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Hoiakud HIV-nakkusesse (teadmised)
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Hoiakud HIV-nakkusesse (hoiakud)
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Turvaline seksuaalkäitumine
Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i nakatumise eest, kasutades 

kondoomi alati iga seksuaalvahekorra ajal?
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Turvaline seksuaalkäitumine
Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i nakatumise eest, seksides vaid 

ühe kindla nakatumata partneriga?
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Meetodid, mis kaitsevad sugulisel teel 

levivate haiguste eest
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Koolitusel osalejate riskikäitumine
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Kas sinul võiks olla oht nakatuda HIV-i või mõnda teise STLI-sse



Mis põhjusel sa ei kasutaks kondoomi?
• Soovides rasestuda, soovid lapsi saada, soov 

algatada pere, üritad last saada (63)

• Kui pole kondoomi (6) aga vajadus seda teha (2)

• Pole raha

• Kuna kondoomita on mõnusam, mugavam (4)

• Ebamugavus, see on ebamugav (3) 

• …kui ma tunnen hästi oma partnerit

• …kui ma olen kindel, et mu pikaajalisel partneril ei 

ole ühtegi suguhaigust (5)

• …kui ma tean, et mina ja minu paariline oleme 

nakatumata ja soovin rasedaks jääda (4)

• …kui naisel on pillid ja sa tead, et ta pole nakatunud 

(2)

• …kui kasutad rasestumisvastaseid pille (3)

• …kui saan kindlalt veenduda, et partneril puuduvad 

haigused (2) …kui ma oleks hästi kindel, et teisel 

inimesel poleks HIV-i (3)

• Kindel partner, üks kindel partner (5) …kui olen 

naisega kaua koos ja palju seksinud

• Kondoomita tunnetab rohkem (2)

• Kasutaks, alati kasutaks, ma kasutaks kondoomi 

(12)

• Kui mul oleks üks kindel partner, kellega olen käinud 

kontrollis (4) …kui mu partner on u.600 testi teinud ja 

tuleb arsti kirjutatud tõendiga minu juurde

• Ei tea, ei oska öelda (9)

• Segab 

• Kui seksuaalpartner on täielikult usaldatav

• Sest see pole kõige parem variant

• …kui tahaks isaks saada (7)

• Ei ole õrna aimugi

• …kui ei seksi (3)

• …mitte oma purset sisse lasta

• Erektsioon oleks halvem kondoomiga

• …kui oled liiga täis (2)

• Oraalseksi ajal

• Ei taha kasutada

• Võib katki minna



Grupitöö „Situatsioonipuu“



Grupitööde arutelu



Kokkuvõte
• Töörühmades osales veidi üle 140 õpilase (6 klassi), vanuses 15-17 eluaastat. Programm viidi läbi 

MTÜ Living for Tomorrow poolt, Pirita Linnaosa Valitsuse saalis, ajavahemikul oktoober-november 

2017. Toetajateks olid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Pirita Linnaosa Valitsuse 

tervisedenduse spetsialist

• Teemakäsitlus oli seotud raseduse ja suguhaiguste ennetamisega. Selleks viidi noortega läbi 

grupitöö „Situatsioonipuu“, kus etteantud situatsioonile tuli leida põhjused, lahenduse, tagajärjed. 

Posid ja tüdrukud tegid rühmatööd eraldi. Poisid said rasedusega ja tüdrukud suguhaigustega 

seotud situatsiooni

• Enne grupitööd viidi noorte hulgas läbi anonüümne ankeetküsitlus, selgitamaks nende teadmisi, 

hoiakuid ja riskikäitumist.

• Teadmised ja hoiakud on erinevad: siiani on arvamus et nt.HIV-i võib saada olmest

• Turvaseksi vahendeid pigem ei usaldata ja eriti kondoomi kasutamisest kõneletakse loosungvormis 

„Kasuta kondoomi“ aga kui küsida lisaküsimusi, selguvad erinevad põhjused, miks seda mitte 

kasutada 

• Nakatumine mõnda suguhaigusesse tundub alati mingi juhusena mitte oma käitumise, otsuse 

tagajärjena

• Ülekaalukalt arvati, et suguhaigused on päritavad, harva toodi välja, et võiks arsti juurde pöörduda 

• Enamus noori ei tea, kuhu pöörduda või kuidas isegi otsida õiget kohta (see selgus ülesandest, kus 

nad pidid leidma aadressi kuhu pöörduda). Poisid ei tea, kuidas nimetatakse meestearsti ja mis 

protseduure tehakse suguhaiguste kontrollis


