Alkoholi ja mõnuainete tarbimine Valgamaal
Küsitluse tulemused
Valgamaa Noortekogu
Üldine
Küsitlus viidi läbi 24.-30. september 2015. Küsitlusele vastas 7 päeva jooksul kokku 144
inimest, nendest 99 naist ja 45 meest (joonis 1).
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Joonis 1. Vastanute sooline jaotus

Kõige enam vastasid 20+ vanuses noored, järgnesid 15-17-aastased ja 18-20-aastased noored
(joonis 2).
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Joonis 2. Vastanute vanuseline jaotus

Kõige enam vastanuid olid Valgast, kus vastajaid oli 71. Vastanute arvult järgmine oli 26
vastanuga Tõrva linn. Ülejäänud Valgamaa omavalitsused olid esindatud 1-8 noorega, ainult
Paluperast ei vastanud küsitlusele ükski noor. Enda kodukohaks märkis 9 inimest väljaspool
Valgamaad (joonis 3).
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Joonis 3. Vastanute jaotus kodukoha järgi

Alkoholi tarbimine ja kättesaadavus
Vastanutest oli kõige enam esimest korda alkoholi proovitud 13-aastasena, sellele järgnesid
14-aastasena ja 12-aastasena. Nooremana kui kümme oli esimest korda alkoholi tarbinud 19
vastanut, samas kordagi pole veel alkoholi tarbinud 7 vastanut (joonis 4).
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Joonis 4. Esimene alkoholi tarbimine
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Küsimusele „Kui tihti tarbid alkoholi?“ vastati kõige enam, et tarbivad alkoholi üks kord
nädalas. Sellele järgnesid alkoholi tarbimine kord kuus ja kord mõne kuu jooksul. Iga päev
tarbib 7, 2-3 nädalas 9 vastanut. üldse ei tarbi aga 14 noort (joonis 5).
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Joonis 5. Alkoholi tarbimise sagedus

Kõige rohkem vastanutest ei eelistatud ei kanget ega lahjat alkoholi ning seda tarbitakse
kuidas kunagi. 61 vastanut joob pigem lahjat alkoholi (nt õlu, siider), 14 aga kanget alkoholi
(nt rumm, viin) (joonis 6).
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Joonis 6. Alkoholi eelistus

Vastanutest suur enamus arvas, et alaealistel on kerge alkoholi endale poest saada, kuna
täiskasvanud on valmis neid aitama. 17 vastanu arvates on kerge alkoholi osta, kuna

dokumente poemüüjad ei küsi, kuid 14 vastanu arvates on alkoholi kättesaamine keeruline. 37
vastanut ei teadnud, kas alkoholi kättesaamine on kerge või raske (joonis 7).
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Joonis 7. Alkoholi kättesaamine

Enamus noortest arvas, et alaealise alkoholi tarbimist nad ei poolda, kuid täiskasvanute puhul
ei ole sellel erilist vahet. 24 vastanu arvates ei peaks keegi alkoholi tarbima, 17 noore arvates
on see aga normaalse elu osa (joonis 8).
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Joonis 8. Suhtumine alkoholi tarbimisse
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Narkootikumide tarbimine ja kättesaadavus
Küsitlusele vastanutes pole kordagi narkootikume tarbinud 83 noort. Korra on narkootikume
proovinud 15 ja paar korda on tarbinud 34 vastanut. Tihti tarbib narkootikume 12 vastanut
(joonis 9).
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Joonis 9. Narkootikumide tarbimine

Peaaegu kõik narkootikume tarbinud vastanud tõid välja, et nad on teinud kanepit. Veel
märgiti ära amfetamiin, ecstasy, heroiin, kokaiin, MDMA, ketamiin, LSD, korgijook ehk
GHB, marihuaana, psühhotroopsed seened.
Enamus vastanutest ei tea, kas tema kodukohas on kerge saada kelleltki narkootikume. 52
arvates tuleb lihtsalt õigeid inimesi teada, kuid 19 arvates ei ole nende kodukohas
narkootikume kerge leida (joonis 10).
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Joonis 10. Narkootikumide kättesaadavus kodukohas

Enamuse küsitlusele vastanutest arvas, et nad ei suhtu narkootikumide tarbimisse hästi ning
see pole nende arvates normaalne. 44 vastanu sõnul on kanepi tegemine normaalne, teiste
narkootikumide tarbimine aga mitte. Kõikide narkootikumide tarbimine on normaalne 5
vastanu arvates (joonis 11).
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Joonis 11. Suhtumine narkootikumide tarbimisse

Küsiltus soovis teada, kuidas suhtuvad noored kanepi legaliseerimisse. Selle vastused jaotusid
enam-vähem võrdselt: toetajaid oli 46, vastaseid 47 ning 51 ei osanud sellele küsimusele
vastata (joonis 12).
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Joonis 12. Kanepi legaliseerimine

