandi negatiivne mõju

• Kuna ükski poiss või mees ei saa kunagi vastata kõigile 
nimetatud kriteeriumidele igal ajahetkel, tähendab see, et 
kõik mehed tunnevad end mingil hetkel „vääritu, 
ebatäiusliku ja alaväärsena“. 

• Just sellisest alaväärsustundest on sageli  ajendatud paljude 
poiste ja meeste riskikäitumine, 

• selle kaudu nad näitavad oma eakaaslastele, et nad on 
tõelised mehed, aga mitte “pehmod” ega “geid”. 

• M.Kimmel



NB! Kõik mehed ei ole ühesugused  
  

• Teatud meesterühmades 
• võib selline omaksvõetud sooideoloogia ja 
• sotsiaalsete ootuste tajumine 
– olla seotud suurema riskikäitumise, alkoholi ja narkootikumide 

tarbimise, vägivalla ja ületöötamisest tekkinud stressiga. 
• Näiteks riskide võtmist peetakse üheks mehelikkuse 

näitamise vahendiks eelkõige nooremas vanuses. 
• Traditsioonilise maskuliinsusega seotud stereotüübid 

mõjutavad sügavalt noorte meeste arusaama sellest, et 
riskikäitumine on mehelik



Rahvusvahelisi meesuuringuid on arvukalt, 
Eestis väga vähe

• Seda, millest oleneb naiste ja meeste erinev tervisekäitumine, 
kuidas see on seotud soolise identiteedi ja kehtivate 
soorollidega, pole Eestis analüüsitud, kuigi peetakse oluliseks:

• “Näiteks on uurimata tegurid, mis reaalselt põhjustavad 
noorte meeste kõrget suremust õnnetuste tagajärjel. 

• Riskikäitumise põhjuseid tuleb otsida nii indiviidi tasandi 
psühholoogilistest ja kognitiivsetest protsessidest kui ka 
sotsiaalkultuurilistest tagamaadest”

» Tartu Ülikool. RAKE. Riiklik tervishoiu teadus- ja arendustegevuse programmi 
toetav uuring. Tartu, 2010,



Sooaspekti arvestamine 

• aitab 
– selgitada ja paremini mõista meeste tervist 

mõjutava käitumise kujunemismehhanisme.

– lahti mõtestada, kuidas nii bioloogiline sugu kui 
sotsiaalne sugu ning selle raames soorollid ja 
soostereotüübid mõjutavad meeste ja naiste 
erinevat tervisekäitumist.



HEAD EDASIMÕTLEMIST
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