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1. Muutus, mis puudutab kõike ja kõiki 

2. Puuduvad varasemad teadmised: pole võimalik ennast 
muutuseks ette valmistada 

3. Suured üldistused: “vanaks” nimetatakse 
elanikkonnarühma, kus on koos kolm põlvkonda  

4. Meile tundub, et vananemine on midagi, mis juhtub 
teistega 
 

5. Vananemise kontseptsioon on sotsiaalselt konstrueeritud 

ja seetõttu muudetav  

 

 
Lodge, C., Carnell, E. & Comelan, M. (2016). The new age of ageing. How society needs to change. Bristol, Chicago: Policy Press. 

Ühiskonna vananemine – suur segadus 



Liiklusuudised: 
Viljandi maanteel hüppas autole ette põder, 

roolis oli 63-aastane mees 





Reporter tegi tänavaküsitlust.  
Küsitlusele andsid vastuse teiste seas üks 

värske vanaisa  
ja üks värske vanaema 





Pereväärtuste konverentsil oli kaks 
võtmeesinejat. Üks neist oli 

mees, kes valmistub saama isaks, 
ja teine oli ühekordne vanaema 







Kuidas kujuneb suhtumine  
vanemasse inimesesse  



Põlvkondade vaheline segregatsioon:  
   individualism 
   urbaniseerumine ja globaliseerumine 
   tehnoloogia areng 
   selektiivne ja kallutatud kommunikatsioon 

Millised 
 

mõjutavad vanemas eas inimesi ja teisi 



Arvatakse, et ... 
 

… vananemine on haigus. Näiteks et kõrge vanus 
tekitab depressiooni ja kui vana inimene on 
kurvameelne ja passiivne, siis sekkuma ei pea 
… eakad on vähemkompetentsed 
… vanemas eas ei ole võimalik areneda 
… kõik vanemaealised on ühesugused  
 
… inimest tuleb hinnata tema potentsiaali alusel, 
mitte inimeseks olemise alusel 



Depressioon kui vananemise tunnus? 

Allikas: SHARE 2013 



Millised 
 

meid mõjutavad  



 

Vanuse tunnuse eripära 
võrreldes soo, rassi jt tunnustega  

on see, et  
enamik meist satub  

ka ise ükskord vanemaealiste rühma 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

HIRM 
 

Hirm saatuse ees:  
ilu, tervise, aistingute vähenemise ja surma ees. 
 
Positiivne seos surmaängistuse ja eakatesse suhtumise 
vahel. 
 

 
Tööle lähevad kaitsemehhanismid 

 



 

Kaitsemehhanismid 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
  

 

 eemale hoidmine füüsiliselt 
psühholoogiline eemaletõukamine ehk 

erinevustega liialdamine   
 
Vanemat inimest (kes on vaatleja jaoks võõras) 
nähakse kui midagi täiesti erinevat iseendast  
 
Inimesed kalduvad liialdama oma erinevustega 
sellest grupist, kelle hulka kardetakse sattuda  



 

Suhtumise kognitiivne mehhanism  
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Inimene PEAB grupeerima nähtusi nende ühiste 

omaduste alusel. Selleks, et ise mitte hulluks minna.  

  

 

 

 

 



Vanem vanuserühm seostub madala staatusega  
 

Vanemaealisi on vähe juhtivatel positsioonidel. Pension 
on madal. 
 

Tehnoloogia areng loob töökohti ja rolle, mis nõuab 
spetsiaalseid oskusi, milleks vanemaealistel puudub 
ettevalmistus.  
 

Laste jaoks ei ole vanavanemad enam need, kes jagaks 
neile oma elutarkust. 

 

Kuid inimene PEAB säilitama endast positiivse kuvandi. 
 

 
Suhtumise afektiivne mehhanism 

 

 







Anekdoot 01.07.2013 Postimehes:  

Mutike seisab poes eluskala leti ees ja küsib müüjapoisilt: 
"Pojake, kas need on värsked?". 
"Nad on elus ju!" vastab noormees. 
"Ma olen ka elus …" 
 
 
Mutikene heatahtlikult telefonimüüjale: „Mis te mulle 
sellest kokaraamatust pakute, ma siin ootan surma.“ 
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Prillitoos (16.12.2012) 40:00 - 48:16 
http://arhiiv.err.ee/vaata/prillitoos-265 
 



kronoloogiline – elatud aastate arv 
 

füsioloogiline – bioloogilised muutused, mis mõjutavad 
füüsilise keha toimimist  
 

psühholoogiline – inimese enda subjektiivne hinnang enda 
võimete ja võimaluste kohta 

– alaliik subjektiivne (ühik – sündmus) 
 

sotsiaalne – kui vanaks peavad sind teised 
 

funktsionaalne – toimetulek ühiskonnas toimingutega  
  

Erinevused kronoloogilise ja füsioloogilise vanuse vahel  
+/- 10 ehk kokku kuni 20 aastat 

 

Vanus ei näita vana olemist! 



 

kronoloogiline  63 
 
füsioloogiline   53–73 
 
psühholoogiline 25–112 
 
sotsiaalne    30–150 
 
funktsionaalne  0–35 
 
 

 
 
 

Vanus ei näita vana olemist! 



  

  

 

 

Kolmas etapp elukaares on kätte jõudnud siis, kui 
 

inimesel puudub sund käia tööl leivateenimise 
eesmärgil   
 

ja ülalpeetavatega seotud otsesed kohustused 
puuduvad,  
 

ning kestab kuni surmaeelse füüsilise allakäiguni, 
mil inimene muutub teistest sõltuvaks (neljas iga)  

Laslett, P. (1996). A Fresh Map of Life. George Weidenfeld and Nicolson Ltd 

Vana olemine on roll 



  

  

 

 

Vana oled siis, kui kaovad kohustused 
teiste ees 



  

  

 

 

Noor oled siis, kui tunned kohustusi 
iseenda ees 

Vana oled siis, kui kaovad kohustused 
teiste ees 

Tänan! 

Tiina Tambaum 


