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RESÜMEE 

 

Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja 

hoolduskoormuse ja üldise stressi taseme vähendamisel 

Kristiina Kask 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida kunstiteraapilise grupitöö sobivust ja mõju 

omastehooldaja hoolduskoormusega toimetulekule. Kuna hooldustegevusest tingitud 

stressitekitajad võivad kanduda ka teistesse eluvaldkondadesse ning neid on raske eristada 

igapäeva stressoritest, siis käsitletakse uurimistöös hoolduskoormusega toimetuleku kõrval 

ka kunstiteraapilise grupitöö mõju omastehooldaja üldisele stressi tasemele. 

Uurimuse raames viidi läbi võrdlusgrupidega sekkumise-põhine uuring kunstiteraapilise 

grupitöö mõju ja sobivuse hindamiseks. Sekkumine koosnes kaheksast kunstiteraapilise 

grupitöö seansist, mis viidi läbi 4 erineva grupiga. Võrdlemaks esimese sekkumisgrupi 

(N=5) mõõtmistulemusi, moodustati peale esimese grupiga sekkumiste lõppemist veel 3 

võrdlusgruppi (N=4/ N=3/ N=3). Sekkumistes osalejad olid vanemaealise lähedase 

peamised hooldajad, kes olid hooldamisega seotud igapäevaselt ning kelle hoolduskoormus 

oli kestnud vähemalt 6 kuud. Kvantitatiivsete andmete kogumiseks kasutati Zarit’ koormuse 

intervjuu lühikest vormi (ZBI-12) ja Tajutud stressi skaalat (PSS). Täiendamaks 

kunstiteraapilise grupitöö sekkumise sobivuse ja mõju hindamist kasutati kvalitatiivse 

andmekogumise meetodina poolstruktureeritud intervjuud. Sobivuse osas näitasid uurimuse 

nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed tulemused, et kunstiteraapiline grupitöö on 

vastuvõetav teraapia vorm ning avaldas positiivset mõju enamikule uurimuses osalejatest. 

Kogu valimi osas toimus hoolduskoormuse ja üldise stressi tajumise langus, muutused olid 

statistiliselt olulised. Gruppide võrdluses üldise stressi taseme ja hoolduskoormuse tajumise 

osas statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud. Välja arvatud ühe võrdlusgrupi puhul, kus 

statistiliselt oluline erinevus hoolduskoormuse tajumise mõõtmistulemustes ilmnes nii 

sekkumisele eelnevalt kui järgnevalt. Korrelatiivne seos üldise stressi taseme ja 

hoolduskoormuse tajumise vahel oli sekkumistele eelnevalt tugevam võrreldes sekkumise 

järgse seosega, mõlemad seosed olid statistiliselt olulised. Kvalitatiivsete andmete 

tulemused toetasid kunstiteraapilise grupitöö sobivust omastehooldajatele. Osalejad 

kirjeldasid kunstiteraapilises grupitöös osalemist kui võimalust oma mõtetes selguse 

loomiseks, tõid välja paranenud enesehinnangu ning sotsiaalse isoleerituse vähenemise.  

Märksõnad: hoolduskoormus, omastehooldaja, stress, toimetulek, kunstiteraapiline grupitöö 
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ABSTRACT 

 

The Feasibility and Effects of an Art Therapy Group Work in Reducing Caregiver 

Burden and Perceived Stress of Elderly Relatives’ Caregivers 

Kristiina Kask 

 

This study aims to test the feasibility and the effects of an art therapy group work in reducing 

family caregiver burden. The study addresses the perceived stress level beside the caregiver 

burden, as the stressors related to caregiving can spread over to other areas of life, and it is 

difficult to distinguish caregiving related stressors from everyday stressors. 

An intervention-based study with reference groups was conducted to assess the impact and 

suitability of an art therapy group work. The intervention included eight art therapy group 

work sessions conducted with four different groups. To compare the measured values of the 

first intervention group (N=5), three reference groups (N = 4 / N = 3 / N = 3) were formed 

after the interventions in the first group were concluded. The participants were primary 

family caregivers to an elderly relative, with daily caregiving taking place for at least 6 

months. The quantitative data was collected using the Short Form Zarit Burden Interview 

(ZBI-12) and Perceived Stress Scale (PSS). Qualitative data was collected using semi-

structured interviews to provide additional assessment on feasibility and effects of the art 

therapy group work. Both, quantitative and qualitative results of the study indicated that art 

therapy group work is acceptable form of therapy and it had a positive effect on most of the 

participants. In perceived caregiver burden and the overall stress level, the intervention 

resulted in substantial improvements of both indicators. There was no statistically significant 

difference between the groups in terms of overall stress levels and perceptions of caregiver 

burden. Exception appeared in one group, where the difference in measurements of the 

perception of the caregiver burden was statistically significant in both before and after the 

intervention. The correlation between perceived overall stress level and caregiver burden 

was stronger before the intervention than after the intervention. The qualitative results 

emphasized the benefits of the art therapy group work to family caregivers. Participants 

described the experience of participating in the art therapy group work as a possibility to 

gain insight to their own thoughts, brought about improvement in self-esteem and reduced 

social isolation. 

Keywords: caregiver burden, family caregiver, stress, coping, art therapy group work  
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SISSEJUHATUS 

 

 

Euroopa hooldajate organisatsioone ühendava organisatsiooni Eurocarersi (2020) andmetel 

iseloomustab Eesti demograafiat vananev rahvastik, suur väljarände määr ning madal 

eeldatav eluiga, kus meeste ja naiste erinevus on suur. Prognooside kohaselt kasvab 

ajavahemikul 2019.–2050. aastatel 65-aastaste ja vanemate inimeste osakaal Eesti 

elanikkonnas pea 10% ja aja jooksul suureneb 85-aastaste ja vanemate inimeste osakaal 

enam kui kahekordselt. Ligikaudu 0,1 % alla 65-aastastest ja 2,2% üle 65-aastastest 

inimestest on kodusel hooldusel. Nii Eurocarers kui ka hoolduskoormuse vähendamise 

rakkerühma lõpparuanne (2017) viitavad pereliikmete suure hoolduskoormuse seosele 

avaliku sektori väheste kulutustega pikajalisele hooldusele ning sõltuvusele kohaliku 

omavalitsuse äranägemisest ja finantsressurssidest. Teenuste ebapiisava kättesaadavuse ja 

vähese rahastamise tõttu saab teenuseid vaid kolmandik vajajatest. Piisava riikliku rahastuse 

puudusel langeb ebaproportsionaalselt suur koormus mitteametlikule hooldajale ehk 

omastehooldajale. 

Kõrvuti ühiskonna ootustega, kus perekondlikud kohustused on juurdunud ühiskonna 

rollikohustuste ning moraali ootustesse, võib mitteametlikku hooldust ehk omastehooldust 

toetavaks lugeda ka  Eesti põhiseaduse § 27 (Põhiseadus, 2015) sätestatud perekondlikku 

ülalpidamiskohustust, mille alusel on perekond kohustatud hoolitsema oma abivajavate 

liikmete eest. Põhiseaduse § 27 lõigetes 3 ja 5 sätestatud põhikohustused on kehtivas õiguses 

avatud peamiselt perekonnaseaduses (Perekonnaseadus, 2018) ja sotsiaalhoolekande 

seaduses (Sotsiaalhoolekande, 2019). Vastavalt perekonnaseaduse § 96 on ülalpidamist 

kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased, st et 

selle paragrahvi kohaselt on lastel kohustus oma vanemaid ülal pidada ning selle alla käib 

ka igasugune eaka hooldus ja põetus. Sotsiaalhoolekanne sätestab täisealise isiku hoolduse 

seadmise kohtustuse kohalikule omavalitsusele, kelle ülesannete hulka kuulub ka hooldaja 

toetuse maksmine.  

Mitteametliku hoolduse suurenemist kaasaegses, vananevas lääne ühiskonnas on selgitatud 

(Verbakel, 2017) valitsuste tervishoiusüsteemide ümberkorraldamisega, kus vastamaks 

kasvavale nõudlusele hoolduse järele, panevad valitsused ennast üha tugevamalt sõltuma 

mitteametlikust hooldusest. Eeldatakse, et formaalse ehk ametliku pikaajalise hoolduse 
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osutamise vähendamine kompenseeritakse suurenenud mitteametliku hooldusega. Sõnum 

selle olulisusest inkorporeeritakse üldistesse hoolduskohustusi käsitlevatesse normidesse. 

Seega ühiskonna nõudmine ning n-ö vaikimisi omastehooldaja panuse arvestamine on küll 

olemas, kuid samas jääb omastehooldaja roll märkamata ja tunnustuseta. Omastehooldaja 

koormus on suur nii hoolduse pakkumisel kui ka hooldusteenuste tasumisel. Enamikel 

juhtudel ei ole omastehooldajal mingit erialast ettevalmistust ja ta on hooldatavaga 

emotsionaalselt seotud ning seetõttu tihti abitu hoolduskoormusega toimetulekul.  

Mitmed uuringud (Hallikainen, Koivisto ja Välimäki, 2017; Hiel et al., 2014; Park, Tolea, 

Arcay, Lopes ja Galvin, 2018; Nikkilä, 2016; Nordin, Hairi, Choo ja Hairi, 2018; Pinquart 

ja Sörensen, 2003, 2007; Selwood, Johnston, Katona, Lyketsos ja Livingston, 2007; 

Sörensen, King ja Pinquart, 2006) on viidanud vajadusele pöörata rohkem tähelepanu 

hoolduskoormusega seotud stressile ning depressiooni ja läbipõlemise ohule. Vähestele 

Eestis läbiviidud uuringutele tuginedes on Varik, Saks ja Medar (2018) toonud välja, et 

lähedasele hooldajaks olemine toob kaasa vaimse ja füüsilise ülekoormuse ja rollikonflikti 

ning ebakindluse hoolduse järjepidevuse ja kättesaadavuse suhtes. Omastehooldajate panus 

on suur ühiskondlik ressurss ning kui ootus on mitteametliku hoolduse jätkumisele, siis 

tuleks hooldajate elutähtsat rolli ja panust tunduvalt enam tunnustada ning pakkuda neile 

vajalikku ja igakülgset toetust. Eesti kaks peamist omastehooldajaid koondavat 

organistasiooni on MTÜ Eesti Omastehooldus ja MTÜ Elu Dementsusega. Peaasjalikult on 

mõlema ühingu eesmärk oma tegevuse ning tugi- ja kogemusrühmade kaudu aidata oma 

lähedasi kodustes tingimustes hooldavaid inimesi, võimaldades hooldajatel jagada oma 

hoolduskogemust, saada informatsiooni ning oskusteavet ning võimalusel ka 

psühholoogilist tuge.  

Kunstiga tegelemine kui sekkumine omastehooldaja hoolduskoormusega toimetuleku 

toetamisel ei ole uurimustes eriti kajastmist leidnud, kuid samas üksikud läbi viidud 

uurimused (Catlin, Ford ja Maloney, 2016; Hunt, Truran ja Reynolds ,2016; Kaimal et al., 

2019; Mondro, Arbor, Connell, Li ja Reed, 2018; Pienaar ja Reynolds, 2015; Reid, 2012; 

Walsh, Martin ja Schmidt, 2004; Walsh, Radcliffe, Castillo, Kumar ja Broschard, 2007) on 

näidanud, et loovtöö aitab kaasa omastehooldajal hoida vaimset heaolu, stimuleerides 

omastehooldaja vastupidamist stressile. Kunstipõhine toimetuleku toetamine on ka MTÜ 

Elu Dementsusega ja Kumu kunstimuuseumiga koostöös loodud programm 

„Taaskohtumised“ (Kumu kunstimuuseum, 2017), kus dementsussündroomiga inimestele ja 

nende lähedastele pakutakse kunstimuuseumis arendavaid tegevusi. Programm on sarnane 
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paljudes riikides laialt levinud muuseumiprogrammidega, mille eesmärk on pakkuda 

omastehooldajale ja hooldatavale võimalust suhelda positiivse ja jagatud kogemuse kaudu 

(McGuigan, Legget ja Horsburg, 2015) . 

Olles olnud ise omastehooldaja ja kogenud loovtegevuse abi hoolduskoormusega 

toimetulekul, peab magistritöö autor kunstiteraapilise (visuaalkunstiteraapilise) sekkumise 

kui loovteraapia spetsialiseerumissuuna rakendamist üheks täiendavaks võimaluseks toetada 

vanemaealise lähedase hooldajat. Loovteraapia ühendab sõnalist ja mittesõnalist 

loomingulist eneseväljendust, laiendab isiku võimalusi märgata oma toimetulekuressursse ja 

leida lahendusi (Rüütel, 2017). Teadaolevalt ei ole Eestis ametlikult loovteraapilisi 

sekkumisi omastehooldaja toimetuleku toetamiseks varem tehtud.  

Eeltoodust lähtudes on magistritöö eesmärk selgitada välja kunstiteraapilise grupitöö 

sekkumise sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse tajumisele 

ning üldise stressi taseme vähendamisele. 

Töö teoreetilises osas tutvustatakse omastehoolduse olemust ja selle komponente lähtuvalt 

teoorias ja erinevates uuringutes väljatoodust. Antakse ülevaade omastehooldaja 

hoolduskoormusest tingitud stressi tekitavatest faktoritest, võimalikest stressiga toimetuleku 

viisidest ning kirjeldatakse lühidalt seni kasututatud ning tulemusi andnud sekkumisi 

omastehooldaja toimetuleku toetamisel. Näitlikustamaks kunstiteraapia sobivust ja mõju, 

tuuakse välja seni tehtud uurimused loovtöö mõjust stressile ning arutletakse kunstiteraapia 

rakendamisvõimaluse üle omastehooldaja stessi vähendamisel. Teoreetilise osa lõpus 

esitatakse uurimuse seos teoreetilise taustaga. 

Uurimuse osas esitatakse hüpoteesid, tutvustatakse uurimisküsimusi, osalejaid, kirjeldatakse 

kasutatavaid uurimismeetodeid ning uurimuse tulemusi. Uurimuses püstitatud hüpoteesidele 

vastuse saamiseks mõõdetakse uurimuses osalevate omastehooldajate üldist stressi taset ja 

hoolduskoormuse tajumist enne ja pärast kunstiteraapilisi sekkumisi. Sekkumiste raames 

viiakse omastehooldajatega läbi kunstiteraapilised grupitöö seansid, kus keskendutakse 

omastehooldaja eneseteadlikkuse tõstmisele eneseuurimise, toimetulekuressursside 

kaardistamise ning sotsiaalse seotuse võimendamise kaudu rõhuga positiivsel aspektil. 

Magistritöös on kasutatud järgmised põhimõisted: 

Positiivsed emotsioonid on määratletud kui soovitud kohanemisvõimelised reageeringud 

(responce tendencies), mis subjektiivselt kogetuna on head, ning annavad märku ja tagavad 



Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse… 9 
 

optimaalse funktsioneerimise. Näiteks tunda rõõmu, tänulikkust, rahu, huvi, lootust, uhkust, 

meelelahutust, inspiratsiooni, aukartust (Fredrickson, 2001). 

Omastehooldaja ehk mitteametlik hooldaja on igas vanuses inimene (nt  abikaasa, partner, 

perekonna liige, sõbrer, naaber), kes hooldab enamasti tasuta ja väljaspool oma kutse- või 

ametlikku tööd oma pereliiget või lähedast, kellel on tuvastatud krooniline haigus, puue või 

muu pikaajaline tervise puudujääk või hooldusvajadus (Eurocarers, 2019). 

Hoolduskoormus (caregiver burden) on hooldustegevuse füüsiliste, vaimsete, sotsiaalsete 

ja finantsnõudmiste mõju hooldust pakkuvale inimesele (Zarit, Zarit, ja Reever, 1982). 

Stress on kehaliste kaitsemehhanismide kogum mistahes kahjulike stiimulite vastu, sh 

psühholoogise ohu vastu (Hans Selye, 1936, tsit. Robinson, 2018). 

Toimetulek on isiku kognitiivne ja käitumuslik jõupingutus, mille eesmärk on püüda 

leevendada stressi allikaid (Braine ja Wray, 2018; Lazarus ja Folkman, 1984). 

Tähendus (meaning) on „asjade, sündmuste ja suhete vaheliste võimalike seoste kujuteldav 

esindatus. Seega tähendus ühendab asjad“ (Baumeister, 1991, tsit. Park 2010). 

Tähendusele suunatud toimetulek (meaning-focused coping) on isikuomaduste 

hindamisel põhinev toimetuleku viis, mille inimene rajab oma tõekspidamistele, 

väärtushinnangutele ning eksistentsiaalsetele eesmärkidele (Folkman, 2008). 

 

Südamlik tänu kõikidele uurimuses osalenud omastehooldajatele. 

  



Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse… 10 
 

 

1. TEOREETILINE TAUST 

 

1.1. Omastehooldus ja – hooldaja 

 

Sõltuvalt kroonilise haiguse kulust võib hooldus olla nii lühiajaline ja ajutine kui ka pikemat 

aega kestev ehk pikaajaline. Eesti õigusruumis puudub pikaajalise hoolduse mõiste ühtne 

definitsioon. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm soovitab oma lõpparuandes (2017) 

kasutada maailmapanga välja pakutud ja rakkerühma täiendatud määratlust, mille  järgi on 

pikaajaline hooldus inimesele, kes vajab abi argielu korraldamisel pikema aja jooksul, kuna 

tema füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud. Pikaajaline hooldus hõlmab 

tervishoiuteenuseid, isikuhooldust ja isiku igapäeva toimetulekut toetavaid teenuseid. 

Omastehooldaja pakutav hooldus seisneb peamiselt kodus pakutavas isikuhoolduses ja 

inimese igapäevast toimetulekut toetavates tegevustes, mille eesmärk on juhtida 

terviseseisundi kulgu, pidurdada ja vältida selle halvenemist. Isikuhooldus 

igapäevategevustes hõlmab tegevusi, nagu söömine, pesemine, riietumine jm; abistamine 

iseseisva toimetuleku võimaldamiseks igapäevaste toimingute juures, nt toidu valmistamine, 

poes käimine ja rahaasjade korraldamine, transpordi pakkumine jm. Omaste pakutav 

hooldus on tihti kõige mitmekülgsem ja soovitum lahendus hooldust vajavale inimesele. 

Omastehooldaja ehk mitteametlik hooldaja (Eurocarers, 2019) on igas vanuses inimene (nt  

abikaasa, partner, perekonna liige, sõber, naaber), kes hooldab enamasti tasuta ja väljaspool 

oma kutse- või ametlikku tööd, oma pereliiget või lähedast, kellel on tuvastatud krooniline 

haigus, puue või muu pikaajaline tervise puudujääk või hooldusvajadus. Omastehooldaja 

osutatav hooldus on nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt erinev sellest hoolitsusest, mida 

osutatakse tavapärases suhtekontekstis. Omastehooldaja määratlemisel (Burgio, Gaugler ja 

Hilgeman, 2016) peetakse oluliseks põhilise ehk esmase hooldaja välja toomist: selleks on 

tavaliselt isik, kel lasub suurim osa vastutusest hooldatavale antava hoolduse eest. Analüüsis 

Euroopa rahvaste perekonnanormidest, sh valmisolekust hoolduseks (Verbakel, 2017), on 

Eesti intensiivse hoolduse osas 19 uuringus osalenud Euroopa riigi seas Portugali ja 

Hispaania järel kolmandal kohal. Intensiivseks hoolduseks loetakse nimetatud analüüsis 

hooldust, mille kestvus on 11 või enam tundi nädalas. Informatsioon omastehooldajate arvu 

kohta Eestis on piiratud. Euroopa elukvaliteedi uuringu (2016, tsit. Eurocarers 2020) järgi 

osutab Eestis regulaarselt mitteametlikku hooldust vähemalt 100 000 inimest; 

hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuande (2017, edaspidi Lõpparuanne) 
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andmetel on Eestis hoolduskohustus ligikaudu 47 000 inimesel, neist 30 000 on naised ja 17 

000 mehed. Toodud arvnäitajad mitteametlike hooldajate kohta ei näita vanemaealise 

lähedase hooldajate arvu Eestis.  

Omastehooldaja hooldusega seotud keerukus (Kõre, Murakas ja Tall, 2019; Lõpparuanne, 

2017; Toivari, 2012; Saks, Tammaru,Tiit ja Võrk, 2007; Karabelnik 2012; Linnamägi ja 

Asser 2004; Varik et al., 2018) on peamiselt seotud elukorraldusega, hooldatava tervise ja 

raviga ning vaimse tervisega üldiselt, seda nii hooldaja kui hooldatava osas. Vaimse tervise 

probleemide hulka kuulub ka hooldaja väsimus, üldine kurnatus, mida mõjutavad nii 

hoolduse ajaline kestvus kui ka hooldatava vastuoluline käitumine: ühelt poolt kärsitus, 

heitlik meeleolu, manipuleerimine, vastupanu hooldusele jm ning teiselt poolt passiivsus ja 

apaatia. Pikaajalise hoolduse korral rõhutatakse kaassõltuvuse sagedast esinemist. 

Kaassõltuvuse korral klammerduvad mõlemad osapooled teineteise külge. Hooldaja ei julge 

hooldatavat pikemaks ajaks üksi jätta või kasutada alternatiivseid hooldusviise, näiteks 

intervall- või asendushooldust, hooldatav omakorda tõrjub nn konkurente (sõbrad, 

võimalikud partnerid). Hooldaja lõigatakse ära elust väljaspool kodu, tekib sotsiaalne 

isoleeritus. Tihti ei tunnista hooldaja oma toimetulekuraskusi, loodetakse iseseisvalt 

hooldusega hakkama saada ja lükatakse abipalumist edasi. Hooldustegevuse keerukuse 

raskusastet mõjutab nii hooldatava diagnoos kui hooldaja suhe hooldatavaga. Näiteks 

Nordin et al. (2018) andmetel kogevad dementsussündroomiga hooldatava hooldajad 

suuremat hoolduskoormust ning kannatavad enam vaimse tervise probleemide käes. Samas 

täiskasvanud lapsed, hooldades oma vanemat, kogevad rohkem raskusi erinevate rollide 

tasakaalustamisel ning rollimuutustega kohanemisel. Pikaajalise hoolduse korral võib n-ö 

„hooldaja“ rollist (Eifert, Adams, Dudley ja Perko, 2015) saada domineeriv roll, võttes üle 

kõik teised isikliku ja sotsiaalse identiteedi allikad ning hakata domineerima inimese igas 

kogemuses: kehalises, emotsionaalses, sotsiaalses ja ruumilises (Wiles, 2003). Enese 

kaotamine ja rollimuutus toimub järk-järgult, omastehooldaja rolli ja hoolduskohustuste 

muutumisel esmatähtsateks, jättes väga vähe aega teisteks, varem isikut määratlenud 

tegevusteks. Identiteedi kujunemist mõjutavad kaks näitajat:  enesekohane, isiku enda 

narratiivil põhinev, ja sotsiaalne, mis põhineb teiste poolt isiku teadvustamisel ja toetamisel. 

Hooldaja enda või tema lähikondlaste poolt omastehooldaja rolli mittetunnistamisel võib 

tekkida olukord, kus abi ei otsitagi, sest ei nähta end omastehooldajana.  

Pikaajaline omastehooldus, olles sõltuv hooldatava tervislikust seisundist, mille muutumist 

enamjuhtudel ei ole võimalik ette ennustada ning mõjutades negatiivselt erinevaid 
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eluvaldkondi, võib muutuda kahjulikuks hooldaja nii füüsilisele kui vaimsele tervisele ning 

saada omastehooldaja hoolduskoormuse ehk stressi põhjustajaks. 

 

1.2. Omastehooldaja hoolduskoormus ja stress 

 

Hoolduskoormuse kirjeldamiseks on kasutatud mitmeid sõnastusi, kuid konstruktina ei ole 

see üheselt määratletud (Bastawrous, 2013; Whalen ja Bucholz, 2009). Näiteks on 

omastehooldaja hoolduskoormust defineeritud lihtsalt kui hooldusest tingitud koormust, 

mida kannab krooniliselt haige, puudega või eaka inimese lähedane, ehk siis omastehooldaja 

(Stucki ja Mulvey, 2000, tsit. Hiseman ja Fackrell, 2017). Enam on kasutust leidnud 

kirjeldus hoolduskoormusest kui hooldaja negatiivsest, mitmemõõtmelisest reageeringust 

hooldustegevusest tingitud füüsilistele, sotsiaalsetele, psühholoogilistele, emotsionaalsetele 

ja majanduslikele stressoritele (Fekete, 2015; Hiseman et al., 2017; Zarit et al., 1982). 

Hooldustegevuse füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja majanduslik mõju on määratletud ka kui 

omastehooldaja stress (Vitaliano, Russo, Young, Becker ja Maiuro, 1991; Mapi research 

Trust ja Zarit, 2018; Zarit ja Savala, 2016). Kuivõrd hooldustegevus võib kesta määramatu 

aja ja ilma ennustatava arenguta, mõjutades negatiivselt erinevaid eluvaldkondi, ning võib 

muutuda kahjulikuks hooldaja nii füüsilisele kui vaimsele tervisele, siis võib 

hooldustegevust pidada krooniliseks stressoriks (Pinquart ja Sörensen, 2007, Varik et al., 

2018). Olles huvitatud kroonilise stressi mõjust, määratles Hans Selye (1936, tsit. Robinson, 

2018) stressi kui kehaliste kaitsemehhanismide kogumit mistahes kahjulike stiimulite vastu, 

sh psühholoogilise ohu vastu. Folkman ja Lazarus (1984) kirjeldavad stressi toimetuleku 

kaudu ehk isiku hinnangut sellele, kas ta ressursid keskkonnaga toimetulekuks on piisavad 

või mitte. Stress on seisund, kus olukorda tõlgendakse keerulisemana kui oma võimekust 

sellega toime tulla, alahinnates oma ressursse. Stressi kui negatiivse emotsionaalse 

kogemuse korral ja just  pikemat perioodi kestnud stressi korral muutub inimene kurnatuks, 

tema toimetulekuvõime ja enesehinnang langeb, tõuseb depressiooni ja läbipõlemise oht. 

Seda kinnitavad mitmed omastehooldajatega läbiviidud uurimused (Hallikainen et al., 2017; 

Hiel et al., 2014; Park et al., 2018; Lu ja Wykle, 2007; Nikkilä, 2016; Nordin, et al., 2018; 

Pinquart ja Sörensen, 2007; Selwood et al., 2007), mis toovad läbivalt välja omastehoolduse 

seotuse omastehooldaja nii vaimse kui füüsilise tervise halvenemisega, kroonilise stressi 

olemasolu ning ohu depressiooni ja läbipõlemise tekkeks.  

Sörensen et al. (2006) seostavad hooldustegevuse negatiivset mõju omastehooldajatele nelja 

peamise aspektiga: 1) hooldatava omadused, 2) hoolduse olud, sh tingimused, aeg jne, 3) 
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hooldaja omadused ning 4) suhted, s.o suhted hooldatava ja hooldaja vahel, muutused selles 

ning hooldusest tingitud konfliktid teiste pereliikmetega. Seega on hooldusega seotud stress 

mõjutatud mitmest vastasmõju omavast stressorist (Bastawrous, 2013; Zarit et al., 2016), 

mis aja jooksul põhjustavad kahjulikke tagajärgi nii hooldaja füüsilisele kui ka vaimsele 

tervisele. Esmased objektiivsed stressorid on omastehooldajale pandud hoolduskohustus 

ning nõudmised, nt hoolduskohustuse ajaline pikkus ning selle füüsiline (nt abi liikumisel)  

ja emotsionaalne (nt hooldatava vastuoluline käitumine) raskusaste. Esmastel objektiivsetel 

stressoritel on otsene seos esmaste subjektiivsete stressoritega. Näiteks hoolduskohustusest 

tingitud ülekoormusega seotud tunded või siis tunded, mis on seotud väärtuslike aspektide 

(nt ema-tütre, mehe-naise suhe) kadumisega suhtest hooldatavaga. Esmaste stressitekitajate 

kuhjumine võib põhjustada stressi kandumise ka teistesse eluvaldkondadesse, moodustades 

teisesed stressorid. Näiteks segada ametialaseid või perekondlikke kohustusi, vaba aja või 

seltskondlikke tegevusi, tekitades omastehooldajale raskusi rollikohustuste täitmisel ja 

sotsiaalset isoleeritust. Seetõttu võib osutuda keeruliseks hooldustegevusest tingitud 

stressorite eraldamine igapäevase eluviisiga seotud stressoritest (Schwarz ja Dunphy, 2003). 

 

1.3. Hoolduskoormuse ja stressiga toimetulek 

 

Zarit et al. (2016) järgi on põhiline stressorite mõju leevendav osa hooldaja enda isiklikel 

ressurssidel: sissetulek, sotsiaalne tugi, toimetulekuoskused, enesetõhusus jm. Dünaamiline 

suhe stresssitekitajate ja hooldaja isiklike ressursside vahel on oluliseks allikaks, et seletada 

erinevust omastehooldaja hoolduskoormusega hakkamasaamisel. Seega võib 

omastehoolduse kogemine olla ka positiivne ja rahuldust pakkuv, sõltuvalt hooldaja 

võimekusest sellega toime tulla (Beach, 1997; Whalen et al., 2009). 

Zarit et al. (2016) järgi on enamasti rakendatavate, omastehooldajate hoolduskoormusega 

toimetulekut toetavate sekkumiste eesmärk vähendada stressorite mõju kolme põhistrateegia 

kaudu: 1) pakkuda teavet ja abistada hooldajat hooldatava haigust käsitleva teabe 

mõistmisel; 2) arendada hooldaja oskusi stressi tekitava olukorra juhtimisel, seda eriti 

käitumis- ja emotsionaalsete probleemide puhul, sh nende endi reaktsioonide juhtimisel; 3) 

aidata hooldajal aru saada välise abi vajadusest ning kasutada seda, et tagada hooldaja ajutine 

vabanemine hoolduskoormusest. Olles osaks probleemile suunatud toimetulekust, õpetavad 

kaks esimest tegevuskava hooldajat rakendama käitumisstrateegiaid, et leida uusi lähenemisi 

igapäevastele, hooldusega seotud väljakutsetele ning kolmas on suunatud hoolduskoormuse 
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jagamisele, et vähendada ajutiselt kokkupuudet stressoritega ning katkestada seeläbi 

stressireaktsioon. Omastehooldaja hoolduskoormuse ja stressiga toimetulekule suunatud 

sekkumised (Gitlin, Hodgson ja Choi, 2016; Pihet ja Kipfer, 2018; Selwood et al., 2007; 

Sörensen ja Conwell, 2011; Sörensen et al., 2006) on keskendunud suuremas osas 

hoolduskoormuse leevendamisele, oskusteabe tõstmisele, tugirühmade pakkumisele ning 

psühhoedukatiivsele ja psühhoteraapilisele (enamasti kognitiiv-käitumuslik) nõustamisele. 

Häid tulemusi on andnud nimetatud sekkumiste kombineerimine (Laver, Milte, Dyer ja 

Crotty, 2017; Sörensen, Pinquart ja Duberstein, 2002). Oluline on omastehooldajatele 

suunatud sekkumiste paindlikkus, arvestades sihtgrupi eripära (Sörensen, et al., 2011; Zarit 

ja Femia, 2008). Konkreetsele probleemile suunatud sekkumised annavad tulemusi 

konkreetse probleemiga toimetulekul. Näiteks oskusteabe tõstmine  mõjutab hoolduse 

kvaliteeti, kuid ei pruugi vähendada stressi. Seetõttu peavad Sörensen et al. (2011) vajalikuks 

sekkumiste efektiivsuse tõstmiseks võtta kavandamisel fookusesse korraga nii esmased kui 

teisesed stressorid ning neid mõjutavad muutujad: näiteks enesetõhusus, sotsiaalne seotus, 

toimetulekuressursid jne. 

Lazaruse ja Folkmani (1984) kohaselt ei ole stressiga toimetulek ühekordne tegevus, vaid 

pigem hulk reaktsioone, mis ilmnevad teatud aja jooksul, mil isik ja keskkond üksteist 

mõjutavad. Konkreetne toimetulekukäitumine sõltub isiku hinnangust keskkonnast 

tulevatele reaktsioonidele ning pingutused toimetulekuks olenevad ressurssidest, mis 

inimesel on käepärast. Folkman (2008) leiab, et kahe peamise stressiga toimetulekuviisi 

puhul, esiteks probleemi lahendamisele suunatud, kus püütakse teha midagi konstruktiivset 

stressi tekitava olukorra suhtes, ja teiseks emotsioonidele suunatud, kus püütakse reguleerida 

stressi tekitava olukorra tekitatud emotsioonaalset seisundit, ei pruugi tegevus pikas 

perspektiivis tulemusi anda. Probleemile ei ole võimalik alati lahendust leida ning 

emotsioonidele keskenduv jääb end kordama, luues seeläbi tingimused kroonilise stressi 

tekkeks. Sellises seisus on ka omastehooldaja, kus stressi tekitav olukord kestab pikka aega.  

Paljud omastehooldajatele suunatud sekkumised on keskendunud  negatiivse mõju 

vähendamisele ning ei tegele positiivsete emotsioonide ega hoolduse positiivsete 

aspektidega, mis võiksid tõsta omastehooldaja subjektiivset heaolu. Seetõttu on Sörensen 

koos kolleegidega (2006) pööranud tähelepanu vajadusele integreerida sekkumistesse 

tegureid, mis süsteemselt aitaksid kaasa omastehooldaja positiivsele hinnangu andmisele, 

s.o tähenduse leidmisele ning omastehoolduse meeldivama poole märkamisele. Samuti leiab 

Zarit (2012), et ehki suur osa uuringutest keskendub stressoritele, nende tagajärgedele ja 
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juhtimisele, siis üha olulisemaks on muutunud vajadus uurida omastehoolduse positiivset 

poolt, sh omastehooldaja kogemust, hinnangut, emotsioone ja tugevusi, millele nad saavad 

toetuda, et tulla paremini toime hooldustegevuse väljakutsetega. Üheks võimalikuks 

omastehooldaja toimetuleku viisiks hinnata hoolduskoormust positiivselt peetakse 

tähenduse omistamist (meaning making) (Park ja Folkman, 1997). Riley ja Park (2014) tõid 

välja probleemile suunatud toimetulekuviisi suurema tõhususe, võrreldes probleemile 

suunatud toimetulekuviisi tähendusele suunatuga. Nad nentisid samas, et tähendusele 

suunatud toimetulekuviis võib osutuda kasulikumaks inimestevahelistest suhetest tingitud 

stressiga toimetulekul. Reker, Peacock ja Wong (1987) järgi tähendab tähenduse omistamine 

mõtestatust, korda ja selgust oma eksistentsis ning sellel on oluline osa stressi ja toimetuleku 

protsessis. Tähendusele suunatud toimetulek (Folkman ja Moskowitz, 2007; Folkman, 2008; 

Park et al., 1997) on sisuliselt isikuomaduste hindamisel põhinev toimetulekuviis, mille 

inimene rajab oma tõekspidamistele (sh religioossed, vaimsed või õigluse ja õigusega 

seotud), väärtushinnangutele ning eksistentsiaalsetele eesmärkidele (sh elu mõte või 

juhised), et motiveerida ja säilitada toimetulek ja heaolu ka raskel ajal. Parki (2010) järgi 

toimub keerulises situatsioonis olukorra mõtestamine ehk tähenduse omistamine teadmiste, 

kannatlikkuse ja kompetentsi kasvu, elu tunnustamise, olulise leidmise, sotsiaalsete sidemete 

väärtustamise,  tugevnenud vaimse seisundi kaudu. Tähenduse omistamise olulisus ei seisne 

ainult selle mõjus inimese elu juhtimisel, vaid ka toimes sellele, kuidas inimene tajub ja tuleb 

toime stressisituatsiooniga. 

Uuringud (McLennon ja Habermann, 2011; Shim, Barroso, Gilliss ja Davis, 2013) on välja 

toonud, et dementsussündroomiga abikaasat hooldavad omastehooldjad, leides tähenduse 

hoolduses, kogesid hooldusest tingitud vaimse koormuse osalist langust. Applebaum, 

Kulikowski, ja Breitbart (2015) uurimuse tulemused vähihaige lähedase hooldajatega 

näitasid, et keskendudes omastehooldajat toetavas sekkumises tähendusele, tõusis sõltumata 

hooldatava ravimatust haigusest, märgatavalt omastehooldaja hoolduskogemuse mõistmine, 

eneseväärtustamine ning sotsiaalse seotuse leidmine. Semiatini ja O’Connor’i uurimus 

(2012) omastehooldaja enesetõhususest ja positiivsetest aspektidest hoolduses näitas, et 

omastehooldaja teadlikkus enda suurenenud enesetõhususest võib viia omastehoolduse 

positiivse kogemiseni ning subjektiivse stressi vähenemiseni. Uurides neurodegeneratiivsete 

haigete omastehooldajate osalemiskogemust online tugigrupis, leidsid Damianakis, Wilson 

ja Marziali (2016), et suurem teadlikkus oma isiklikest veendumustest, sh tähenduse 

omistamine, vaimsed ja religioossed uskumused, aitasid vähendada negatiivset 
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stressireaktsiooni ning asendada see positiivsema hinnanguga nii hooldatava kui iseenda 

vajaduste suhtes. 2017. aastal Norras läbiviidud uurimus intervallhoolduse vajalikkusest 

(Tretteteig, Vatne ja Rokstad, 2017) tõi välja omastehooldaja enda väärtuste ja hinnangute 

tiheda seotuse hooldaja rollis tähenduse leidmisega, selle olulisuse hooldaja enda ja 

hooldatava vajaduste tasakaalustamisel.  

Folkman (2010) leiab, et positiivne tähenduse omistamine toob esile positiivse emotsiooni 

ning sellel rajaneva hinnangu, mis omakorda mõjutab stressikäitumist, taastades inimese 

toimetulekuressursid ning annab motivatsiooni tegeleda probleemi lahendamisega pikema 

aja vältel. Tähendusele suunatud toimetuleku protsessis ei toeta positiivset emotsiooni mitte 

kõik, kuid näiteks lahenduste leidmine, stressoriga seotu ümberhindamine, enda arengu või 

positiivsete elumuutuste tajumine ning mõtestatud eesmärkide seadmine võivad seda teha. 

Fredrickson (2001, 2018) näeb võimalust taastada inimese nii psühholoogilised kui 

psühhosotsiaalsed toimetulekuressursid keskendudes esmalt positiivsele emotsioonile. 

Kirjeldades positiivsete emotsioonide „avarda ja ehita“ teooriat, leiab Fredrickson, et 

korduvate positiivsete emotsioonide kogemisega laieneb ja täieneb kriisisituatsioonis isiku 

toimetulekuviis ning sellega kasvab aja jooksul ka isiku vastupanuvõime. Fredrickson 

väidab, et kuigi enamik positiivseid emotsioone on lühiajalised, viivad põgusad positiivsed 

seisundid kestvamate ressursside tekkimiseni, mis lõppkokkuvõttes avardavad ja panevad 

aluse isiku pingetaluvusele ning toimetulekuoskusele. Positiivse sekkumine korral, 

kasutades positiivseid emotsioone, aidatakse inimesel kogeda muutust oma teadlikkuses 

ning leida tekkinud raskustele positiivne tähendus, mis omakorda tõstab vastupanuvõimet 

ning on puhvriks edaspidisele stressile. Liikudes probleemikeskselt lähenemiselt 

lähenemisele, mis keskendub rohkem positiivsele kogemusele, positiivsele tähenduse ja 

eesmärgi leidmisele ja positiivsetele suhetele, suureneb nii vaimne kui füüsiline heaolu 

(Peterson ja Park, 2014). Samas ei tähenda see seda, et probleemid ja raskused kaoksid 

täielikult või et haigused saaksid ravitud, vaid seda, et nende osakaal väheneb ja ka teised 

võimalused muutuvad inimesele nähtavaks (Wilkinson ja Chilton, 2018). Zarit (2012), 

viidates Fredrickson’i (2001) „avarda ja ehita“ teooriale, toob välja, et kogedes negatiivseid 

emotsioone, kitsendab omastehooldaja oma tähelepanuvälja ning selle laienemine toimub 

vaid positiivse mõju kogemisel. Kroonilise stressi korral, kitsendades oma tähelepanuvälja, 

võib hooldaja mitte märgata probleemi lahendamiseks vajaliku praktilise strateegia 

olemasolu. Seega positiivsete emotsioonide kogemine võib tõsta omastehooldaja 

enesetõhusust ning toetada kohanemisvõimelist toimetulekut. 
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1.4. Kunsti ja loovteraapia, sh kunstiteraapia rakendamise võimalused 

omastehooldaja hoolduskoormuse ja stressiga toimetulekul 

 

Kunst. Kunstiga tegelemist võib vaadelda kui komplekset või multimodaalset sekkumist, 

mis ühendab endas mitu erinevat tervist edendavat komponenti (WHO, 2019).  

Kunstiga tegelemine (Fancourt, 2017) võib endas hõlmata  esteetilist seotust, 

kujutlusvõimet, sensoorset aktiviseerimist, emotsioonide ja kognitiivse stimulatsiooni 

tekitajat, või siis sõltuvalt laadist ka sotsiaalset suhtlust, füüsilist tegevust, tegelemist 

tervisega. Iga selline komponent võib käivitada psühholoogilise, füsioloogilise, sotsiaalse 

ning käitumusliku vastukaja, mis on tervisega põhjuslikult seotud. Suhe kunsti ja heaolu 

vahel areneb kolmel tasandil (Mundet-Bolos, Fuentes-Pelaez ja Pastor, 2017): sotsiaalsel, 

emotsionaalsel ja kognitiivsel. Sotsiaalne tasand tõstab võimet saada elu ja keskkonnaga 

efektiivselt hakkama; emotsionaalne tasand tõstab positiivset enesehinnangut, 

enesemääratlemist ning isiklike suhete kvaliteeti ja viimaseks  kognitiivne tasand, mis 

tugevdab teadmist, et inimese elul on mõte. Kunstiga tegelemise esteetilised ja 

emotsionaalsed komponendid annavad võimaluse emotsionaalseks eneseväljenduseks ning 

aitavad sellega reguleerida emotsioone ja tõsta vaimset heaolu (Davies, Knuiman ja 

Rosenberg, 2016; De Petrillo ja Winner, 2005; Fancourt, Warran, Finn ja Wiseman, 2019; 

Juslin, 2013; Walsh, 2011). Chilton et al. (2015) ja Chilton, Gerber, Councill ja Dreyer 

(2015) uurisid positiivsete emotsioonide seotust kunstitegevusega ja on välja toonud, et 

kunstiga tegelemine tekitab positiivseid emotsiooone ja kaasatust, rahulolu, uhkust ja 

eduelamust. Sellised kogemused aitavad omakorda inimesel muuta oma arusaamisi, 

avardades tähendust ja oma võimaluste tajumist. Uurimused (Curl, 2008; Kaimal, et al., 

2019) on näidanud, et juba lihtne ja lühiajaline kunstitöö tegemine võimaldab eemalduda 

stressorist, võib tõsta meeleolu ja enesetõhusust, aitab leida selgust iseendas, ehk siis stressi 

situatsioonis võib loovtegevus olla abiks nii stressi alandamisel kui ka probleemi 

lahendamisel. Kaimal, Ray ja Muniz (2016) leidsid, et ainult 45 minutit loovtegevust võib 

langetada stressi sõltumata kunstilisest ettevalmistusest või talendist. Kunstitööga 

tegelemine langetas märgatavalt kortisooli tastet 75% osalenutest ning osalejate kokkuvõte 

kogetust oli, et kunstitööga tegelemine oli lõõgastav, aitas leida uusi külgi endas, oli 

piirangutest vabastav ja lahendusi pakkuv. Uuringu tulemused näitasid, et eelnev kunstialane 

kogemus ei omanud stressi alanemisele mingit efekti. Samuti ei leitud märkimisväärset seost 
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stressi vähenemisel ja kunstimeediumide struktureerituse vahel: ühte moodi stressi 

alandavalt mõjus nii savitöö kui kollaaž.  

Erinevad omastehooldajatega läbiviidud kunstipõhised uurimused (Hunt et al., 2016; 

Mondro et al., 2018; Pienaar et al., 2015; Reid, 2012; Walsh et al., 2007; Walsh et al, 2004) 

on näidanud, et mõtestatud ehk tähendust andev loovtegevus (meaningful creative leasure) 

võib aidata kaasa omastehooldaja psühholoogilise heaolu hoidmisele, stimuleerides 

omastehooldaja vastupidavust hoolduskoormusest tingitud stressile. Kunstiga tegelemine 

tõstab omastehooldajate positiivset identiteeti, vastupidavust hoolduskoormusega 

toimetulekul, pakub ajutist eemaldumist hoolduskoormuse väljakutsetest, aidates hoida 

kontakti välismaailmaga ja vabaneda isoleeritusest. Kunstiga tegelemine lihtsustab 

mõtestatud suhtlemist teistega, sealhulgas ka hooldatavaga ja võimaldab positiivset 

tagasisidet teistelt, samas olukoras olevatelt inimestelt. Samuti võib loovtegevus aidata 

ületada lõhet omastehooldaja endise ja praeguse identiteedi vahel, tunda ennast n-ö 

normaalsena hooldusega seotud identiteedikriisi ajal (Van Lith, Fenner ja Schofield, 2011). 

Kunstiga tegelemine aitab vastu seista “hooldaja” identiteedile ja saavutada positiivsem 

enesetunne, nautides ajutist, kuid mõtestatud eemalolekut hoolduskoormusest ning tõsta 

sellega psühholoogilist heaolu (Hunt et al, 2016).  

Loovteraapia. Loovteraapiat võib määratleda kui kaheosalist teraapiat (Blomdahl, 

Gunnarsson, Gueregard ja Bjorklund, 2013; Malchiodi, 1998; Rüütel, 2017): loovtegevus ja 

selle kogemuse sõnastamine. Loovtegevuse osa võimaldab väljendada oma emotsioone ja 

korrastada sisemisi kogemusi ning tõekspidamisi, kaasates sellesse nii keha, vaimu kui ka 

tunded; võimaldab uurida minevikukogemusi kui ka ootusi tuleviku osas. Sõnaline osa 

võimaldab kliendil edasi anda oma lugu ning terapeudil esitada selgitavaid küsimusi, olla 

tagasisidestaja. Sõnalise ja mittesõnalise osa koosesinemine laiendab suhtluse võimalusi 

ning sellega võimalusi märgata toimetulekuressursse ja leida lahendusi probleemidele.  

Martin et al. (2018) 37 uurimuse põhjal tehtud süsteemne ülevaade stressiga toimetulekust 

ning selle ennetamisest loovteraapiliste sekkumiste kaudu tõi välja, et 81,1% uuringute 

tulemustest näitasid osalejatel loovteraapilise sekkumise järgselt märkimisväärset stressi 

vähenemist. Ülevaates toodud loovteraapiliste sekkumite valikukriteerium oli 

visuaalkunstiteraapia (art therapy), kunsti psühhoteraapia (art psychotherapy), loovad 

teraapiad (creative therapies), draama-, tantsu- või muusikateraapia. Leiti, et loovteraapia 

positiivne mõju stressi sümptomite vähenemisele on tingitud teatud teraapilistest 

mehhanismidest, mida peetakse omaseks kõikidele loovteraapilistele sekkumistele, s.o 
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hedonism ja mängulisus, esteetiline kogemus ja ehedus, mitteverbaalne  suhtlemine ja 

sümbolid, loovtegevus. 

Koch (2017) kirjeldab nimetatud mehhanisme kui loovteraapia suundadele ühist viit 

põhitegurit: 1) hedonism ehk naudingu ja mängu kunst, selle suunatus meeleolule, tunnetele 

ja hoiakutele. Isiku kogemus „loovast lustimisest“ loob võimaluse paindlikkuseks oma 

mõttemustrites, toetab terapeutilist suhet, tugevdab ühtekuuluvustunnet grupis; 2) 

esteetilisus ehk ilu ja eheduse kunst, võimalus terviklikkuse loomiseks. Ilu kui aus ja ehe 

eneseväljendus, tõelise mina näitamine ja jagamine, mis soodustab keha ja vaimu ühtsust, 

terviklik olemist; 3) mitteverbaalne tähenduse leidmine ehk kunst võimaldab suhelda 

sümbolite kaudu, mõista, väljendada ja jagada nii tuntud kui tundmatut; 4) tugi üleminekul 

ehk kunst kui turvatsoon muutuse protsessis. Loov eneseväljendus aitab hoida kontrolli 

toimuva üle. Kunstitöö või loovprotsessiga seotud rituaalsus on ühendava iseloomuga, 

pakkudes turvalist lähtepunkti ja struktuuri edasiliikumiseks; 5) produktiivsus (töö ja 

armastus) ehk kunst kui vastupidavuse ja enesetõhususe esiletooja, saavustusvajaduse täitja. 

Kunst tugevdab teadlikkust oma oskustest ja võimekusest. 

Kui loovteraapia loominguline pool julgustab klienti olema spontaanne, lihtsalt looma 

midagi, olema täielikult seotud loovprotsessiga, siis struktureeritud pool suunab klienti 

tegema kunstitööd vastavalt terapeudi juhistele, lähtuvalt konkreetsest eesmärgist (Karkou 

ja Sanderson, 2006). Terapeudi juhised loovtööks annavad vabaduse, mida puhtalt verbaalne 

teraapia ei võimalda (Moschini, 2005): juhised saab kujundada vastavalt kliendi muutuvatele 

vajadustele, võimaldades sellega kliendil luua, jagada ja väljendada end mitmel tasandil, 

kasutades turvalises keskkonnas oma alateadvuses olevat materjali (Haeyen, 2019). Juhised, 

millest osalejal on võimalus lähtuda, võivad aidata fokuseerida end olulisele või lihtsalt olla 

ärevust maandavaks vahendiks, luues seega nii terapeudile kui kliendile tööks vajaliku 

keskkonna (Williams ja Tripp, 2016). Piirid ja struktureeritus sekkumistes võivad osutuda 

kasulikuks sõltuvalt kliendi või kliendigrupi eripärast ning sobivad hästi teemakesksete 

lühiajaliste sekkumiste puhul ning loovteraapiaga esmakokkupuutel (Karou et al., 2006; 

Liebmann, 2004, 2012). 

Kunstiteraapia. Haeyen (2019) leiab, et ebameeldivatele läbielamistele, tunnetele ja 

emotsioonidele loomingulisuse kaudu lähenedes on need palju kergemini aksepteeritavad 

ning peab kunstiteraapia tugevuseks vahetut, kogemuslikku teraapilist sekkumist, kus 

kunstiterapeudil on võimalik läheneda kliendile ning tema probleemidele kaudselt, 

kasutades kunstimaterjale, kunstitöö protsessi ja kunstitööd ennast. Fookusega loovusel, 
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kannab kunstiteraapia endas võimalust mängida erinevate variantidega, olla paindlik, 

kavandada mitmeid lahendusi, katsetada omi mõtteid. Van Lith ja Spooner (2018) 

analüüsisid kunstiteraapia ja kunsti rakendamise sarnasusi ja erisusi tervishoius ning tõid 

välja neli kunstiteraapilise sekkumise erinevust: 1) rõhuasetus tähenduse leidmisel 

teraapilise kunstimaterjalide uurimise ja sümbolistliku eneseväljenduse kaudu, 2) 

kunstiterapeudi juhendamisel ning kunstitöö vahendusel toimuv eneseuurimine, 3) suunatus 

psühhohariduslikule, rõhuasetusega teadmiste kohandamsel isiku eesmärkide 

saavutamiseks, 4) suunatus konkreetse eesmärgi saavutamisele.  

Wilkinson et al. (2018) näevad kunstiteraapias võimalust jõustada klienti positiivse 

esiletõstmise kaudu: leidma erandeid, kui nad on end hästi tundnud; visualiseerima suurema 

heaolu kogemist; uurima, mida õnn ja heaolu neile tähendab;  ära tundma oma tugevusi ja 

ressursse; leidma positiivset motivatsiooni düsfunktsionaalseks muutunud käitumises; 

leidma kasu nii positiivsetes kui negatiivsetes emotsioonides; reguleerima positiivseid ja 

negatiivseid emotsioone saades neist rohkem teadlikuks, vähendades negatiivseid, kuid 

mitte elimineerides neid ning suurendades positiivsete emotsioonide osakaalu negatiivsete 

suhtes; stimuleerima loovust kutsudes esile positiivseid emotsioone; uurima tähendust ja 

eesmärki; tõstma vastupidavust teadlikkuse tõusu kaudu; kogema tänutunnet, mõistmist, 

paremaid suhteid, võimestatust, võimalikkuse tunnet ning positiivset muutust. Kirjeldades 

kunstiteraapiat töös tähenduse ja tajumisvõimega, toovad Wilkinson et al. (ibid) välja 

vajaduse alustada teadlikkuse arendamisest: sellest, mis on hõivanud alateadvust ja teadvust, 

millele pööratakse tähelepanu, ja mida tajutakse; ning teadlikkuse suurendamise 

strateegiatest. Seejärel tegeleda arusaamade muutmisega, uurides positiivse tähenduse 

leidmist raskustes, millega silmitsi seistakse ja elus üldiselt; tegeleda toimetuleku ressursside 

kaardistamisega, toetadades isiku võimekuse taju ja enesetõhusust; ning aidata võimendada 

sotsiaalset seotust. 

Loovteraapiapiliste, sh kunstiteraapiliste sekkumiste mõju omastehooldajate toimetulekule 

ei ole eriti laialdaselt uuritud, kuid juba üksikute läbiviidud uurimuste tulemused on 

kinnitanud selle meetodi tulemuslikkust. Näiteks Catlin et al. (2016) leidsid, et vähihaige 

lähedase hooldajad olid rohkem avatud jagama oma emotsionaalseid vajadusi 

kunstiteraapilise loovtegevuse kaudu – „ Silla joonistus“ (The Bridge Drawing, Hays ja 

Lyon, 1981) kui ainult verbaalselt vestlusel. Loovtöö aitas osalejatel teadvustada 

hoolduskoormuse mõju ning enda vastamata jäänud vajadusi. Baker’i (2017) uurimus 

muusikateraapilisest 12-sessioonilisest sekkumisest seitsme osalejaga näitas, et 
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laulukirjutamisega seotud loomingulised ja terapeutilised protsessid, keskendudes isiku 

eneseväljendusele ja -uurimisele, identiteedile ja toimetuleku strateegiatele, võivad aidata 

omastehooldajal kohaneda uue rolliga ning toetada sellega edaspidist toimetulekut. Sarnased 

tulemused tõid välja ka Baker, Stretton-Smith, Clark, Tamplin ja Lee (2018) 

kuuesessioonilise sekkumise puhul, milles laulukirjutamise programm omastehooldajatele 

võimaldas neil leida sotsiaalne seotus ning selle kaudu jõuda isiklike 

toimetulekuressurssideni. 

 

1.5. Grupi kunstiteraapia 

 

Ühe sihtgrupina sobib grupiteraapia (Whitaker, 2001) n-ö tavanormide järgi normaalselt 

funktsioneerivatele inimestele, kes on lähedalt seotud inimesega, kelle tavapärasest 

suuremad nõudmised tekitavad neile märkimisväärset stressi, sh oma lähedase hooldajale. 

Grupiteraapia kui sotsiaalse seotuse võimendaja sobivuse omastehooldajatele toovad välja 

ka Sörensen et al. (2011). Sotsiaalsel identiteedil (Haslam, 2005) ehk isiku nägemusel oma 

kuuluvusest on stressi protsessis võtmeroll, kaitstes isikut võimalike stressitekitajate 

kahjuliku mõju vastu grupikuuluvuse kaudu. Isik kujundab tähenduse oma elus olles avatud 

teistele ning isiklik tähendus on võimalik leida ainult suhetes teistega ja selleks on vaja 

ületada individuaalne mina (Moon, 2010). Samastudes sotsiaalse grupiga, on tõenäoline nii 

isiku enda abi pakkumine, selle vastuvõtmine kui ka kasutamine oma eesmärkide 

saavutamiseks. Grupiteraapia (Liebmann, 2004, 2012; Whitaker, 2001; Yalom, 2005) pakub 

seega turvalist keskkonda, kus seista silmitsi ja väljendada omi tundeid nii iseenda kui 

endaga seotud isiku suhtes, selle olukorra suhtes, milles ollakse sunnitud olema ning sellest 

olukorrast tekkinud stessi ja selle tagajärgede suhtes.  

Kunstiteraapiline grupitöö annab võimaluse (Liebmann, 2004, 2012; Moon, 2010; Reid, 

2012) tugevdada sotsiaalset seotust emotsionaalse ja loomingulise eneseväljenduse kaudu. 

Gabel ja Robb (2017) on välja toonud viis terapeutilist tegurit, mis kirjeldavad 

grupikunstiteraapia mõju erinevust verbaalsest grupiteraapiast: 1) võimalus 

eneseväljenduseks sümbolite kaudu (symbolic expression), 2) suhtestatud esteetika 

(relational aesthetics), s.o kunstitöö, isiku ja terapeudi vaheline kolmiksuhe, milles 

kunstitööl on visuaalse-mitteverbaalse ja verbaalse vahendaja roll, 3) kehastatus 

(enbodiment) ehk isiku teadlik oma sisemiste kogemuste tunnetamine ning jagamine 

kunstitöö vahendusel, 4) (pleasure/play) nauding ja mäng,  võimalus algelisel ja lihtsal viisil 
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katsetada loomeprotsessi ja kunstivahenditega, 5) rituaal (ritual), s.o kindlate toimingute, sh 

liigutuste, sõnade, ülesannete kogum, mis mõjutavad inimese käitumist nii üksikisikuna kui 

grupis. Kunstitöö (Williams et al., 2016) võib sisaldada endas teavet, mis pole isiku 

teadvusele veel kättesaadav ning verbaalselt väljendatav. Kunstitöös kujutatud ning selle 

tegija sümboolseks kehastuseks olev teave on teistele grupiliikmetele nähtav. Nii saab 

kunstitööst endast suhtleja, mis suunab rühma tegelema probleemidega, mis sõnalises 

suhtluses ei oleks esile tulnudk. Tõmbab grupiliikmete tähelepanu ning kutsub üles nägema, 

mõistma ja arutlema. Kunstiteraapia grupi eesmärk on pakkuda omastehooldajatele 

võimalust toimida n-ö „konteinerina“ (Belfiore, 1994; Williams et al., 2016), kus igaüks nii 

individuaalselt kui grupis tervikuna saab väljendada oma töös varjatud ja valusaid aspekte; 

aktiviseerida protsessi, mis võimaldab lähedase haigusest tingitud kaotuste ja piirangutega 

tegelemist ning nii verbaalselt kui mitteverbaalselt töötada hooldamisega kaasneva sotsaalse 

suhtekeerukusega. Mingis mõttes esindab grupp oma olemuselt n-ö vaimset ruumi, mis on 

võimeline hoidma ja läbi töötama igapäevase hoolduskoormusega kaasnevate probleemide 

keerukusega silmitsi seismist. 

Rankanen (2014, 2016) uuris kliendi positiivset ja negatiivset kogemust kunstiteraapia 

grupitöös ning tõi välja positiivse kogemuse ehk kasutegurid, mis võimaldavad kliendil 

kunstitöö ja kunstitöö tegemise protsessi kaudu  saada uus vaatenurk ja teadmised oma elust; 

laiendada senist eneseväljendust, kogeda loomingulist vabadust, leida oma ressursid ja 

tähendus igapäevases elus; kogeda suurenenud eneseteadlikkust ja reflektsiooni, selgust oma 

identiteedis; olla aksepteeritud ja mõistetud; leida inspiratsiooni ja lahendusi igapäevaseks 

tööks; saada teadlikuks oma emotsioonidest ning leida tuge ja õppida oskusi nende 

käsitlemiseks; leppida iseendaga; tunnistada oma käitumismustreid ning leida motivatsiooni 

nende muutmiseks; leida inspiratsiooni iseseisvaks loominguliseks tegevuseks;  

reflekteerida ja tulla toime möödunud elusündmustega; suurendada teiste inimeste 

mõistmist; lubada endale plaane tulevikuks. Negatiivse kogemusena (Rankanen, 2014) 

kirjeldasid  kliendid oma probleeme terapeudi seatud piiride, eesmärkide ja ülesannetega; 

pettumust loominguliste või isiklike eesmärkide olulisuse osas; raskusi verbaalsel 

eneseväljendamisel; toimetulekuraskusi kunstitegemisel esilekerkinud lahendamatute 

emotsioonidega ning isiku minast lähtuvad vääriti tõlgendusei. Lisaks positiivsetele ja 

negatiivsetele teemadele selgus analüüsi (ibid) käigus, et kliendi kirjeldustes esinevad 

vastuolulised teemad, mis sisaldavad endas läbipõimunult nii positiivset kui negatiivset 

kogemust: näiteks 1) kunstitöö tegemisel ja vaatlemisel eneseteadlikkuse tõus ebameeldivate 
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emotsioonide või keerukate teemade käsitlemise ja peegeldamise kaudu, 2) rühmasuhtlus on 

väljakutseid esitav, kuid aitab kaasa enesereflektsioonile, 3) enda avamine grupis jagamise 

faasis, 4) vastuoluline suhe igapäeva elu ja grupikunstiteraapias kogetu vahel, 5) koostöös 

kunstitöö tegemine ning enesepeegelduse protsess, 6) loov eneseväljendus nii kavandamise, 

loomise kui kajastamise faasis, 7) vastuolu kliendi enda soovide ja terapeudi seatud 

eesmärkide ja piiride vahel.  Rankanen (ibid) täheldas, et vastuolulised teemad osutasid 

sageli osalejate kirjeldustele kunstiteraapias toimuvast muutuse protsessist ja leidis, et 

vastuolulistes teemades kogetu kvaliteet on oluliseks tähiseks kustiteraapilise sekkumise 

tõhususest.   

Lähtudes grupi koostoimest, on terapeudi ülesanne avada grupis toimuv n-ö sisu, aidata 

grupis toimuvat mõista ja seostada, toetada uudishimu nii grupiliikme enda kui teiste 

grupiliikmetega toimuva suhtes (Williams et al., 2016). Lisaks kliendi loomingulise 

eneseväljenduse, positiivsete emotsioonide ja üldise heaolu toetamisele kasutab 

kunstiterapeut kunsti ka psühhoterapeutilisel tasandil reflekteerimise, tähenduse leidmise ja 

eneseuurimise abil (Van Lith et al., 2018). Teraapia protsessile võib lisaväärtust anda (Moon, 

2010) terapeudi asjakohane oma kogemuse jagamine, aidates sellega grupiliikmetel olla 

rohkem avatud ja näha inimlike probleemide üldist olemust. Mochini (2005) rõhutab 

terapeudi kohustust hinnata klienti mitte ainult tema arengus, vaid arvestada ka kliendi 

isiklikke toimetulekumehhanisme, mis võivad osutuda teraapias takistavateks faktoriteks. 

Töös omastehooldaja grupiga võib suureks väljakutseks (Mondro et al., 2018; Liebmann, 

2012; Pihet et al., 2018) osutuda osalejate leidmine gruppi. See on suures osas seotud 

omastehooldaja niigi stressirohke eluga ning vastumeelsusega võtta veel kohustusi lisaks. 

Samuti mängib märgatavat rolli inimeste seisukoht, et nad ei ole loomingulised, neil puudub 

kunstiline võimekus või siis arvamus, et nad ei vaja abi teraapia kujul. Grupis osalejate 

vähesuse tõttu (Liebmann, 2004; Whitaker, 2001, Yalom, 2006) võib osutuda sekkumiste 

jätkamine keerukaks ning mõjutada grupiliikmete grupist saadavat kogemust. Liiga väikses 

grupis võib kaduda võimalus jagamiseks ja võrdluseks ning kannatada grupi sidusus. 

Terapeut võib leida end olukorras, kus grupiteraapias toimub tegelikult individuaalteraapia 

(Yalom, 2006). 
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1.6. Teoreetilise osa rakendamine uurimuses 

 

Magistritöö käsitleb vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormusega toimetuleku 

toetamise võimalust kunstiteraapilise grupitöö kaudu. Kunstiteraapilise grupitöö mõju ja 

sobivuse hindamiseks viidi läbi sekkumispõhine uuring. Kuna hooldatava seisundi 

muutumine ajas ja sellega ka hooldustegevuse muutumine mõjutavad toimetulekut toetavate 

sekkumiste kasuteguri kestvust, siis sekkumiste suunatus probleemi lahendamisele ja 

probleemist tingitud emotsioonide ohjamine ei pruugi omastehooldaja toimetulekut jätkuvalt 

toetada (Sörensen et al., 2006; Folkman, 2008). Erinevad  kirjandusallikad soovitavad 

integreerida sekkumistesse niisuguseid tegureid, mis toetaksid omastehooldajat ka pikema 

aja vältel, näiteks suunata sekkumised positiivsetele emotsioonidele ning tähenduse 

omistamisele (Applebaum et al., 2015; Folkman, 2008; Sörensen et al., 2006; Tretteteig et 

al., 2017; Zarit 2012). 

Arvestades kunsti ja loovteraapia mõju stressile (Kaimal et al., 2016, 2019; Martin et al., 

2018) ning kunstiteraapia ja grupitöö (Gabel et al., 2017; Moon, 2010; Rankanen, 2016; 

Wilkinson et al., 2018) teraapilisi mehhanisme, nähti magistritöös võimalust toetada 

omastehooldajat kunstiteraapilise grupitöö kaudu. Kunstiteraapilise grupitöö kavandamisel 

võeti aluseks positiivsed emotsioonid ning tähendusele suunatud toimetulek 

stressisituatsioonis (Fredrickson, 2001, 2018; Folkman, 2008). Kuivõrd tähenduse 

omistamine toimub läbi teadmiste ja kompetentsi kasvu, olulise leidmise, elu tunnustamise 

ja sotsiaalsete sidemete väärtustamise, s.o tugevnenud vaimse seisundi kaudu (Park, 2010), 

siis oli sekkumiste üheks eesmärgiks tõsta omastehooldaja eneseteadlikkust eneseuurimise 

abil ning võimendada tema sotsiaalset seotust (Applebaum et al. 2015; Baker, 2017; 

Sörensen et al., 2011; Wilkinson et al., 2018). Hoolduskogemuse mõistmise toetamiseks ja 

omastehooldaja eneseväärtustamisele kaasa aitamiseks (Damianakis et al., 2016; Semiatin 

et al., 2012; Tretteteig et al., 2017) olid sekkumised läbivalt suunatud positiivse emotsiooni 

märkamisele ja esiletoomisele (Wilkinson et al.,2013, 2018). 

Käesolevas uurimuses olid kunstiteraapilise grupitöö seanssidel kasutatud harjutused 

struktureeritud, rõhuasetusega positiivsel aspektil, et toetada omastehooldajat eneseuurimise 

kaudu: a) kaardistada oma ootused ja eesmärgid, b) määratleda oma rollid, c) leida oma 

tugevused, oskused ja toimetulekuressursid, c) mõtestada ümber negatiivne kogemus, näha 

negatiivse kõrval positiivset, ning d) võimendada sotsiaalset seotust, jagada õpikogemust. 

Tähenduse leidmine ja omistamine ning positiivsete emotsioonide kogemine toetab 
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probleemile ja emotsionaalsele seisundile suunatud toimetulekut. Andes raskustele 

hinnangud läbi positiivse spektri, tõstab see omastehooldaja vastupanuvõimet ning kaitseb 

edaspidise stressi eest. Kunstiteraapilise grupitöö osa omastehooldaja stressiga 

toimetulekuprotsessis on toodud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Kunstiteraapiline grupitöö omastehooldaja stressiga toimetulekuprotsessis. 
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2. UURIMUS 

 

 

Magistritöö raames viidi läbi sekkumise-põhine uurimus kunstiteraapilise grupitöö 

sobivusest ja mõjust omasetehooldaja hoolduskoormusest tingitud stressi vähendamisel. 

 

2.1. Eesmärk, hüpoteesid ja uurimisküsimused 

 

Eesmärk oli selgitada välja kunstiteraapilise grupitöö sekkumise sobivus vanemaealise 

hooldatava omastehooldajatele ja selle mõju hoolduskoormuse tajumisele ning üldise stressi 

taseme vähendamisele. 

Hüpoteesid: 

-  omastehooldajate tajutud stressi tase Tajutud stressi skaala (Perceived Stress Scale – 

PSS) järgi on peale kunstiteraapilise grupitöö sekkumist madalam võrreldes näitajatega enne 

sekkumist; 

-  omastehooldajate koormuse tajumise tase Zariti’ Koormuse Intervjuu Lühike Vormi 

(Short Form Zarit Burden Interview) järgi on peale kunstiteraapilise grupitöö sekkumist 

madalam võrreldes tasemega enne sekkumist. 

Lisaks hüpoteesidele püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas omastehooldajad kogevad hooldusest tingitud koormust?  

2. Milline on omastehooldajate kogemus kunstiteraapilises grupitöös osalemisest? 

3. Milliste teguritega tuleks arvestada kunstiteraapilise grupitöö rakendamisel 

omastehooldaja hoolduskoormuse ja stressi tajumise vähendamisel? 

 

2.2. Meetodid 

 

Uurimismeetodina kasutatati sekkumise-põhist uurimust (Carolan, 2001;  Betts & Deaver, 

2019), mille eesmärk oli koguda informatsiooni kunstiteraapilise grupitöö sekkumise  

mõjust omastehooldaja hoolduskoormusest tingitud stressi vähendamisele ja 

kunstiteraapilise grupitöö rakendamise sobivuse kohta antud sihtrühmale. 

Andmete kogumiseks kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset andmekogumismeetodit 

(Betts ja Deaver, 2019; Õunapuu, 2014), kus ühel meetodil saadud tulemusi täiendatakse 
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teisel meetodil saadud tulemustega. Sekkumistele eelnevalt koguti kvantitatiivseid andmeid 

(küsimustikud) ning sekkumistele järgnevalt lisaks kvantitatiivsetele andmetele ka 

kvalitatiivseid andmeid (intervjuud).   

Uurimuses esitatud andmeid koguti juuni kuni detsember 2019. 

 

2.2.1 Uurimuses osalejad 

 

Osalejate otsimine uurimusse toimus kahes ajavahemikus: aprill–mai 2019 ja septembris 

2019. Selleks kasutati MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Eesti Omastehooldus võrgustikku, 

erinevate õendus-hoolduskeskuste kontakte ja sotsiaalmeediat, kus levitati uurimust 

tutvustavat teabelehte (lisa A ) ning isiklikke kontakte.  Kahel korral tutvustati uurimust  

eesmärgiga leida osalejaid MTÜ Elu Dementsusega tugigrupis. 

Uurimusse kaasamise kriteeriumiks oli, et  osaleja a) on vanemaealise lähedase hooldaja; b) 

elab koos hooldatavaga või/ja on hooldamisega seotud iga päev; c)  on peamine ehk põhiline 

hooldaja; d) hoolduskoormus on kestnud vähemalt 6 kuud; e) hooldustegevusest tingitud 

stressi tase on osaleja arvates tõusnud.  

Kokku võttis ühendust 22 inimest, kellest juba sekkumistele eelnevalt langes välja 7. Välja 

langemise põhjuseks oli osalemiseks mittesobiv aeg/ liigne kurnatus (4 in), hooldatava surm 

(1 in) ning kriteeriumitele mittevastavus (2 in). Uurimusse võeti kõik eelkohtumistel 

osalenud osalemiskriteeriumitele vastanud osalejad. Osalejate väikese arvu tõttu jäeti 

osalejate palvel ja nõusolekul ühte gruppi osaleja (Nx), kes ei vastanud uuringus osalemise 

kriteeriumitele (puudus stress, ei olnud hooldamisega seotud iga päev), tema andmeid 

hilisemas andmete analüüsis ei kasutatud. 

Osalejatest moodustati grupid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõgeval. Ühe grupi kõik liikmed 

olid eelnevalt osalenud MTÜ Elu Dementsusega tugigrupis.  

Kõik osalejad olid naisterahvad, osalejate jagunemine gruppidesse, suhe hooldatavaga, 

hooldatava diagnoos (osaleja andmetel) ning vanused on toodud tabelis 1. Osalejate 

tähistamiseks on uurimustöös kasutatud tähe ja numbri kombinatsiooni ( N1; N2; N3... N14). 
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Tabel 1. Uurimuses osalejad ja nende hooldatavad 

Grupp Osaleja Vanus Suhe 

hooldatavaga 

Hooldatava 

vanus 

Hooldatava diagnoos Hoolduse 

kestvus 

aastates 

 N12 50 tütar/ema 79 liikumispuue 10 

 N2 63 abikaasa 70 liikumispuue 15 

1. N3 50 minia/ämm 94 dementsus 5 

 N4 49 tütar/isa 75 vähk/luululisus 20 

 N14 43 tütar/ema 72 dementsus 4 

 N6 48 tütar/ema 81 dementsus 2 

2. N5 55 tütar/ema 81 dementsus 5 

 N13 34 lapselaps/vanaema 91 dementsus 3 

 N9 48 tütar/isa 92 insult/dementsus 10 

3. N10 53 sõber-tuttav 50 liikumispuue+dementsus 3 

 N7 48 tütar/isa 78 dementsus 3 

 N1 50 tütar/ema 79 aju kasvaja 10 

 N11 45 tütar/ema 79 dementsus 7 

4. N8 51 tütar/vanemad  81/80 dementsus 4 

 Nx Andmeid  ei kasutatud     

 

2.2.2. Mõõtmisvahendid ja andmekogumismeetodid 

 

Küsimustikud. Sekkumistele eelnevalt ja järgnevalt täitsid kõik uurimuses osalejad 2 

küsimustikku üldise stressi ning tajutava hoolduskoormuse hindamiseks. 

Üldine stress. Üldise stressi hindamiseks kasutati Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck 

ja Mermelstein, 1983) eestikeelset versiooni Tajutud stressi skaala (PSS) (Kallasmaa, 1997).  

Skaala eestikeelse versiooni reliaabluse kontroll on teostatud valimiga n=620 (naised n=422, 

mehed n=178), vanus 13–58 (M=23,85, SD=8,862); reliaabluskordaja Cronbach's α (alfa) 

esimesel mõõtmisel 0,820, teisel mõõtmisel 0,846. 

Eestikeelses versioonis on skaalal 18 küsimust (nt “Kui tihti oled Sa viimasel ajal tundnud, 

et oled jõuetu oma probleeme lahendama?”). Skaala 9 küsimust viitavad stressile ja 9 

küsimust viitavad selle puudumisele. Küsimuse vastuste summeerimisel saadakse tajutud 

stressi skoor, kusjuures suurem skoor näitab suuremat tajutud stressi. Vastused küsimustele 

on 5-pallisel Likerti skaalal (0 – väga harva ... 4 – väga sageli). Lisa B  

Tajutav hoolduskoormus. Tajutava hoolduskoormuse hindamiseks kasutati Short-Form 

Zarit Burden Interview (Bédard, Molloy, Squire, Dubois, Lever,  ja O’Donnell, 2001) eesti 

keelde kohandatud küsimustikku Zariti’ Koormuse Intervjuu Lühike Vorm (ZBI-12). 

Küsimustik on eesti keelde kohandatud magistritöös kasutamiseks Mapi Research Trusti loal 

ja vastavalt nende edastatud juhendile (COA, 2018). Reliaabluse kontrollis osales 52 
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vanemaealise lähedase hooldajat (naiste ja meeste jaotus ning vanus ei ole valimis teada), 

reliaabluskordaja Cronbachi  α (alfa) = 0,89. 

ZBI-12 on valideeritud kui vanemaealise hooldatava omastehooldaja koormuse ehk stressi 

hindamise vahend kaugelearenenud haiguste, sh dementsuse ja vähi puhul. Skaalal on 12 

küsimust (nt. „Kas tunnete ... stressi, kuna peate hooldama oma lähedast ning täitma samas 

ka muid kohustusi (töö, perekond jm.)“), mille vastuste summeerimisel saadud skoor annab 

omastehooldaja distressi ehk koormuse taseme. Mida kõrgem skoor seda kõrgem 

distress/koormus  (Mapi Research Trust et al., 2018). Vastused küsimustele antakse 5-

pallisel Likerti skaalal (0 – mitte kunagi ... 4 – väga sageli). Lisa C. 

ZBI-12 (Bédard et al., 2001) on lühendatud variant ZBIst, mis on välja töötatud  

kasutuskerguse eesmärgil, kuivõrd ZBI küsimustik võib uurimuses ja kiinilises töös 

heidutada vastajat oma pikkusega. ZBI-12 tulemused on võrreldavad ZBI tulemustega. Zarit 

Burden Interview (ZBI) esialgne variant, mis oli 29 küsimusega (Zarit, Reever ja Bach-

Peterson,1980), töötati välja 1980ndatel. Tänaseks on ZBI 22 küsimusega küsimustik (Zarit, 

Orr ja Zarit, 1985) ning selle küsimustiku eesmärk on hinnata vanemaealise hooldatava ( kas 

dementsuse vm puudega) peamise omastehooldaja koormuse tajumise taset. 

Intervjuu. Kvalitatiivse andmekogumismeetodina viidi sekkumistele järgnevalt, 2–3 nädalat 

peale sekkumisi, läbi individuaalsed poolstruktureeritud intervjuud. Poolstruktureeritud 

intervjuu valiti põhjusel, et välistada osalejate mittevalmisolek kunstiteraapia grupis 

osalemise kogemuse igast aspektist avamiseks. Intervjuud viis läbi magistritöö autor. 

Intervjuu küsimused koostati astmeliselt. Lihtsustamaks vastajal oma kogemuse jagamist, 

esitati esimeste küsimustena otsekohesemad, omastehoolduse kogemusega seotud 

küsimused. Rohkem uurivamad küsimused kunstiteraapia grupis osalemises esitati intervjuu 

keskel ja viimaste küsimustena esitati emotsionaalset pinget maandavad küsimused. 

Küsimuste esitamiseks koostati n-ö põhiküsimused, kuid intervjuu viidi kokkuvõttes läbi 

paindlikult, jälgides vastaja dünaamikat. Intervjuud kestsid keskimiselt 40–55 minutit. 

Intervjuu küsimused on toodud lisas D. 

Intervjuud salvestati ning transkribeeriti Wordi dokumendina. Transkriptsioone töödeldi 

struktureeritud temaatilise analüüsi meetodit kasutades (Braun ja Clarke, 2006).  

Uuringu läbiviija märkmed. Uuringu ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegi magistritöö autor 

tähelepanekuid, mis talletati märkmetena sekkumiste kavas vastava kohtumise juures. 
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Märkmeid töödeldi koos intervjuude transkriptsioonidega, kasutades struktureeritud 

temaatilise analüüsi meetodit (Braun ja Clarke, 2006). 

 

2.2.3. Protseduur 

 

ZBI- 12 küsimustiku kohandamise protseduur. Oktoober–november 2018 toimus 

küsimustiku eesti keelele kohandamine ning tagasitõlge, milles osales 2 inglise keele 

filoloogi, inglise keelt emakeelena rääkiv kakskeelne isik ning magistritöö autor. 

Küsimustiku originaaltekstist tehti kaks eestikeelset tõlkevarianti, misjärel toimus arutelu 

tõlgete sobivuse üle ning koostati kokkuleppele jõutud tõlkest kolmas tõlkevariant, millest 

omakorda  tehti tagasitõlge. Tagasitõlke võrdluse originaaltekstiga viis läbi magistritöö 

autor. Kohandamise ja tagasitõlke tulemused on toodud lisas G. Raport kohandamise ja 

tagasitõlke protseduurist esitati Mapi Research Trustile.  

Novembris 2018 võeti eesti keelele kohandatud ZBI-12 usaldusväärsuse testimiseks 

ühendust  vanemaealise lähedase hooldajatega Eesti erinevates piirkondades. Märtsis 2019 

oli vastatud küsimustikud laekunud 52 omastehooldajalt. Vastatud küsimustike andmete 

reliaabluse kontroll viidi läbi andmetöötlusprogrammis IBM SPSS Statistics 25.  Raport 

tegevusest esitati Mapi Research Trustile. 

Mõõtmise protseduur. Üldise stressi taseme ja tajutava hoolduskoormuse mõõtmine toimus 

kunstiteraapilistele sekkumistele eelnenud ja järgnenud kohtumisel, kus kõik osalejad täitsid 

PSS ja ZBI-12 küsimustiku. Sekkumistele järgnenud kohtumisel viidi osalejatega läbi pool-

struktureeritud intervjuu. 

Kunstiteraapiline grupitöö. Kunstiteraapiline grupitöö toimus kahes ajavahemikus. Esimese 

grupiga (põhigrupp) toimusid sekkumised juuni–august 2019, grupis oli 5 inimest. 

Võrdlemaks esimese grupi mõõtmistulemusi, moodustati peale esimese grupiga sekkumiste 

toimumist veel kolm võrdlusgruppigruppi. Võrdlusgruppidega toimusid kohtumised 

oktoober–detsember 2019, ühes võrdlusgrupis oli 4 ja teistes võrdlusgruppides 3 liiget 

kummaski. Kõikide gruppidega läbi viidud sekkumised toimusid ühesuguse sekkumise 

plaani järgi (lisa F).  

Kunstiteraapilise grupitöö sekkumistele eelnenud eelkohtumisel tutvustati osalejatele 

uurimust, sh kunstiteraapiat kui teraapia vormi; teraapilise grupi toimimist toetavaid 
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reegleid; osalejatega sõlmiti uurimuses osalemise ja loovtööde kasutamise kokkulepe (lisa 

E) ning täideti üldist stressi taset mõõtev ning hoolduskoormuse taset mõõtev küsimustik.  

Kunstiteraapiline grupitöö sekkumine toimus kaheksal korral igal nädalal, kestvusega 1,5–2 

tundi. Tegemist oli suletud rühmadega, kus rühmast osaleja välja langemisel uut osalejat 

rühma ei võetud. Väljalangemisi üheski rühmas ei toimunud. Osalejatel võimaldati puududa 

ühelt kohtumiselt ning osalejatega kokkuleppel tehti igas rühmas üks kahenädalane paus, 

tingituna sobiva ühisaja mitteleidmisest. 

Sekkumistele järgnev kohtumine toimus 2–3 nädalat peale kunstiteraapilisi sekkumisi, mil 

iga osalejaga viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu ning täideti üldist stressi taset mõõtev 

(PSS) ning hoolduskoormuse taset mõõtev (ZBI-12) küsimustik.  

Kunstiteraapia sekkumiste kavandamine. Kunstiteraapilise grupitöö sekkumise 

kavandamisel lähtuti tähendusele suunatud toimetulekuviisist ja positiivsete emotsioonide 

osast stressiga toimetulekuprotsessis. Struktureeritud seansside eesmärgid ja teemad olid 

suunatud omastehooldaja stressi vähendamisele eneseteadlikkuse ja sotsiaalse seotuse 

võimendamise ning positiivse märkamise ja esiletoomise kaudu. Igal kunstiteraapilise 

grupitöö seansil olid kindlad, terapeudi väljapakutud teemad ning harjutused. Vahendid 

loovtööde tegemiseks olid vastavalt teemale, kas joonistamist, kollaži või savitööd 

võimaldavad. Terapeudi poolt laudadele väljapandud vahenditest said osalejad valida endale 

meelepärased, otsustada mida ja kui palju ja kuidas kasutada.  

Harjutused olid valitud vastavalt sekkumiste eesmärkidele, kunstiteraapia harjutusi 

sisaldavatest raamatutest või kogumikest (lisa E) ja seminaride materjalidest ning 

kohandatud omastehooldajate sihtgrupi omapära arvestades. Iga kohtumise eel tutvustati 

kohtumise teemat ja harjutust ning selgitati võimalust läheneda tööle osaleja oskustest ja 

mõistmisest lähtuvalt ning õigust keelduda selle tegemisest või jagamisest grupis. Osaliselt 

loobuti loovtöö tegemisest ja avaldati soovi mitte jagada kujutatuga seotut vaid üksikutel 

kordadel.  Sekkumiste plaan seansside kaupa on toodud lisas F. 

 

2.2.4. Andmetöötlusmeetodid 

 

ZBI-12 küsimustiku eesti keelele kohandamisel kasutati sisereliaabluse mõõtmiseks 

programmi  SPSS Statistics 25.  
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Sekkumises osalenud omastehooldajate (N=14) hinnanguid hoolduskoormuse ja üldise 

stressi taseme tajumisest sekkumistele eelnevalt ja sekkumistele järgnevalt võrreldi 

kasutades Wilcoxoni märgitesti, järeldused tehti usaldusnivool p < 0,05. Tulemuste 

analüüsiks kasutati programmi SPSS Statistics 26. PSS ja ZBI-12 vahelise korrelatsiooni 

arvutamiseks kasutati Bivariate Correlations Spearmani korrelatsioonikordajat. Tulemuste 

analüüsiks kasutati programmi SPSS Statistics 25. Gruppide võrdlemiseks enne ja peale 

sekkumisi kasutati Independent-Samples T testi ja Paired Samples T-Testi. Analüüsiks 

kasutati programmi SPSS Statistics 25. 

Intervjuude tulemusi analüüsiti temaatilise sisuanalüüsi põhmõtetest lähtudes (Kalmus, 

Masso ja Linno, 2015; Braun ja Clarke, 2006). Intervjuude analüüsimisel lähtuti kahest 

intervjuusid läbinud peateemast: esiteks  hooldusest tingitud koormus e hoolduskoormus 

ning teiseks kunstiteraapia grupis osalemise kogemus ja selle mõju omastehooldajale. 

Peateemade alla toodi välja hoolduskoormuse kirjeldustest ning kunstiteraapia grupis 

osalemise kogemusest esile tulnud teemad, mis omakorda jaotati enim esilekerkinud 

alateemadeks. Alateemad esinesid enamikus intervjuudes. Tähelepanu pöörati ka 

lahknevatele vaadetele. 

 

2.2.5. Uurimuse eetiline külg 

 

Uurimuses osalemine oli vabatahtlik ning uurimuses osaleja võis loobuda osalemisest igal 

hetkel, ka uurimuse toimumise ajal. Vastav info edastati osalejatele eelkohtumisel ja korrati 

üle jooksvalt järgnevalt toimunud kohtumistel. Enne kunstiteraapiliste sekkumiste algust 

eelkohtumisel selgitati osalejatele kunstiteraapias kasutatavat tööviisi, töövahendeid ja teisi 

uurimuses osalemisega seotud asjaolusid. Uuringus osalejad andsid informeeritud nõusoleku 

uuringus osalemise kohta (lisa E). 

Uurimuse käigus korjati ainult uurimusküsimustele vastuste leidmiseks ning püstitatud 

hüpoteeside kinnitamiseks vajalikke andmeid. Kõik kogutud isikuandmed koguti 

konfidentsiaalsuspõhimõtteid järgides. Kasutatavate andmete asjakohasus ja valiidsus 

kindlustatakse kasutades usaldusväärseid mõõtmisvahendeid ning mõõtes vaid uurimuse 

seisukohast olulisi näitajaid. Uuringu andmete säilitamisel tagati, et andmetele on 

juurdepääsu võimalus ainult uuringu läbiviijal. Andmefailides ei esinenud uuritava nimi 

koos andmetega, uurimuse andmetes tähistati uuritavad koodidega. Intervjuude salvestused 

ja transkribeeritud salvestused tähistati samuti individuaalsete koodidega ning neid 
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säilitatakse uuringu läbiviija arvutis parooliga kaitstult. Paberkandjal kogutud andmeid ja 

loovtöid säilitatakse lukustatud kapis. Loovtööde pildistamine kasutamiseks teadustöös ja 

koolitustel toimus osalejate kirjalikul nõusolekul. (lisa E).  

Kunstiteraapiliste sekkumiste läbiviimisel järgiti loovterapeudi kutsestandardi 

(Kutsestandardid...., 2019) ja loovterapeudi eetikakoodeksi (ELTÜ, 2019) nõudeid.  
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2.3. Tulemused 

 

2.3.1. Muutused omastehooldajate hoolduskoormuse tajumises ja üldises stressi tasemes 

 

Kogu valim. Sekkumistele eelnenud ja järgnenud mõõtmistulemuste analüüs näitas, et nii 

hoolduskoormuse tajumise kui ka üldise stressi tajumise skoor enamikul osalejatest langes, 

skoor tõusis ühel osalejal mõlema näitaja suhtes ning ühel osalejal jäi üldise stressi tajumise 

skoor samaks. Hoolduskoormuse tajumise  ja üldise tajutud stressi tasme võrdlustulemused 

on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Mõõtmistulemused enne ja pärast sekkumist ZBI-12 ja PSS lõikes 

Skaala     Enne sekkumist 

(M/SD)       (Q1/Me/Q3) 

     Peale sekkumist  

(M/SD)    (Q1/Me/Q3)     

Üldefekt         

Z 
Negatiivne 

skoor  

  N 

Positiivne 

skoor 

  N 

Sama 

skoor 

  N 

ZBI-

12 

30,9/6,2 26,7/30,5/34,7 23,8/6,9 18,7/25/30 -3,245* 13 1 0 

PSS 32,6/8,1 26/32/38 24,5/6,9 19/21,5/30,2 -3,078* 12 1 1 

M-keskmine; SD- standardhälve; Me-mediaan; Q1-alumine kvartiil; Q3- ülemine kvartiil; *p < 0,05 

 

Kunstiteraapiline grupitöö sekkumine tõi välja statistiliselt olulise erinevuse nii 

omastehooldajate poolses hoolduskoormuse tajumises ( Z=-3,245;  p<0,05) kui ka üldise 

stressi tajumises ( Z=-3,078; p<0,05) .  

Uurimuses kasutatud skaalade ZBI-12 ja PSS tulemuste vahelise seose analüüsis selgus, et 

seos hoolduskoormuse ja üldise stressi tajumise vahel oli kunstiteraapilisele grupitööle 

eelnevalt tugevam (r=0,897; p < 0,01) kui sellele järgnevalt (r=0,643; p < 0,05). 

Gruppide lõikes. Hoolduskoormuse tajumises toimus gruppide siseselt kõigis grupides 

sekkumise jooksul hoolduskoormuse tajumises langus, muutused olid statistiliselt olulised, 

p<0,05. Grupp 1 enne M=27,6 (SD=6,46), peale sekkumist M=21,4 (SD=4,45); grupp 2  

enne M=31,6 (SD=4,04), peale sekkumist M=24,6 (SD=5,03); grupp 3  enne M=29,5 

(SD=6,45), peale sekkumist M=23,0 (SD=9,55); grupp 4 enne M=41, 0 (SD=1,41), peale 

sekkumist M=30,5 (SD=0,71). Üldises stressi tasemes ei ilmnenud gruppide siseselt 

statistilisel olulisi muutusi enne ja peale sekkumist.  

Gruppide võrdlus. Hoolduskoormuse tajumine. Esimese (põhigrupp) ja neljanda 

võrdlusgrupi hoolduskoormuse tajumine erines statistiliselt oluliselt nii enne sekkumist kui 

ka peale sekkumist, vastavalt p < 0,01 ja p<0,05. Grupp 1 enne M=26,8 (SD=4,32); grupp 4 

enne M=46,5 (SD=6,36). Esimese põhigrupi–teise võrdlusgrupi ja esimese põhigrupi–
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kolmanda võrdlusgrupigrupi võrdluses statistiliselt olulisi erinevusi  hoolduskoormuse 

tajumises ei ilmnenud. Üldine stressi tase ei erinenud ühegi grupi vahel enne ja peale 

sekkumist. Võrdlustulemused on toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Mõõtmistulemused gruppide võrdluses enne ja pärast sekkumist hoolduskoormuse 

ja üldise stressi tajumise lõikes. 
 grupp M SD T-statistik/ 

t 

F 

Hoolduskoormuse tajumine enne 1 27,60 4,45 -6,017** 1,46 

4 41,00 1,41 

1 27,60 4,45 -1,326 0,11 

2 31,67 4,04 

1 27,60 4,45 -0,501 0,91 

3 29,50 6,45 

Hoolduskoormuse tajumine pärast 1 21,40 6,47 -3,101* 5,86 

4 30,50 0,71 

1 21,40 6,47 -0,797 0,83 

2 24,67 5,03 

1 21,40 6,47 -0,286 0,99 

3 23,00 9,56 

Üldise stressi tajumine enne 1 26,80 4,32 -4,903 0,51 

4 46,50 6,36 

1 26,80 4,32 -2,041 0,49 

2 34,67 5,77 

1 26,80 4,32 -1, 286 0,16 

3 31,25 5,74 

Üldine stressi tajumine pärast 1 21,20 2,49 -0,496 6,42 

4 23,50 6,36 

1 21,20 2,49 -2,431 8,05 

2 31,00 8,88 

1 21,20 2,49 -0,685 22,34 

3 24,25 8,62 

M-keskmine; SD- standardhälve; t-test; F - Fischeri kriteerium *p < 0,05; **p<0,01 

 

Kvalitatiivsed kirjeldused intervjuude põhjal on alljärgnevalt välja toodud lähtudes 

uurimusküsimustest. Kirjeldustes on aluseks võetud lisaks intervjuudes väljatoodule ka 

kunstiteraapilise grupitöö seanssidel sekkumiste läbiviija-uurija tehtud märkmed.  

 

2.3.2. Omastehooldaja hooldusest tingitud koormuse kogemus 

 

Toodud tulemused põhinevad osalejatega läbiviidud intervjuude analüüsil, kus 

hoolduskogemuse peateemast väljajoonistunud alateemad on omakorda jaotatud enim 

esilekerkinud alateemadeks, andmed on esitatud tabelis 4. 
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Tabel 4. Hooldustegevusega seotud kogemus 

Teema Alateema 

Hooldustegevus Raskusaste muutumine ajas 

 Kurnav ja muret tekitav kohustus 

 Abi palumise keerukus 

Emotsionaalne stressor Rollide muutus/vahetus 

Suhe hooldatavaga 

 Muutused hooldatava isiksuses 

 Suhted lähisugulastega 

Füüsiline stressor Hooldatava füüsiline võimekus 

 Hooldatava vaimsed võimed 

 Hooldaja tervise halvenemine 

Sotsiaalne stressor Isoleeritus 

 Üksi jäetuse tunne 

 Mitte mõistmine ja tunnustuse puudus 

  

Toimetulekut toetavad tegurid Lähivõrgustiku tugi 

 Valmisolek hoolduseks 

 Haigusteadlikkus/hooldamisoskused 

 Tugigrupid 

 Ajutine eemaldumine hooldustegevusest 

 

Hooldustegevus. Peamiselt elasid uuritavad hooldatavaga koos, või kui eraldi, siis oldi 

hooldustegevusega iga päev seotud. Hooldustegevus seisnes peamiselt hooldatava 

asjaajamises ja igapäevatoimingutega abistamises.  

Sõltudes hooldatava seisundi muutustest, oli hooldustegevuse raskusaste olnud ajas pidevalt 

muutuv – läinud halvemaks või paremaks. N1: „... sa arvad, et oled näinud kõike, et midagi 

ei saa enam üllatada, ja siis tuleb uus pauk, hullem kui eelmised...“. N2: „ ..see ongi tõusude 

ja langustega...“. N4: „...neid aegu on olnud igasuguseid, küll ta üritas ennast ära tappa, et 

tähelepanu saada... ja on neid kurjuse perioode olnud..., aga praegu hetkel on just nagu 

mõistlik...“. N6: „..., vahest on halvemad päevad, vahest paremad, ma ei teagi millest see 

sõltub, vahest on täitsa segane...“. Hooldatava haiguse süvenedes leiti isegi, et see on 

olukorda lihtsamaks teinud vaimselt, samas füüsiliselt keerukamaks. N1: „...temaga on 

selles mõttes lihtsamaks läinud, et ta ei ole enam kuri, ta on väga hea, aga keerulisem on ta 

selles mõttes, et ta ei liiguta enam üldse,...“. N3: „.. nüüd on vähem väsitavam, ta magab 

paremini,...neid segadushoogusid pole enam ja ta ei käi üleval, ei toimeta ringi....“. 

N5:“...ta teeb end rohkem sõltuvaks, aga nagu füüsiliselt sõltuvaks, mitte vaimselt, et see on 

mulle olukorra teinud nagu kergemaks...“.  

Kõik osalejad kirjeldasid hooldustegevust kui kurnavat ja pidevalt muretsema panevat 

kohustust, mis väga suures osas piirab nende tegutsemisvabadust. Toodi välja, et iga 

tavapärasest pikem eemalolek hooldatavast vajab alati ette planeerimist ja arvestamist N6: 

„... kogu aeg pead mõtlema, et kui sa tahad kuskile minna, pead planeerima, kui oled näiteks 
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öö ära või paar päeva ära, et kes siis ema juurde läheb,...“,  ja usaldusväärse asendaja 

leidmist, N5: „...et kuidas sa saad seda inimest usaldada, ja kuidas tema sinule lähedase 

inimesega hakkama saab ja kuidas hooldatav regeerib ja...“ , hirmu hooldatava valveta 

jätmise ees, N3: „..ma nagu ei julgenud teda ööseks üksi jätta..., käisin teda öösel vaatamas, 

see hakkas nagu vanglat meenutama...“ ning tihti süümepiinade tundmist, et hooldatav on 

kellegi teise hooleks jäetud N6: „...ma ei peaks ka süümekaid tundma, et jätan ta poja 

hoolde“  

Abi palumist hooldamisel või asutushooldusele panemise võimalust peeti keerukaks või 

mitte sobivaks ning emotsionaalselt raskeks. N7: „... ma muud varianti ei näe. Ma jään 

sellele kindlaks, et see on minu valik, et ma võiksin ju muud teha või teistmoodi otsustada...“, 

N5: „... kui ma panin ema hooldekodu järjekorda, see oli selline raske, emotsionaalselt raske 

ja on hea meel, et praegu on nii, et ta saab kodus olla...“, N1: „... kui ma oleksin ta kuskile 

hooldekodusse viinud, siis oleks ta juba ammu kõnetu ja liikumatu...“. N7: „... ma olen neid 

kohti vaadanud, ..., ma ei saa teda sellisesse kohta panna...“. N9: „... ega ma ei saa talle 

selga keerata, minema kõndida, seni kui ta teab, kes me oleme ja jalad on all, siis jääb nii 

nagu on...“ 

Emotsionaalne stressor. Kõige enam kirjeldasid osalejad oma lähedase hooldamise juures 

selle emotsionaalset raskust. Peamiselt tõstis emotsionaalset keerukust hooldatava 

tervislikust seisundist tingitud vastuoluline käitumine, suhteajalugu hooldatavaga, ning 

muutus hooldatavaga seotud rollides.  

Osalejatel, kelle suhe hooldatavaga oli olnud varem, enne haigestumist hea, tunnetasid 

hooldamise keerukust kõige enam just rollide muutuses. Hooldades oma vanemat, oli suhe 

muutunud, seda kirjeldati kui lapsevanemaks olemist oma emale või isale. N6: „... ma ei 

oska panna teda sellesse väikese lapse rolli, sest ta on ju kogu aeg olnud täiskasvanud ja 

ema, aga nüüd ma olen nagu väikese lapsega ja hullem veel, laps ju areneb, aga tema läheb 

vastupidi,..., nüüd seda taandarengut vaadata on raske...“. N9: „...ma võtsingi vist 

alateadlikult ema rolli ja hakkasin tegema kõike isa jaoks,....“. Abikaasa hooldamisel oli 

naisest ja armastajast saanud ühel hetkel alaline abiline. N2: „... me suhtleme teistmoodi. See 

oleks nagu roll oleks muutunud, talle meeldib mulle ütelda, et see on mu töö. Aga ma olen 

ju kodus, töö on tööl, kodus ma olen perekonna liige, abikaasa, naine. ...,aga  ma tahan ju 

ka olla nõrgem pool...“.  
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Samas varasem hooldatavaga suhte puudumine või siis selle keerukus on pannud 

omastehooldajad emotsionaalselt raskesse olukorda, kus ühelt poolt tuntakse kohustust 

hooldada oma vanemat, kuid teiselt poolt häirib teadmine, et lapsena ei ole ise kogetud tema 

hoolitsust ja hoolimist. Sellises sundseisus emotsioonid versus kohustus tunti süümepiinu 

enda negatiivse suhtumise pärast hooldatavasse. N4: „võib-olla see on ikka lapsepõlevest, 

et ta ei ole meile hea isa olnud..., et mul ei ole midagi head meenutada..., et ikka see, et ta 

on mu isa, et ma pean seal käima, et ta on mulle nagu kohustus...,et ma ei lähe hea meelega 

seda tegema,..., aga samas on ikka kahju, et ma nii tunnen...“ . N7: „... see on 

kohusetundest,...ma ei taha nii mõtelda...“.  

Haigusest tingitud muutustega hooldatava isiksuses oli intervjueeritavatel väga keeruline 

kohaneda. Leppida sellega, et varem normaalselt funktsioneerinud inimene käitub kohatult 

või veidralt, tema mälu halveneb, ning seni väärtuslik ja turvaline osa suhtes lähedase 

inimesega kaob.  N5: „...sa ju tunned seda inimest sellest ajast, kui ta oli normaalne, et sa 

pead kogu aeg kohanema selle uue olukorraga, selle uue inimesega...“. N8: „... ta on 

kiuslikuks muutunud,..., ta ei ole kunagi mind nii lükanud,..., see on kurb, et su oma isa,...“. 

N9: „...seal ei ole enam mõtteid, reaalsust. Ma ei saa enam ta käest küsida, kuidas sa seda 

hoidist tegid või, ta nagu lihtsalt kadus ära...“.  

Hooldamisega seotud emotsionaalset pingestatust kirjeldati suhetes lähisugulastega, 

vanemate või õdede-vendadega, N12: „... me läksime ikka nii tohutult tülli selle kõige 

pärast...“, N9: „... ta lihtsalt ei näe, keeldub aru saamast..., aga mina ju näen...“. N5:„... 

ma saan aru, et ta elab teises linnas, aga helistada ju võiks, .... siis ma olen tundnud sellist 

vimma isegi“. 

Füüsiline stressor. Füüsilist koormatust seostati otseselt hooldatava füüsilise võimekusega 

ehk siis vajadust hooldatavat tõsta, liigutada, toetada, või teha tema eest igapäevategevusi, 

sh koristamine, pesemine, söögi valmistamine jm. N2:„... ta on hakanud ise loobuma ja 

ootab, et mina teen,...“ N1: „... nüüd on ta keerata, pöörata..., ma võimlen, võtan ta voodist 

üles. ..., käsklused ei jõua enam peast kätte, ma siis liigutan ise ta käsi...“. N8: „... kui ma 

vanemate juurest tulin, siis ma olin lihtsalt pikali, ma lihtsalt ei jaksanud, ei helistada ega 

suhelda, ma lihtsalt olin, vaatasin tuima näoga telekat ja kogusin jõudu, et järgmine päev 

jälle minna...“.  

Toodi välja füüsilise koormatuse kaudne seotus probleemidega hooldatava vaimsetes 

võimetes (nt eneseseire, eesmärgipärane käitumine jne), mis seisnes peamiselt hooldatava n-
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ö veidra käitumise tagajärgede likvideerimises, eluruumide ümberkorraldamises. N6:„...no 

ta teeb, ta ju päeva läbi teeb,..., siis ma mõtlen õudusega, mida ta siis nüüd jälle tegi..., see 

mis ta päeva jooksul on korda saatnud, selle koristamine...“, N9: „...kui ta akna peal käis ja 

lingid pidi kõik ära võtma...“.  

Füüsilise kurnatusega, millele oli lisandunud vaimne pinge, seostati enda tervise 

halvenemist. N 12: „... mul on tervis läbi, ma tundsin, et ma enam ei jõua...“. 

Sotsiaalne stressor. Vaimne ja füüsiline kurnatus soodustasid intervjueeritavate sotsiaaalse 

isoleerituse tekkimist, N9: „...et mis on aastaid olnud, et ma ei taha kuskile minna,...algul 

ikka kutsuti, aga kui sa kogu aeg ei ütled, siis ei kutsuta...“.  

Kirjeldati üksijäetuse tunnet, N12: „.... et mina teen üksi tööd,...ja ma olen ikka kogu aeg 

teinud, aga teised on lihtsalt puhanud ja külas käinud...“.  

Tunti mittemõistmist ja tunnustuse puudust. N1: „... mind nagu polnudki olemas...“, N2: „... 

ei märgata ja võetakse loomulikuna seda, et ma panustan...“. Tunnetades mittemõistmist, 

loobuti ise probleemide jagamisest, N5: „... aga vahest sa nagu ei luba endale seda, sest sul 

on nagu teine ülesanne või muu asi...“  

Toimetulekut toetavad tegurid. Toimetulekut toetavana märgiti enim ära lähivõrgustiku 

tugi, oma enda pereliikmete tugi hooldamisel, N12: „... me oleme seal alati käinud,..., koos 

oma pere ja lastega..“, N9: „...jagan õega, räägime, mis ta tegi...“ . Õdede ja vendade, teiste 

sugulaste, tuttavate ja kollegide toe puhul toodi n-ö tingliku tegurina välja selle sõltuvus 

teiste olukorra mõistmisest, kogemuse olemasolust või elukoha asukohast. N5: “…kui palju 

on inimesed kokku puutunud, ja siis kui arutame seal hooldekodust või käitumismustreid või 

asju, siis juba 15 minutit aitab, et sa saad selle endast välja...”.  N4: „Ja siis ta saigi siia 

minu juurde lähemale toodud, kuna teine laps elab Soomes,...“.  

Valmisolek hoolduseks, nt lapsepõlvest kaasa saadud teadmine, et oma lähedase eest 

hoolitseda on loomulik, et see on perekonnas tavaks, muutis mitme intervjueeritava 

leppimise raskustega kergemaks, N10: „..., vanaema hooldas mind, oma meest ja laudas 

loomi ka veel ja käis veel tööl...“, N3: „... minu vanemad on alati mind toetanud, see tundub 

nüüd loomulik, et mina aitan ...“.  

Märgiti haigusteadlikkuse ja hooldamisoskuste olulisust toimetulekul, N13: „.., minu stressi 

kasvades, ta käitumise muutumine, diagnoos süvenenud ja võib olla minu mitte 

teadlikkus,..“, N11: „... ja võttes ise ka kursusi, et oma teadmisi laiendada...“.  
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Tugigruppides osalemist, nagu  seda pakub MTÜ Elu Dementsusega, peeti toetavaks, aga 

peamiselt konkreetsete probleemide puhul, N9: „..sa saad praktilist abi,...“.  

Toimetulekut toetavana nimetati võimalusel hooldustegevusest ajutiselt eemaldumist, N3: „ 

... praegu on igasugu üritusi, saad seal käia, saad oma lastega kokku,... puhkad lihtsalt, 

suhtled teiste inimestega...“, N12: „..vahest paned lihtsalt jalad seina peale ja vaatad 

telekat. Mingit seebikat...“, sealhulgas tööl käimine toodi välja n-ö puhkusena 

hoolduskoormusest, N6: „..tööl on rahulikum, seal nagu puhkan...“. 

 

2.3.3. Omastehooldaja kogemus kunstiteraapilises grupitöös osalemisest 

 

Tulemused põhinevad osalejatega läbiviidud intervjuude analüüsil, kus kunstiteraapilises 

grupitöös osalemise kogemuse peateemast väljajoonistunud alateemad on omakorda 

jaotatud enim esilekerkinud alateemadeks, andmed on esitatud tabelis 5. Intervjuudes 

esiletõstetud, osalejaid enim kõnetanud loovtööd ja nende kirjeldused on eraldi väljatoodud 

lisas H. 

Tabel 5. Kogemus kunstiteraapia grupis osalemisest 

Teema Alateema 

Ootus Uudishimu uue teraapia osas, sh ka tööalane 

 Hingetõmbeaeg/ eemaldumine hooldustegevusest 

 Skeptilisus tõhususe suhtes 

 Joonistamiskartus 

 Terapeudi roll probleemide lahendamisel 

Grupitöö Grupi suurus 

 Kuuluvustunne 

 Teadmisi avardav ja lohutav 

 Grupiliikmete omavaheline sobivus 

 Hooldatavate diagnoos 

Eneseteadvustamine ja stress Loovtöö kui käivitaja 

 Mõtetes selguse loomine 

 Aeg iseendale 

 Eneseväärtustamine, sh omastehooldaja rollis 

 Koormuse jagamine 

Rahustav mõju 

 Isiklike ressursside (taas)leidmine  

 Inspiratsioon edasiseks loovtööks 

Negatiivne kogemus Mõtete kujutamine/verbaalne väljendamine 

 Eneseanalüüsi vältimine 

 Grupiliikmete omavaheline sobimatus 

Kunstiteraapia kui teraapia vormi mitte mõistmine 

Kohtumiste ülesehitus Sobiv struktureeritud lähenemine 

Materjalid Eelistused puudusid 

Tehnikad Eelistused puudusid 

  

Ootus kunstiteraapiale. Intervjuudest selgus, et enamus osalejaid olid liitunud 

kunstiteraapia grupiga uudishimust, et teada saada, mida kunstiteraapia endast kujutab ja kas 
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see võib tõesti stressi alandada või kuidagi toetada hoolduskoormusega toimetulekul, aidata 

eneses selguse leidmisel, või eesmärgiga teha lihtsalt midagi muud, lülitada ennast välja 

hooldustegevusest. 2 osalejat tõid välja kaudselt tööalasese huvi.  

Paljudest intervjuudest kumas läbi teatud osalejate ettevaatlikus ja skeptilisus uue ja 

tundmatu tegevuse suhtes, N13: „... ma mitte otseselt selle mõttega, et maailm saab 

paremaks ja probleemid saavad lahendatud, aga..., et teha midagi teistmoodi...“. Olles küll 

teadlik, et kunstiteraapia on midagi teistmoodi, oodati pigem midagi käsitööringi või 

kunstistuudio sarnast, N3: „..., sest need käsitöö asjad on ju ka väga teraapilised...“.  

Praktiliselt kõik osalejad kinnitasid esialgset pelgust joonistamise suhtes, N3: „...no 

kompleksid olid sellepärast, et ma ei ole joonistaja...“, millega kaasnes mõne osaleja puhul 

ootus, et kunstiteraapias on võimalik joonistama õppida, N2: „... me hakkame joonistama ja 

ma õpingi joonistama...,“. Ebakindlus oma joonistamisoskuste suhtes sai lõppkokkuvõttes 

nii mõnelegi osalejale kuni kunstiteraapia sessioonide lõpuni pinget tekitavaks teguriks 

N9:“...see oli pingutus, ... see niisama ei tulnud..., see oli raske...“.  

Mitme intervjueeritava ootus kunstiteraapiale oli seotud ootusega terapeudi sekkumisele, 

N2: „...et tuleb, annab hinnangu ja..., et see on millega ma pean tegelema hakkama...., et 

terapeut ütleks, mis mu viga on, kus ma saan muutuda.“.  

Kunstiteraapilise grupitöö kogemus. Kõik osalejad mainisid eelistusena pigem grupitööd 

kui individuaalteraapiat. Grupi suuruse juures jäädi rahule väikeste gruppidega, N5: „...aga 

see minigrupp oli tore ja mul oli alati hea tulla...“,  kuigi samas nenditi, et see pani arvestama 

või mõtlema asjaolule, et kui grupist keegi välja kukub, siis võib grupp laguneda ja asi jääb 

pooleli, N13: „...selline kuklatunne, et  ma ei saa ju ära jääda, sest siis jääb ainult kaks 

inimest...“.  

Kuigi märgiti esialgset võõrastust, N5: „..alguses olime ju ka palju reserveeritumad, ei 

tundnud üksteist, aga siis käid koos ja teed ja räägid ja lähed rohkem lahti...“, siis peamise 

grupitöö kasutegurina toodi välja kuuluvustunne, et inimestel grupis on sarnased 

probleemid, kogeti nende mõistmist ja toetust, N1: „...ma ilmselt ei tunneks ennast hästi 

seletamas inimestele, kelle mured on teistsugused. Ikka nagu sellised saatusekaaslased...“, 

N13: „...kui sa oma kogemust jagad, et keegi noogutab üle laua, et ta teab, mida ma mõtlen, 

et ma ei pea isegi oma lauset lõpetama,...“. Rõhutati terapeudi omastehooldaja kogemuse 

olulisust, seda nii gruppide liitumisel kui ka enda turvaliselt tundmisel.  
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Teistega oma kogemuse jagamist peeti teadmisi ja oskusi laiendavaks, N12: „ saad kõrva 

taha ise panna ja siis võib olla natuke teistmoodi teha,...“, ning mõnel juhul lohutavaks, et 

ei olda üksi selliste probleemidega ning need võivad teistel olla isegi keerulisemad, N6: 

„...see grupis leiad kinnitust, et teistel on samad mured tegi asja lihtsamaks“.  

Rõhutati grupiliikmete omavahelise sobivuse olulisust, N7: „.. aga grupis osalejad peavad 

ka klappima, muidu ei tunne ennast hästi“. Sobivuse puudumist kirjeldas üks osaleja kui 

kogu teraapia protsessi vältel teda takistanud ja häirinud tegurit ning hindas seda kui asjaolu, 

mis takistas tal lõppkokkuvõttes teraapiast oodatud kasu saamast, N8: „..ma oleksin kogenud 

palju sügavamalt, aga see üks inimene häiris mind niivõrd, et iga kord mul tekkis see blokk 

ja trots..., üks kord kui teda ei olnud, siis ma tundsin ennast sellisena nagu ma olen..., mulle 

oleks see teraapia topelt paremini mõjunud...“.  

Mõned intervjueeritavad tõid välja soovi, et kõikide osalejate hooldatavatel oleks sarnane 

diagnoos ning isegi sarnane haiguse raskusaste, et see lihtsustaks nende jaoks teistega 

probleemide jagamist ja mõistmist. 

Kunstiteraapilise grupitöö osa eneseteadvustamisel ja stressi vähendamisel. Toodi välja 

loovtöö olulisus diskussiooni, N13: „. See iseenda lainele viimine..“, enda avamise, N2: 

„...see loovtöö nagu tõmbab sinust välja selle mida sa muidu ei räägiks...“, ja jagamise 

käivitajana, N5: „... et sa ei pea kohe kõike jagama,... teed midagi muud – mätserdad saviga, 

joonistad, et ta loob sellise ühistegevuse pinna ja siis sa reflekteerid ja siis see on su enda 

asi palju sa räägid. Ma arvan, et see on hea vorm viia inimesi kokku sellisel nö algul nagu 

neutraalsel pinnal, ... et sa ei ole sunnitud sisenema kohe sellesse jagamise meeleolusse...“. 

 Loovtööde tegemine aitas oma mõtetes selgust luua, N3: „.. läbi loovtöö on nagu parem, 

...võib-olla aitab paremini,...ise ei oska seda võib-olla niimoodi sättida, aru saada 

asjadest...“, N9: „... need joonistused panid nagu järgi mõtlema,...et ma pean hooldamise 

käigus ikka säilitama iseennast, ..., kui seda teadvustada endale seda oma probleemi ja 

raskust, siis saan edasi liikuda..“. N11: „..aitas mul kaardistada, et ma olen nagu jõudnud 

iseendani, et ma olin nagu enne kadunud...“.  

Kuid samas rõhutati  keerukust oma mõtete kujutamisel, N9: „...hakkasid ühest otsast nagu 

tegema seda asja ja, siis... oma ajus tekib pidur peale, et mis see nüüd tähendama peab, 

hakkad kohe otsima tähendust, aga võib-olla ei peaks kohe otsima, vaid lihtsalt tegema...“,  

või verbaalsel väljendamisel, N7: „...mõnikord oli hästi keeruline nagu tunnetest rääkida, 

mitte et ma ei usaldaks, aga ma nagu ei oskagi kirjeldada...“. 
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Kunstiteraapias osalemist peeti oluliseks sammuks mõistmaks, et  enda jaoks on vaja aega 

võtta,  N4: „.... see oligi minu asi, kodus ma ütlesin, et nüüd ma lähen sinna, ma pean sinna 

minema, et vot nüüd nii ongi,..praegu jäi söök siia keema ja nüüd vaatad sina. Ja vot nii 

ongi...“, N13: „... ma igastahes väärtustan aega iseendale nüüd rohkem“, N2: „... see 

endaga olemise aeg, see oli see siin, kus ma voolisin või rebisin või joonistasin, siis ma olingi 

päris endaga...“  

Hakati end tunnustama omastehooldaja rollis, N12: „...ma tunnen, et ta on hakanud nägema 

rohkem, minuga arvestama,...“, N8: „...ma ikka praegu väärtustan ennast ja mul on midagi 

kuklas ka, et see tagasi ei tuleks...“, N2: „... see mina seal, see mina on tähtis, see isik seal 

sees, minu tunded ja minu mõtted, see et seal ei ole kõrval hooldatavat, et ma pean vaatama, 

mis nägu ja kuidas tema ennast tunneb. Et sa pöörad enda tähelepanu sellele rollile, aga 

esimene koht on sinul endal...“. Kunstiteraapias osalemise kogemust kirjeldati kui jõudu 

andvat ja enda väärtustamist esiletõstvat, N12: „...ma tunnen et ma olen rahulikum, et ma 

saan aidata..., see andis positiivset energiat juurde...“, N1: „...ma pööran endale rohkem 

tähelepanu,...“ 

Jõuti selgusele, et hooldamise koormust on võimalik jagada, N3: „... siis nad ka nagu 

teadvustavad, et ma olen hooldaja ... ja siis sa ise ka hakkad nagu tähele panema neid 

aegasid, et saad kodunt välja..., et sa ei pea kogu aeg seda tegema, et koormust saab 

jagada...“. N13: „... see oli nagu valgustav või selline selgust loov, et ma ei pea olema üksi..., 

et seda vastutust saab jagada...“.  

Kirjeldati oma varasemast rahulikumat suhtumist asjadesse, N8: „...ma suudan ennast ise 

talitseda ja ma ei lähe enam närvi..“, N7: „..ma ei tunne enam, et see oleks nii raske...“, 

kuid alati ei seostatud seda otseselt kunstiteraapia grupis osalemisega, vaid arvati olevat 

tingitud muudest asjaoludest, nagu lihtsalt rahulikum periood või hooldatava parem tervislik 

seisund või siis teised enda toimetulekut toetavad tegevused, N8: „...saaks siis nii ütelda, 

kui ma oleksin need 2 kuud ainult siin käinud ja mitte midagi muud teinud, et siis ainult 

kunstiteraapia mind aitas...“, N7: „ ...praegu võib olla ka lihtsalt hea aeg...“. 

Samas tõdesid osalejad, et kunstiteraapia grupis osalemine on andnud jõudu probleemidega 

tegelemisel, uute lahenduste leidmisel, seda sõltumata asjaolust, et hooldusest tingitud 

koormus ei ole muutunud, N3: „...et võib olla ise ei tulnudki nende asjade peale. Ma tunnen, 

et mul on kuidagi lihtsam see asi, muidu oli kohati nagu ummikus olemise tunne, et lahendust 

ei ole, et kõik on minu kukil. Aga nüüd näed neid valguskiiri, kuidas oleks mingeid lahendusi, 
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teisi ka leida. Et sa ei ole terveks eluks pandud rakkesse ja võimalusi on veel. See on nagu 

uus minu jaoks, et on veel teisi lahendusi...“.  

Üks osaleja tõi välja kunstiteraapia sobimatuse sellisel kujul, eelistades pigem kunsti kui 

teraapiat, N6: „minu jaoks on see raske, sedasi endasse vaatamine, et teha midagi ja siis 

mõtelda mida ma tunnen või, ma pigem teeks lihtsalt ja ei pea pärast analüüsima,...võib-olla 

kui ma hakkan ennast analüüsima, siis see teeb veel hullemaks selle olukorra..., minu jaoks 

oli see võõras,...“. 

Üks intevjueeritav kirjeldas kunstiteraapia grupis osalemist kui talle väga meeldivat.... kuid 

lõppkokkuvõttes ikkagi arusaamatut teraapia vormi: N4 „.. ega ma sellest ei saa ikka aru, 

mida see kunstiteraapia mulle nagu andis, see saab siin nüüd läbi ja mul on kurb, et mul 

enam polegi seda minu asja,...see oligi nagu see, oh kurat küll, et mis, ole seal kodus, seal 

poleks midagi sellist asja pidanud mõtlema, aga tegelikult ise ei tulegi selliste asjade peale, 

ja ma ei oskagi, aga ma arvan, et ma olen kogemuse mõttes ikkagi rikkam...Ma nagu 

mõtlesin, et kui me siin nagu midagi teeme, et siis sina nagu midagi näed, mingeid asju, mida 

ma ise ei oska tähele panna ja siis me täna tuleme ja siis sa ütled nüüd, et vot nende 

joonistuse põhjal ma arvan, et sa võiksid nii ja naa..., et ma mõtlesin võib-olla  midagi sellist 

kunstiteraapiast...“. 

Kunstiteraapilise grupitöö seansside ülesehituse, tehnikate ja kunstivahendite sobivus. 

Kõik intervjueeritavad tõid välja kunstiteraapia seansside struktureeritud ülesehituse 

sobivuse esmasel tutvusel kunstiteraapiaga, seda kirjeldati kui võimalust vabastada ennast 

mõtlemast, mida teha või siis julgustust alustamiseks, N13: „...muidu see mõte valgub nii 

laiali...“. Loovalt vabama lähenemise võimalust kirjeldati kui midagi, mida saaks teha ka 

iseseisvalt, N3: „... lihtsalt joonistamist võid ju kodus ka teha ja siis hakkavad mõtted 

jooksma...“, või siis juba edaspidi, kui esmatutvus kunstiteraapiaga on tehtud, N5: „...võib-

olla selleks, et ennast vabalt hakata väljendama, pead sa siiski olema juba mingi aeg seda 

teinud, so sama nagu improviseerida on väga raske, kui sul pole materjali, mille pealt 

improviseerida...“.  

Tehnikate ja materjalide osas osalejad midagi konkreetselt ja märkimisväärselt teistest 

erinevat esile ei tõstnud.  

Joonistamist kirjeldati kui juba lapsepõlvest tuttavat ja turvalist, kuid samas tihti ka pingeid 

tekitavat, seda võrreldes oma oskusi teiste osalejatega, N9: „..vaatad teiste töid, siis need on 

kuidagi loovamad, ilusamad, neil kukub see paremini välja,...noh selles mõttes enda tööd 
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ikka tundusid sellised algelised...“ ,või siis tingituna oskuste mittevastavusest enda poolt 

seatud eesmärkidele, N7: „...et see mis mul on mõttes, see ei tule selline nagu ma tahan...“, 

N13: „...ma sain jälle enda kohta teada, et ma ikka joonistada ei oska üldse...“. 

Kollaaž oli paljudele intervjueeritavatele uus tehnika, millega puututi kokku esmakordselt. 

Kollaaži kirjeldati kui huvitavat moodust piltide kaudu oma mõtetega tegeleda, N3: „...et 

sealt tuli nii palju erinevaid asju ja need sai kokku sobitada, et ise poleks selliste asjade 

peale tulnudki. Pilt aitas seoseid leida...“. Kollaažitehnikat lubati ka oma hooldatavaga 

järele proovida.  

Savitöö tekitas osalejates vastandlikke tundeid: kui ühed kirjeldasid savi kui sensoorselt 

meeldivat ja rahustavat materjali, N2: „.. see näppude vahel, sõrmede tunnetus, see savi 

silitamine ja hõõrumine...,see oli huvitav, see ka tegelikult rahustas, mõnes mõttes olid kuskil 

mujal...“, siis teised kui jäika ja käsi kuivatavat materjali, mida on raske kontrollida. 

Mittesobimist seostati varasema savitöö kogemuse puudumisega.  

Erinevate materjalide ja tehnikate kasutamisest saadi inspiratsiooni edaspidiseks 

kunstitegevuseks ning nähti selles võimalust hetkeks probleemidest eemalduda, N9: „... on 

tegelikult hea mõte, kas või lihtsalt kritseldada või lihtsalt võtta blokk ette ja midagi teha, 

see ei pea ju olema mingi kunstiteaos, aga lõõgastav on see küll..., see on nagu 

väljalülitamise moment...“, N2: „... no nii palju sai nüüd küll, et ma ostsin endale 

joonistusblokid,... just täna juba joonistasin, kritseldasin, ma ei tea, mis see on või, mis 

praegu toimub..., võib-olla on see momendiks välja lülitamine...“. Loovtööde tegemist 

iseloomustati kui põnevat ja vabastavat tegevust, N10: „...et ma läksin kuidagi lahti...“, kus 

esialgne joonistamiskartus liikus tahaplaanile. 

 

2.3.4. Tegurid, mida arvestada kunstiteraapilise grupitöö rakendamisel omastehooldaja 

hoolduskoormusest tingitud sterssi vähendamisel 

 

Tegurite kirjeldamisel arvestati osajejate värbamisel saadud andmeid, uuringu läbiviija 

märkmeid ning osalejate poolt intervjuudes jagatut. Tegurid on väljatoodud tabelis 6. 
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Tabel 6. Tegurid, mida arvestada kunstiteraapilise grupitöö rakendamisel 

omastehooldajatega 
Teema Alateemad 

Omastehooldajate leidmine gruppi Omastehoolduse ja omastehooldaja määratlemine 

 Eelarvamused vaimse tervise probleemide osas 

Abi vajaduse tunnistamine 

Loovteraapia, sh kunstiteraapia vähene tuntus 

Terapeudi omakogemus 

Kunstiteraapilise grupitöö kestvus  

  

Uurimusse osalejate värbamisel oli mitmel korral segadust tekitav omastehooldaja ja 

hoolduse määratlemine: küsimusi tekitas hooldatava vanus, hooldaja suhe hooldatavaga, 

hooldustegevus kui selline, ning hooldajaks olemise juriidilised alused. Näiteks ei oldud 

kindel oma omastehooldaja staatuses, kuivõrd see ei olnud kohaliku omavalitsuse poolt 

seatud, samas peeti ennast omastehooldajaks, kuna külastati hooldekodus olevaid tuttavaid. 

Samuti oli segadust tekitav stressi määratlemine, seda seostati diagnoosiga ning vajadusega 

arsti määratud ravi järele, näiteks ei peetud vajalikuks grupiga liituda, kuna puudub vajadus 

ravimite võtmiseks.  

Teadmised kunstiteraapiast kui teraapia vormist olid väga piiratud, kunstiteraapiat seostati 

peamiselt kunstipõhise huviringiga ning eeldusega headest kunstialastest oskustest, näiteks 

peamiseks grupiga mitte liitumise põhjuseks toodi loomingulise eneseväljenduse 

puudumine. Kunstiteraapiaga oli uuringus osalejatest varasemalt kokku puutunud 2 osalejat, 

teistel osalejatel kogemus ja eelnevad teadmised puudusid. Peaaegu pooled osalejatest  tõid 

välja asjaolu, et mõistmine kunstiteraapist kui teraapia vormist tuli alles kunstiteraapia 

grupis osaledes. 

Sotsiaalmeedias üle 100 korra jagatud teavitusele ning eraldi teavitustele MTÜ Elu 

Dementsusega ja MTÜ Eesti Omastehooldus tugigruppides ning erinevates 

meditsiiniasutustes reageeris konkreetse huviga grupis osalemise osas  22 inimest, kellest 

juba sekkumistele eelnevalt langes välja 7. Väljalangemise põhjuseks toodi neljal korral 

osalemiseks mittesobiv aeg ja liigne kurnatus ning ühel korral hooldatava surm ja kahel 

korral oli väljalangemise põhjuseks osalemise kriteeriumitele mittevastavus. 

Mitmed osalejad pidasid grupis osalemist ja kohalkäimist keerukaks ülekoormatuse tõttu, 

kuivõrd hoolduskohustuste täitmise kõrval vajasid tegemist ka muud, pere ja tööga seotud 

kohustused, sh mainiti lihtsalt füüsilist ja vaimset kurnatust, mis tegi koduseinte vahelt 

lahkumise raskeks, N13: „ see ajaliselt tegi mulle see sellepärast keeruliseks, et kui oli muid 

asju ka, siis ma mõtlesin, et miks ma selle kohustuse ka veel võtsin, siis ma ei peaks täna 
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minema...,et lihtsalt, kui kõik asjad ajaliselt kokku jooksevad siis…“. Ajapuudusele viidates 

nähti võimalust kooskäimiseks kord üle kahe nädala.  

Korduvalt tõid osalejadvälja, et teadmine sekkumiste läbiviija-uurija kogemusest 

omastehooldajana aitas neil otsustada ja lihtsustas grupiga liitumist, sest see tõstis usaldust 

ja tunti end turvaliselt. Kogu kunstiteraapiliste sekkumiste toimumise ajal rõhutati 

hoolduskogemuse olulisust  omastehoolduse problemaatika mõistmisel.  

Intervjueeritavad leidsid, et võrreldes toimunud kunstiteraapiliste seanssidega, võiksid 

sellised kunstiteraapilised kohtumised sisaldada mõningast psühhoedukatiivset  või/ja 

kogemusnõustamise osa ning osa kohtumisi võiksid olla üles ehitatud selliselt, kus 

omastehooldajal oleks võimalik osaleda koos oma hooldatavaga. 

Üks osaleja tegi ettepaneku lisaks visuaalkunstiteraapiale integreerida sekkumistesse ka teisi 

loovteraapia suundi, tantsu- ja muusikateraapiat.  

Pooled osalejatest tõid välja, et 8 korda kunstiteraapia sekkumisi on liiga vähe ja sooviti, et 

sekkumine oleks pikemaajaline, N2: „...nüüd, kus on väike kogemus olemas, nüüd ma 

tahaksin, et järgmine etapp oleks, et siis oleks samm edasi...“.  

Sõltumata esialgsest kõhklevast hoiakust kunstiteraapia grupiga liitumisel, kirjeldasid kõik 

intervjueeritavad – kes rohkem, kes vähem – osalemist kui rikastavat kogemust, mida 

soovitataks kindlasti teistele endaga samas olukorras olevatele inimestele. 
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3. ARUTELU 

 

Magistritöö eesmärk oli selgitada välja kunstiteraapilise grupitöö sobivus vanemaealise 

lähedase hooldajale ja selle mõju hoolduskoormuse ning üldise stressi taseme 

vähendamisele.  

Varasematest uurimustest on teada, et omastehooldus kui pikaajaline hooldus toob endaga 

kaasa ülekoormatuse, mis sõltuvalt hooldaja toimetulekuressurssidest võib tekitada stressi 

ning viia depressioonini ja läbipõlemiseni (Hallikainen et al, 2017; Hiel et al, 2014; Lu et 

al., 2007; Nikkilä, 2016; Nordin et al, 2018; Pinquart et al., 2007; Selwood et al, 2007). 

Stressiga toimetulekul on andnud positiivseid tulemusi kunstiga tegelemine (Curl, 2008; 

Kaimal et al., 2019; Kaimal et al., 2016), sh ka vanemaealise lähedase hooldaja 

hoolduskoormusega toimetulekul (Hunt et al., 2016; Mondro et al., 2018; Pienaar et al., 

2015; Reid, 2012; Walsh et al, 2007; Walsh et al, 2004). Loovteraapiliste sekkumiste mõju 

omastehooldaja toimetuleku toetamiseks ei ole laialdast uurimist leidnud, kuid juba üksikud 

uurimused ( Baker, 2017; Baker et al.,2018; Catlin et al., 2016)  on toonud välja mitmeid 

kasutegureid, näiteks omastehooldaja enese vajaduste teadvustamine; sotsiaalse seotuse 

tugevdamine, toimetulekuressursside märkamine. 

Eeltoodust tulenevalt püstitati uurimistöö raames kaks hüpoteesi: 1) peale kunstiteraapilise 

grupitöö sekkumist on omastehooldajate tajutud üldise stressi tase madalam kui enne 

sekkumist ning 2) peale kunstiteraapilise grupitöö sekkumist on tajutud hoolduskoormuse 

tase madalam kui enne sekkumist.  

Et saada põhjalikumat kvalitatiivset teavet sekkumise vastuvõetavuse ja mõju kohta, esitati 

lisaks hüpoteesidele järgmised uurimisküsimused: a) kuidas omastehooldajad kogevad 

hooldusest tingitud koormust, b) milline on omastehooldaja kogemus kunstiteraapilises 

grupitöös osalemisest, ning c) milliste teguritega tuleks arvestada kunstiteraapilise grupitöö 

rakendamisel omastehooldaja hoolduskoormuse ehk stressi vähendamisel. 

Uurides kunstiteraapilise grupitöö mõju hoolduskoormuse ning üldise stressi tajumisele, 

leidsid mõlemad hüpoteesid kinnituse: sekkumise järgselt langesid nii hoolduskoormuse 

tajumine kui üldine stressi tase. Kogu valimi erinevused enne ja peale sekkumist olid 

statistiliselt olulised. Erandina tõusis osalejate lõikes ühel osalejal nii hoolduskoormuse kui 

üldise stressi tase ning ühel osalejal jäi üldine stressi tase samaks. Olulisi erinevusi, mis oleks 
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näidanud kunstiteraapilise kunstitöö sekkumise mittesobivust põhigrupi võrdlusel 

võrdlusgruppidega ei ilmnenud ei enne ega ka peale sekkumist. Küll aga joonistus gruppide 

võrdluses välja põhigrupi ja neljanda grupi erinevus teistest: mõõtmistulemused  erinesid 

statistiliselt oluliselt enne ja peale sekkumist. Neljanda võrdlusrupi liikmete üldine stressi ja 

hoolduskoormuse tase oli juba sekkumisele eelnevalt märgatavalt kõrgem ning samuti 

mõõtmistulemuste langus. Neljas võrdlusgrupp oli väike ja vastuoluline grupp – 3 inimest, 

kellest ühe andmed analüüsi ei läinud ning ülejäänud kahe liikme vahel valitses tugev 

erimeelsus. Hoolduskoormuse tajumise ning üldise stressi taseme näitajate langust ei 

mõjutanud seega grupiliikmete vaheline kuuluvustunne. Grupitöö mittetoimumist 

võimendas ka liiga väike grupp (Yalom, 2006). Nimetatud võrdlusgrupi nii 

hoolduskoormuse kui üldise stressitaseme märgatavat langust mõõtmistulemustes võib 

selgitada ühe osaleja puhul tema eelnev loovteraapia kogemus. Osaleja liitus grupiga olles 

teadlik selle teraapiavormi erinevate suundade sobivusest talle. Teise osaleja puhul võis 

määrav olla teadik süsteemne tegevus oma toimetulekuressursside taastamisega. Lisaks 

kunstiteraapilises grupitöös osalemisele osales ta samaaegselt mitmes huvitegevuse grupis, 

sh ka tugigrupis. Viimati mainitud asjaolu kinnitab seega varasemate uuringute tulemusi 

mitme toimetulekut toetava sekkumise kombineerimise edukusest omastehooldajate puhul 

(Laver et al., 2017; Sörensen et al., 2002).  

Korrelatiivne seos üldise stressi taseme ja hoolduskoormuse tajumise vahel oli sekkumistele 

eelnevalt tugevam võrreldes sekkumise järgse seosega, mõlemad seosed olid statistiliselt 

olulised. Nimetatud muutus korrelatiivses seoses võib olla tingitud uurimustöös rakendatud 

sekkumise rõhuasetusest pigem omastehooldaja hoolduskoormusega toimetuleku  

toetamisele kui üldise stressitaseme vähendamisele. Üldist stressitaset võisid mõjutama 

jääda teised, hooldustegevusega otseselt mitteseotud tegurid, nt konfliktid kolleegidega 

ametialastes küsimustes. Hooldustegevusest tingitud stressoreid on raske eristada igapäeva 

stressoritest, kuivõrd hooldusest tingitud stressitekitajad võivad kanduda ka teistesse 

hooldaja eluvaldkondadesse ning suurendada sealseid stressoreid (Schwarz et al., 2003; Zarit 

et al., 2016). Seega viitab üldise stressitaseme skaala seos hoolduskoormuse tajumise skaala 

tulemustega selle valiidsusele.  

Hooldusest tingitud koormuse kogemus. Osalejate kirjeldused kinnitasid eelnevates 

uuringutes väljatoodut, et hoolduskoormus on suuremas osas seotud hooldaja ja hooldatava 

isikuomadustega, hooldusoludega ning hoolduses olevate suhetega ( Sörensen et al., 2006; 

Zarit et al, 2016). Omastehooldaja stressi teket mõjutavad hooldustegevusest tingitud 
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emotsionaalsed, füüsilised ja sotsiaalsed stressorid ning hooldusega seotud probleemid on 

ajas pidevalt muutuvad (Kõre et al., 2019; Varik et al., 2018). Toimetulekut toetavateks 

teguriteks on hooldaja positiivne suhtumine hooldusprotsessi ning tugivõrgustiku olemasolu 

ja valmisolek selle kasutamiseks. Võimalikult tulemuslike omastehooldaja toimetulekut 

toetavate sekkumiste kavandamisel on seega oluline ning tuleb kindlasti arvestada nii 

hoolduskoormuse kui ka hooldaja toimetulekuressursside olemust ja erisusi, nt 

hooldustegevuse pikaajalisus, probleemide, emotsionaalse seisundi muutumine ajas, 

hooldatava seisund, hooldaja sotsiaalne isoleeritus, vaimne kurnatus.  

Kunstiteraapilises grupitöös osalemise kogemus. Uurimustulemuste analüüs kinnitas 

eelnevate uurimuste tulemusi kunstipõhise ja kunstiteraapilise grupitöö sobivusest 

omastehooldajatele (Baker, 2017; Hunta et al., 2016; Pienaar et al., 2015). Uurimustöös 

osalejad tõid välja, et keskendumine loovtööle aitas neil leida selgust oma mõtetes (lisa H, 

pilt 3,...6). Mõtetes selgusele jõudmine parandas enesetunnet ja tõstis emotsionaalset 

enesekontrolli ning võimaldas rahulikumalt hinnata keerukaid olukordi. Näiteks sarnaselt 

Catlin et al. (2016) uurimustulemustega toetas kunstiteraapiline harjutus „Silla joonistus 

teega“ (Bridge Drawing with Path, Darewych, 2013) omastehooldajaid oma vajaduste 

kaardistamisel (lisa H, pilt 1, 2). Seega saab väita, et ka omastehooldajate toimetulekule 

suunatud sekkumise puhul leidis kinnitust loovterapiatele omaste kasutegurite toime (Koch, 

2017; Martin et al., 2018; Rankanen, 2016; Wilkinson et al., 2018). Kunstiteraapilise 

sekkumise suunatus tähenduse leidmisele ning positiivsete emotsioonide märkamisele 

eneseuurimise kaudu toetas positiivselt enda identiteedi väärtustamist nii hooldaja rollis kui 

ka väljaspool seda (Applebaum et al., 2015; Hunt et al., 2016; Tretteteig et al., 2017). 

Toetudes osalejate intervjuudes väljatoodule, võib kunstiteraapilist grupitööd pidada ka 

sobivaks võimaluseks ajutiselt eemalduda hoolduskoormuse väljakutsetest, aidates sellega 

hoida kontakti välismaailmaga ja vabaneda isoleeritusest (Hunta et al., 2016; Pienaar et al., 

2015). Samas otsese seose tajumist kunstiteraapilise grupitöö mõjust hoolduskoormuse ja 

üldise stressi taseme vähenemisele osalejad välja ei toonud, kuigi nenditi üldist heaolu tõusu 

ning rahulikumat suhtumist ümbritsevasse.  

Kõige kõrgemalt hinnati kunstiteraapilises grupitöös osalemise kogemusest grupitööd, 

pidades sarnaste probleemidega osalejate seotust üheks olulisemaks teguriks, kinnitades 

sellega grupiteraapia kui sotsiaalse seotuse võimendaja (Sörensen, et al., 2011) sobivust 

omastehooldajatele. Kuuluvustunde tähtsust toodi välja kui turvalisuse näitajat, teadmine, et 

grupis osalejatel on samad väljakutsed või veel raskemadki, aitas kaasa probleemide 
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jagamisele ja nendele lahenduste leidmisele, mis kinnitab, et stressisituatsioonis osutub väga 

oluliseks teadmine, et isikud, kellega oma muret jagatakse, mõistavad selle olemust (Haslam, 

2005). Mitmel korral rõhutati sekkumise läbiviija-uurija omastehoolduse kogemuse olulisust 

grupi usaldusväärsuse hindamisel, toetades Mooni (2010) väidet terapeudi omakogemuse 

jagamise võimalikust tõhususest teraapia protsessis.  

Peamiselt tõstis kunstiteraapia grupitöös osalemine omastehooldaja enesehinnangut, pani 

märkama oma vajadusi ja nägema võimalust jagada hoolduskoormusega seotud raskusi. 

Rahulikum hoiak ja hinnang  hooldatava ja hooldusolude suhtes aitas parandada suhteid 

hooldatavaga ja tõstis enesega rahulolu. 

Positiivsete kogemusete kõrval joonistusid uurimustöös välja osalejate kogemused, milles 

oli kõrvuti nii positiivne kui negatiivne teema. Sarnast vastuolulisust kogetus tõi välja 

Rankaneni uurimus (2014), kus täheldati, et kliendi vastuolulised teemad kunstiteraapia 

grupitöös osalemisest osutasid osalejatega toimuvale muutuse protsessile. Intervjuudest ja 

uurija märkmetest selgus, et rõhuasetus positiivsel ja enda tugevuste ja oskuste 

kaardistamisel ei leidnud alati tingimusteta aktsepteerimist, vaid pigem mõningast 

vastuseisu. Vastuseis ilmnes nii loovtööde tegemise ajal kui ka loovprotsessi verbaalsel 

avamisel. Loovprotsessi puhul oli vastuseis seotud enamasti ebakindlusega loominguliste 

oskuste ja rahulolematusega tulemuste suhtes. Kogemuse ja emotsioonide sõnastamise 

juures kurdeti oskamatust seda teha, seletades seda sarnase kogemuse ja harjumuse 

puudumisega. Vastuseisust sõltumata kirjeldasid enamik osalejaid sekkumise järel oma 

rahulolu kunstiteraapia grupis osalemisega, suurenenud teadlikkust enesetõhususest, 

eneseväärtustamisest ja sotsiaalse seotuse olulisusest.  

Vastuolulise teemana kerkis esile ka mõõtmistulemuste ja intervjuudes jagatu erinevus. 

Näiteks a) osalejad, kelle mõõtmistulemused näitasid hoolduskoormuse tajumise ja üldise 

stressi taseme mõningast kasvu või siis muutuste puudumist, kirjeldasid oma osalemist 

kunstiteraapia grupis kui väga meeldivat ja heaolu tõstnud kogemust. Grupis oma probleeme 

jagades leidsid nad mõistmist ning loovtööd aitasid endas selgusele jõuda; b) osalejate 

mõõtmisandmed, kes olid intervjuudes väljendanud kunstiteraapilise sekkumise sobimatust 

ja ootustele mittevastamist, näitasid olulist hoolduskoormuse ja üldise stressi taseme langust. 

Seega kunstitöö tegemisel ja selle vaatlemisel võib tõusta isiku eneseteadlikkus, kuid 

ebameeldivate emotsioonide ja teemade käsitlemine selle käigus võib hoida stressitaseme 

püsimist. Samas võib osaleja pettumus saavutusvajaduse osas loovtöös või tahtmatus 

tegeleda eneseuurimisega küll vähendada kunstiteraapia mõju, kuid osalemine grupis tõstab 
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sotsiaalset seotust ning võimaldades ajutist eemaldumist hooldusest, võib toimida stressi 

alandavalt. Vastuolulisus kunstiteraapia grupitöös kogetus võib olla tingitud ühelt poolt 

osaleja soovist saada abi, kuid samas hoida kinni harjumuspärasest 

toimetulekumehhanismist, näiteks soovist vältida võimalikku ebaõnnestumist, 

ebameeldivaid emotsioone või siis vääritimõistmist teiste grupi liikmete poolt. 

Tegurid, millega tuleks arvestada kunstiteraapilise grupitöö rakendamisel 

omastehooldajatele. Uuringutulemustest kerkis sarnaselt varasemates uurimustes 

väljatooduga (Baker et al., 2018; Mondro et al., 2018; Pihet, et al., 2018) esile osalejate 

gruppi leidmise keerukus. Kunstiteraapia grupis osalemist peeti liiga suureks väljakutseks, 

peamiselt koormatuse tõttu hoolduskohustuste ja muude ülesannetega. Samavõrd leidis 

mainimist ka vähene loovus ning kunstioskuste puudumine ning osalemise kriteeriumitele 

mittevastamine. Sekkumiste ajal ei olnud osalejate hulgas väljakukkumisi, kuid ka siin 

valmistas kohtumisteks ühise aja leidmine raskusi ning märgiti ära kohalkäimise keerukus 

seoses erinevate kohustustega. Seega tuleks osalejate leidmisel kindlasti arvestada 

omastehooldaja koormatusega, näiteks leida võimalusi osaleda grupis koos hooldatavaga või 

siis koostöös kohaliku omavalitsusega pakkuda võimalust osaleda kunstiteraapilises 

grupitöös kõrvuti hooldatavale pakutava päevahoiuga.  

Oma osa grupiga liitumisel võis olla ka kunstiteraapia kui teraapia vormi vähene tuntus, mis 

leidis osalejate poolt ära märkimist ka hiljem juba sekkumiste ajal. Seega on oluline 

kunstiteraapia väga põhjalik ja pisut pikem eelnev tutvustus. Võib olla ei peaks esialgu välja 

tooma kunsti osa selles, vaid tutvustama seda kui võimalust sotsiaalseks läbikäimiseks ja 

kaasatuseks, hooldatava ja hooldaja probleemidega tegelemiseks loovtegevuse kaudu. Ka 

stressi olemasolu kui osalemise kriteeriumi hindamine võis olla üheks osalemisest 

loobumise põhjuseks. Omastehooldaja olukorra hindamisel võisid rolli mängida sotsiaalsed 

stigmad vaimse tervise probleemide osas ning ülehinnates oma toimetulekuressursse (Kõre 

et al., 2019), ei peetud seetõttu  vajalikuks osalemist teraapias. Samas olles juba grupiga 

liitunud ning tuttav kunstiteraapilise sekkumisega, hinnati toimunud sekkumisi liiga 

lühiajaliseks ja avaldati soovi jätkamiseks. Sellest võib järeldada, et mitte kunstiteraapiline 

grupitöö kui meetod ei ole sobimatu, vaid pigem selle korralduslikud tegurid ning vähene 

tuntus mõjutavad kunstiteraapias osalemist. Seega peaksid omastehooldajatele suunatud 

sekkumised olla võimalikult paindlikud, arvestades sihtgrupi vajadusi ja eesmärke ning 

tulemusi annaks ka hooldaja kaasamine seansside ettevalmistusprotsessi (Zarit ja Femia, 

2008).  
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Uurimustöö kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed tulemused kinnitasid, et  kunstiteraapiline 

grupitöö on vastuvõetav teraapia vorm ning avaldas positiivset mõju enamikule uurimuses 

osalejatest. Esimese (põhigrupi) sekkumisgrupi tulemusi kinnitasid sekkumised kolme 

võrdlusgrupiga. Seega võib sobivuse osas lugeda kunstiteraapilist grupitööd vastuvõetavaks 

teraapia vormiks omastehooldajate hoolduskoormuse ja üldise stressiga toimetuleku 

toetamisel. Vaatamata mõningale ilmnenud vastuseisule ning kogetu vastuolulisusele, 

pidasid kõik uurimuses osalenud omastehooldajad kunstiteraapilist grupitööd heaks 

võimaluseks endaga tegeleda ning olid valmis soovitama seda teistele samas olukorras 

inimestele. Grupi komplekteerimise võib sobivuse osas takistusena välja tuua. Osalejate 

leidmise kunstiteraapia grupitöö gruppi oli suhteliselt keerukas. Selles osas tuleks kindlasti 

panustada enam loovteraapiate tutvustamisele ning leida võimalus integreerida 

kunstiteraapia omastehooldajatele pakutavate toimetulekut toetavate sekkumiste 

raamistikku. Näiteks intervallhoolduse kättesaadavamaks tegemine võimaldaks 

omastehooldajal ajutist eemaldumist hooldustegevusest ning võimaldaks hooldajale enda 

vajadustega tegelemise.   

Uurimustöö piirangud. Ühe piiranguna peab välja tooma asjaolu, et tulemuse, 

omastehooldaja hoolduskoormuse tajumise ning üldise stressi taseme vähenemise püsivust 

pikemal aja perioodil ei olnud võimalik kontrollida. Seega  ei saa kindlat väita, et tähenduse 

leidmisele ja positiivsetele emotsioonidele suunatud kunstiteraapiline grupitöö taastab isiku 

toimetulekuressursid pikema aja vältel ning aitab hakkama saada hoolduskoormusest 

tingitud probleemide  ja  emotsioonaalse keerukusega. Edaspidistes sarnastes uurimustes 

peaks läbi viima mõõtmised, mis selgitaksid sekkumise pikaajalist mõju. Piiranguks oli ka 

sekkumise valimi väiksus, mistõttu ei ole võimalik teha üldistusi kogu sihtgrupile. Kuna 

osalejaid intervjueeris uurimust läbiviinud uurija, siis võib esineda ka mõningane tulemuste 

kallutatus, tingituna soovist aidata uurijat tema lõputöös. Kvalitatiivsete uurimustulemuste 

neutraalsuse tagaks sekkumiste läbiviija ja uurija mitte ühes isikus esinemine. 

Järgnevad uurimused. Kuna kunstiteraapilise grupitöö sekkumise mõjust 

omastehooldajate hoolduskoormusega toimetulekule ei ole autorile teadaolevalt eelnevaid 

uurimusi tehtud, siis annavad selle uurimuse tulemused kindlasti oma panuse ning 

mõningase sissejuhatuse järgnevatele kunstiteraapilist või siis laiemalt loovteraapilist 

sekkumist käsitlevatele uurimustöödele omastehooldajatega. Näiteks edaspidistes 

uurimustöödes võiks vaadelda kunstiteraapilise sekkumise integreerimise efektiivsust 

tugigruppide töösse; hooldatava osalist kaasamist sekkumistesse; valimi puhul võiks eraldi 
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vaadelda tulemusi lähtuvalt hooldatava diagnoosist kui hooldustegevust tugevalt mõjutavast 

tegurist. Kindlasti tuleks jälgida kunstiteraapilise sekkumise kasutegurite mõju pikema aja 

vältel, kuna omastehoolduse puhul on stressitekitavaks asjaoluks just selle kestvus ja 

määramatus. 

Kokkuvõtvalt. Uurimistöö tulemustele toetudes võib väita, et kunstiteraapilise grupitöö 

sekkumise mõju omastehooldaja hoolduskoormusega toimetulekule on märkimisväärselt 

positiivne ja oluline. Kuivõrd kunstiteraapilise sekkumise puhul on mõju suunatud 

loomingulisele protsessile ning loometööle, siis võib kunstiteraapiline grupitöö olla 

meeldivam ja lõõgastavam sekkumisviis omastehooldaja toetamiseks kui ainult 

probleemidele orienteeritud sekkumised. Võimaldamaks kunstiteraapilise teraapiavormi 

laiem kasutus omastehooldaja toimetuleku toetamisel on uurimustöö autori hinnangul igati 

vajalik edasine omastehooldajatele suunatud kunstiteraapiliste sekkumiste täiendamine ning 

sellekohaste uuringute läbiviimine.  
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Lisa B. Tajutud Stressi Skaala (PSS) 

 

PSS (Tajutud Stressi Skaala) on eestikeelne versioon Perceived Stress Scale (Cohen, 

Kamarck ja Mermelstein, 1983) skaalast, mida kasutatakse üldise stressi hindamiseks 

(Kallasmaa, 1997).   

 Alljärgnevatele küsimustele vastake nii, et vastus iseloomustaks kõige täpsemini Teie 

tundeid ja mõtteid viimasel ajal. Oma vastust tähistav number kirjutage iga küsimuse taga 

olevasse kastikesse.   

 0  väga harva   1 üsna harva    2 mõnikord     3 üsna sageli    4 väga sageli  

 Kui tihti oled Sa viimasel ajal..... 

...  endast välja läinud mõne ootamatu sündmuse tõttu?  

...  tundnud, et Sa ei ole enam ise oma saatuse peremees?  

...  tundnud, et Sa oled närviline ja pinges?  

...  suutnud üle olla igapäevastest pisitülidest ja -nääklustest?  

...  tundnud, et tuled edukalt toime igasuguste ebameeldivustega, mis  

võivad Sinu elus tekkida? 

 

...  olnud kindel, et suudad oma isiklike probleemidega toime tulla?  

...  tundnud, et Su elu läheb nii, nagu Sa tahad?  

..  tundnud, et Sa ei saa enam hakkama kõigi nende asjadega, mida Sa  oled 

ette võtnud? 

 

...  tundnud, et Sa suudad üle olla asjadest, mis Sind ärritavad?  

...  tundnud, et Sa saad oma asjadega hästi hakkama?  

..  läinud endast välja asjade pärast, mis Sinust ei sõltunud?  

...  leidnud end mõtlemast asjadele, mida Sa pead tegema?  

...  tundnud, et oled oma aja peremees?  

...  tundnud, et Sa ei suuda enam üle pea kasvavate raskustega toime tulla?  

...  tundnud, et raskemad ajad on Sinu jaoks juba möödas?  

...  tundnud, et võitluses oma probleemidega oled Sa täiesti üksi?  

...  tundnud, et oled jõuetu oma probleeme lahendama?  

...  tundnud, et see, milliseks kujuneb Sinu elu, sõltub ainult Sinust enesest?  
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Lisa C. Zarit’ koormuse intervjuu lühike vorm (ZBI-12) 

 

Zarit’ koormuse intervjuu lühike vorm on eesti keelne versioon Short Form Zarit Burden 

Interview (ZBI-12) skaalast (Bedard et al., 2001), mida kasutatakse omastehooldaja 

hoolduskoormuse hindamiseks.   

Alljärgnevatele küsimustele vastake nii, et vastus iseloomustaks kõige täpsemini Teie 

tundeid ja mõtteid viimasel ajal oma lähedase eest hoolitsedes. Oma vastust tähistav number 

kirjutage iga küsimuse taga olevasse kastikesse.   

 0  mitte kunagi   1 üsna harva    2 mõnikord     3 üsna sageli    4 väga sageli  

 Kas tunnete... 

... et lähedasega veedetud aja tõttu ei ole Teil piisavalt aega iseenda jaoks?  

 

... stressi, kuna peate hooldama oma lähedast ning täitma samas ka muid 

kohustusi ( töö, perekond jm.) 

 

...  end vihasena, kui viibite oma lähedase juures?  

 

... et praegu Teie lähedane mõjutab negatiivselt Teie suhteid teiste 

pereliikmete ja sõpradega? 

 

... end kurnatuna, kui viibite oma lähedase seltsis?  

 

... et Teie tervis on kannatada saanud, sest hooldate oma sugulast?  

 

... et Teil ei ole piisavalt privaatsust, kuna olete seotud oma lähedasega?  

 

... et Teie sotsiaalne elu kannatab seetõttu, et hooldate oma lähedast?  

 

... et olete alates oma lähedase haigestumisest kaotanud kontrolli oma elu 

üle? 

 

 

... ebakindlust, et mida teha oma lähedasega?  

 

... et peaksite rohkem panustama oma lähedase heaks?  

 

... et võiksite paremini hooldada oma sugulast?  
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Lisa D. Intervjuu küsimused 

 

1. Räägi palun pisut iseendast, kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb omastehooldajana?  

- Millal sa hakkasid oma lähedast hooldama? Milles see täpsemalt seisneb? Kuidas see on 

sinu elu mõjutnud? 

-Kuidas on sinu suhe sinu lähedasega, keda hooldad?   

-Kas see on muutunud? 

-Kas ja kuidas on sinu seisund omastehooldajana viimasel ajal muutunud? Kas olukord, mis 

praegu on, on sinu arvates hea? Mis sa arvad, mis on sellele kaasa aidanud? Mis on aidanud 

sul toime tulla keerulistes olukordades? 

-Mida sa arvad enda heaolu osas, mis aitab sul seda hoida? 

-Kui oluline on enda heaolu praeguses olukorras esile tõsta? Kas sa tunnetad, et seal on 

vastuolulisust sinu enda heaolu eest seismise ja sinu lähedase heaolu eest seismise vahel?  

 

2. Miks või kuidas sa kunstiteraapia grupiga liitusid? Missugused olid sinu ootused? 

 

3. Kuidas sa kogesid kunstiteraapia grupis osalemist? Mida see tähendas sulle?  

-Kirjelda, milline / mõnda konkreetset harjutust/loovtööd , millel oli sinu jaoks eriliselt 

tähenduslik/erilise tähendusega? 

-Mida andis sulle grupis osalemine? Kas oleksid eelistanud individuaalset osalemist, kui, 

siis miks?   

-Kuidas kunstiteraapia grupis oslemine vastas sinu ootustele? Eesmärgile? 

-Kas oleks midagi, mida muudaksid, kui siis mida?  

-Harjutuste sobivus: Kuidas sobisid teemad, materjalid? Kas midagi häiris? Meeldis 

rohkem?  

-Kas ja kuidas tajusid grupis osalemise seost hoolduskoormusega toimetulekule? Heaolule? 

Stressile üldse?  

-Muutused, kas keegi väljaspool gruppi töökaaslase, pereliikmed, hooldatav märkas 

muutusi? 

 

4. Missuguseid soovitusi annaksid teistele, sinuga sarnases olukorras olevatele 

omastehooldusega seotud inimestele, kunstiteraapia grupis osalemise osas? 

-Kui oled osalenud teistelaadsetes gruppides nt tugigrupis, siis võrreldes sellega kuidas 

kirjeldaksid kunstiteraapia grupis osalemist? 

 

5. Sooviksid veel midagi lisada? 
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Lisa E. Uurimuses osalemise ja loovtööde kasutamise kokkulepe 

 

Uurimuses osalemise ja loovtööde kasutamise kokkulepe 

Olen nõus K. Kask’ magistritöö „Kunstiteraapilise grupitöö mõju omastehooldaja 

hoolduskoormusest tingitud stressi vähendamisele“ raames osalema uurimuses, täitma 

küsimustikud hoolduskoormuse  ja stressi taseme hindamiseks, andma intervjuusid ning 

osalema omastehooldaja grupikunstiteraapia grupis. Mind on informeeritud ülalmainitud 

uurimusest ja ma olen teadlik läbiviidava uurimustöö eesmärgist ja uuringu metoodikast.  

Nõustun sellega, et minu kunstitöid, küsimustike andmeid, intervjuud ja pilte tööprotsessist 

kasutatakse järgmistel eesmärkidel:  (nõusolekul kirjutage punktiirile „jah“): 

....... teadustöös  

....... koolitustel 

Pildistatud kunstitööde ja tööprotsessi kasutamisel on tagatud konfidentsiaalsus. Minu nime 

ei avalikustata.  

Grupikunstiteraapia grupis jagatu ning grupis esile kerkivad teemad on konfidentsiaalsed, 

s.t et neid kõrvaliste isikutega ja väljaspool gruppi ei arutata.  

Grupikunstiteraapia grupis osaleja andmed:  

Nimi: 

Hoolduskoormuse kestvus: 

Suhe hooldatavaga:  

Hooldatava vanus: 

Hooldatava diagnoos: 

Vajadusel saab uurimusgrupis osalejaga kontakti:  

e-posti aadressil: ........................................................  

telefonitsi: .................................................................. Allkiri 

.....................................................  

Uurimusgrupi juht:  

Nimi ...................................................................... Allkiri .....................................................  

Kuupäev ................................................................ 
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Lisa F. Sekkumise plaan 

 

 Teema/tegevus Eesmärk 

1 Uurimuse tutvustamine; uurimuses osalemise 

dokumentatsiooni vormistamine; ZBI-12 ja 

PSS  täitmine; grupiga tutvumine, grupi 

reeglite tutvustamine. Sekkumiste toimumise 

ajaplaani arutamine. 

Eelkohtumine 

2 Tutvumisharjutus : Nime kujutamine ( K-L. 

Gramakovski loengust). 

Juhend: kujuta oma nimi 

Vahendid: värvipliiatsid, õlipastellid. 

Arutelu: oma nime ja iseenda tutvustamine 

grupile, sh eelnev kogemus loovtööst, 

lühidalt omastehooldaja kogemusest, keda 

hooldatakse jne. 

Harjutus: „ Silla joonistus teega“ ( Bridge 

Drawing with Path, Darewych,2013) 

Juhend: kujuta silt mis viib ühest kohast 

teise, see sild on ühendatud teega. Kirjuta või 

kujuta kuhu tee viib. Kui töö on valmis 

kujuta/märgi ära, kus asud sina sellel pildil. 

Vahendid: värvipliiatsid, õlipastellid. 

Arutelu: kus oled praegu? Kuhu tahad jõuda? 

Mis sellel teekonnal sind toetab: 

emotsioonid, inimesed, asjad, tegevused? 

Kuidas tunned ennast hetkel? 

Kontakti loomine, ootuste ja eesmärkide 

selgitamine, loova mõtlemise stimuleerimine, 

eneseuurimine. 

3 Soojendusharjutus: savitombu muljumine 

näppude vahel, sellele kuubi kuju andmine, 

ühe ja siis teise käega. 

Harjutus: „ Mina ja minu rollid elus, sh 

mina kui omastehooldaja“ ( mugandatud 

R. Puhmi loengus kasutatud harjutust).  

Juhend: Mõtle oma rollide peale elus, nii 

eraelus kui tööelus, ka omastehooldajana 

ning  võta vastavalt sellele, kui suure või 

kaaluka osa üks või teine neist moodustab, 

savitomp. Anna neile savitompudele kuju ja 

aseta kujud vastavalt, mis suhtes need 

kujutatud rollid omavahel on. 

Vahendid: savi 

Arutelu: missugused rollid kujutasid, mis 

tundeid need rollid sinus tekitavad, kui suur 

osa on selles omastehooldaja rollil ? Kui suur 

mõju sinu  rollidele on sinu lähedasel, keda 

hooldad. Kes või mis aitab nende rollidega 

toime tulla, hoida tasakaalu. Mida 

muudaksid kui see oleks võimalik? 

Enesemääratlemine, erinevate rollidega seotud 

tunnete ja emotsiaoonide määratlemine, sotsiaalne 

seotuse kaardistamine ja väljatoomine. Valmisolek 

muutusteks. 

4 Harjutus: „Õnnestumise hetk e tähetund“ ( 

E.Rüütel kohandanud J. Pihlaja materjali 

põhjal, loengumaterjal).  

Juhend: tee loovtöö olukorrast, millega 

seostub õnnestumise tunne. 

Vahendid: Värvipliiatsid, õlipastellid, 

akvarellid. 

Arutelu: milliseid oskusi kasutasid, et edu 

saavutada, et asi õnnestuks? Kuidas/kus on 

need oskused pildil? Mille üle oled eriti 

uhke? Kuidas on see pildil kujutatud? Kuidas 

oled need oskused, mis sind edule viisid, 

Eneseuurimine: teadmiste ja oskuste esiletoomine, 

toimetulekuressursside/tugevuste leidmine-

teadvustamine. 
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omandanud? Kas need oskused on sul alati 

olnud? Kuidas oled need oskused 

omandanud? Mis sinu loomuses toetab nende 

oskuste kasutamist? Kuidas saaksid neid 

oskusi ka edaspidi kasutada? Pane pildile 

nimi. 

5 Harjutus: „Minu sisemine jõuallikas, 

kujutatuna loomana“ ( the Zuni fetish 

figures, kohandatud Henley, 2002, lk 144). 

Juhend: mõtle sellele, mis on sinu sisemine 

jõuallikas, mis aitab sul raskustega toime 

tulla ja kujuta see loomana. 

Vahendid: savi + litrid, nööbid, suled, paelad 

jms). 

Arutelu: milline loom välja näeb, mis 

loomaga on tegemist? Kuidas ta hakkama 

saab, kuidas tema eest hoolitsetakse, kuidas 

koos toimitakse, kas see loom on teistele 

nähtav? Pane tööle nimi. 

Eneseuurimine, läbi positiivsete jõujoonte oma 

tugevuste ja ressursside kaardistamine, 

kujutlusvõime ergutamine. Eneseteadlikuse 

tõstmine. 

6 Sissejuhatav harjutus: vali värvikaartidest 

värv, mis sind kõnetab 

Arutelu: kuidas see värv tänasesse päeva 

sobib, selle värvi tähendus sulle üldiselt? 

Harjutus: „ Positiivsete emotsioonide 

märkamine“ ( Noticing positive emotions, 

Wilkinson ja Chilton, 2018, lk 226). 

Juhend: Pilt sellest kuidas sa ennast täna 

tunned. Kui töö on valmis, küsi endalt kas 

sellel on kujutatud ka positiivseid 

emotsioone. Seejärel tee järgmine pilt 

uurides neid eelnevalt kujutattud tundeid. 

Vahendid: värvipliiatsid, õlipastellid, 

akvarellid. 

Arutelu: Kas tunded mida kujutasid on ainult 

tänased tunded? Millest need on mõjutatud? 

Kuidas oled nende tunnetega rahul? Kas kas 

tahaksid neid tundeid  muuta? 

Eseseuurimine, positiivsete emotsioonide/tunnete 

märkamine 

7 Harjutus: „Mina kui omastehooldaja“ 

(kohandatud Who am I?, Buchalter, 2017, lk 

72)  

Juhend: kujuta ennast omastehooldajana. 

Keskendu seda tehes positiivsele, mida oled 

õppinud, mis on su tugevused, mida 

tähendab sulle oma lähedaja hooldamine.  

Vahendid: Kollaaž-segatehnika, vahendid 

vabal valikul (väljalõiked ajakirjadest, 

kaardid, värvilised paberid, värvipliiatsid, 

õlipastellid jne). 

Arutelu: kuidas on omastehooldajaks 

olemine sind inimesena kasvatanud? 

Tugevamaks teinud? Mida positiivset see on 

andnud, kuidas oled sellega leppinud, mis 

tähendus sellel on? Mis oskusi oled selles 

rollis juurde õppinud, mille üle oled uhke? 

Enesehinnangu toetamine, eneseväärtustamine, 

õpikogemuse esiletoomine suunatult positiivsele 

aspektile. 

8 Harjutus: „ Muudetud pilt“ ( Changing 

images, Buchalter, 2015, lk 21) 

Juhend: Kujuta midagi, mis sind häirib, 

mingi negatiivne tunne, tegevus või 

situatsioon. Kohanda kujutatut nii, et 

Negatiivse, häiriva eelarvamuse/mõttemustri , 

situatsiooni/tunnete ümbermõtestamine, positiivse 

leidmine ja märkamine; võimekuse ja  

enesekindluse esiletõstmine.  
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kujutatu oleks positiivne. Tee seda samal 

paberil või võta selleks uus paber.  

Vahendid: värvipliiatsid, õlipastellid, 

pastellid, akvarellid, akrüülvärvid 

Arutelu: Kui kerge või raske on negatiivses 

positiivset näha, seda ümbermõtestada, leida 

lahendus või väljapääs? 

Kui valmis selleks oled? Kas ja kus või 

millal kasutad sellist viisi? 

9 Harjutus: ühine seinapilt/plakat sõnumiga 

endale, grupile, kõikidele samas olukorras 

olevale inimesele (kohandatud Social action 

art, Wilkinson ja Chilton, 2018; Buchalter, 

2015). 

Vahendid:  valik ja teostus on grupi 

otsustada ( värvipliiatsid, pastellid, 

õlipastellid, akvarellid, akrüülvärvid, 

ajakirjade väljalõiked, värvilised paberid, 

kaardid jne).  

II töö kaardike iseendale. 

Juhend: leia plakatilt sõnum sulle 

endale,mida võtaksid endaga kaasa? kujunda 

väike kaardike ja kirjuta sinna sisse see 

sõnum. 

Arutelu: kas ja kui oluline on teadmiste ja 

oskuste jagamine, koos tegutsemine? Mida 

see annab juurde, muutnud arusaamades? 

Pildile koos nime panek. 

Sotsiaalse seotuse, tähelepanelikkuse esiletoomine:  

toimetuleku oskused ja valmisolek nende 

jagamiseks.  

Kohtumiste lõpetamine. 

10 Individuaalsed kohtumised, sekkumiste 

järgne mõõtmine (ZBI-12 ja PSS  täitmine) 

ning avatud intervjuu 

Järelkohtumine 

 

Kodune ülesanne ( sekkumiste vahenädalaks) 

Harjutus:  Nimekiri asjadest /inimestest/olukordadest jm., mille eest oled tänulik, mis läheb hetkel hästi, 

täna, üleüldse, konkreetses situatsioonis( kodus tööl, teiste inimestega); mis läheb hästi teistel sinu elus, üldse 

maailmas... Leia igast päevast üks positiivne asi ja visanda see kaustikusse ( Gratitude; appreciating small 

things, Wilkinson ja Chilton, 2018, lk 223/ 225). 

Eesmärk: eneseuurimine, positiivse märkamine ja esiletõstmine, heasoovlikuse võimendamine. 

Arutelu: Jaga kogemust grupis, kui keeruline või lihtne oli iga päev leida midagi positiivset, leida midagi, 

mille üle oled tänulik?eesmärk: Eneseuurimine, märkamine, heasoovlikkus 
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Lisa G. ZBI-12 eesti keelele kohandamise ja tagasitõlke tulemused 

 
Short Form Zarit Burden Interview (ZBI-12) forward translation (with reconciled version) and 

backward translation 

 

Source 

Instrument 

 

Forward 

translation A 

Target language 

Estonian 

 

Forward 

translation B 

Target language 

Estonian 

 

Reconciled 

version 

Target language 

Estonian 

 

Backward 

translation 

Do you feel… Kas tunnete… Kas tunnete… Kas tunnete… Do you feel… 

That because of the 

time you spend 

with your relative 

that you don’t have 

enough time for 

yourself? 

et Teil ei ole aega 

iseendale, kuna 

kulutate aega oma 

sugulasele? 

et lähedasega 

veedetud aja tõttu 

ei ole Teil piisavalt 

aega iseenda 

jaoks? 

et lähedasega 

veedetud aja tõttu 

ei ole Teil piisavalt 

aega iseenda 

jaoks? 

That because of 

time spent with 

your loved one 

you don’t have 

enough time for 

yourself? 

Stressed between 

caring for your 

relative and trying 

to meet other 

responsibilities 

(work/family)? 

stressi, et oma 

sugulase 

hooldamise kõrval 

tulla toime ka teiste 

kohustustega ( 

töö/perekond)? 

stressi, kuna peate 

hooldama oma 

lähedast ning 

täitma ka muid 

kohustusi 

(töö/perekond)? 

stressi, kuna peate 

hooldama oma 

lähedast ning 

täitma samas ka 

muid kohustusi 

(töö/ perekond)? 

Stress because 

you have to 

care for your 

loved one and 

fulfil other 

obligations as 

well 

(work/family)? 

Angry when you 

are around your 

relative? 

viha, kui olete oma 

sugulase lähedal? 

end vihasena, kui 

viibite oma 

lähedase juures? 

end vihasena, kui 

viibite oma 

lähedase juures? 

Angry in the 

company of 

your loved one? 

That your relative 

currently affects 

your relationship 

with family 

members 

or friends in a 

negative way?  

et Teie sugulane 

mõjutab negatiivselt 

Teie suhteid 

perekonnaliikmete 

või sõpradega? 

et praegu Teie 

lähedane mõjutab 

negatiivselt Teie 

suhteid teiste 

pereliikmete või 

sõpradega? 

et praegu Teie 

lähedane mõjutab 

negatiivselt Teie 

suhteid teiste 

pereliikmete või 

sugulastega? 

That currently 

your loved one 

has a negative 

effect on your 

relationships 

with other 

family 

members or 

friends? 

Strained when you 

are around your 

relative? 

kurnatust kui olete 

oma sugulase 

lähedal? 

end pinges, kui 

viibite oma 

lähedase seltsis? 

end kurnatuna, kui 

viibite oma 

lähedase seltsis? 

Exhaustion 

when you are 

near your 

relative? 

That your health 

has suffered 

because of your 

involvement with 

your 

relative?  

et teie Tervis on 

kannatada saanud, 

sest hooldate oma 

sugulast? 

 

et Teie tervis 

kannatab selle all, 

et olete seotud oma 

lähedase 

hooldamisega? 

et Teie Tervis on 

kannatada saanud, 

sest hooldate oma 

sugulast? 

That your 

health has 

suffered since 

you have been 

taking care of 

your relative? 

That you don’t 

have as much 

privacy 

as you would like 

because of your 

relative? 

et Teil ei ole oma 

sugulase tõttu nii 

palju privaatsust kui 

soovite? 

et Teil ei ole 

piisavalt 

privaatsust kuna 

olete seotud oma 

lähedasega? 

et Teil ei ole 

piisavalt 

privaatsust, kuna 

olete seotud oma 

lähedasega? 

That you don’t 

have enough 

privacy because 

you are bound 

to your loved 

one? 

That your social 

life has suffered 

because you are 

caring for your 

relative? 

et oma sugulase 

hooldamise tõttu on 

Teie sotsiaalelu 

kannatada saanud? 

et Teie sotsiaalne 

elu kannatab 

seetõttu, et 

hooldate oma 

lähedast? 

et Teie sotsiaalne 

elu kannatab 

seetõttu, et 

hooldate oma 

lähedast 

That your social 

life is suffering 

because you 

care for your 

loved one? 
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That you have lost 

control of your life 

since your 

relative’s illness? 

et olete oma 

sugulase 

haigestumisest 

kaotanud kontrolli 

oma elu üle? 

et olete alates oma 

lähedase 

haigestumisest 

kaotanud kontrolli 

oma elu üle? 

et olete alates oma 

lähedase 

haigestumisest 

kaotanud kontrolli 

oma elu üle? 

That you have 

lost control 

over your life 

since your 

loved one’s 

illness? 

Uncertain about 

what to do about 

your 

relative? 

ebakindlust mida 

oma sugulasega 

teha? 

ebakindlust mida 

teha oma 

lähedasega? 

ebakidlust, et mida 

teha oma 

lähedasega? 

Uncertain what 

to do with your 

loved one? 

You should be 

doing more for 

your 

relative? 

et peaksite rohkem 

tegema oma 

sugulase heaks? 

et peaksite rohkem 

panustama oma 

lähedase heaks? 

et peaksite rohkem 

panustama oma 

lähedase heaks? 

That you should 

contribute more 

for your loved 

one? 

You could do a 

better job in caring 

for 

your relative? 

et suudaksite 

paremini hooldada 

oma sugulast? 

et võiksite paremini 

hooldada oma 

lähedast? 

et võiksite 

paremini hooldada 

oma sugulast? 

That you could 

take better care 

of your loved 

one? 

“Never” Mitte kunagi Mitte kunagi Mitte kunagi Never 

„Rarely“ Harva Üsna harva Üsna harva Rarely 

„Sometimes“ Mõnikord Mõnikord Mõnikord Sometimes 

„Quite frequently“ Üsna sageli Üsna sageli Üsna sageli Quite 

frequently 

„Nearly always“ Peaaegu alati Väga sageli Väga sageli Nearly always 

 

Reconciliation:  

From the Translation A and Translation B was chosen for backward translation the translation which took 

into account the professional language specifics and was therefore close in meaning. Translation performed 

word for word lost some meaning. 

Backward translation: 

Comparison with source: there is no difference in content. Some other words are used but they convey the 

same meaning.  

For example: -- relative: translated back into loved one because in Estonian the word relative has too narrow 

meaning in this context. 

- around: backward translated into in the company. It was discussed that meaning is close and includes both 

physical and social interaction, but in Estonian in the company suits better linguistically. 

- strained: translated back into exhausted. In Estonian there is no equivalent translations for strained. Closest 

word conveying the feeling of anxiety and mental/physical pressure is kurnatus, which translates into 

exhaustion. 

- doing; translated back into contribute. Contribute is doing with a purpose, which better describes the 

situation of caring for a relative. 
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Lisa H. Enim kõnetanud loovtööd 

 

Esimesel kohtumise harjutus „Silla joonistus teega“, oli enamikule osalejatele märgilise tähendusega.  

 

 
Pilt 1. „Silla joonistus teega“. 

 

Osaleja N7 kirjeldas piltil (pilt 1) olevat teed ja silda, kui ühendust oma kodu ja hooldtatava kodu 

vahel. Maja päikesega kui oma kodu, kohta kuhu tahaks jõuda ja olla, kus saab olla sa ise. Teisel 

pool silda olevat tühjust, kui hooldatavaga seotut: vastuolulised tunded, mida ei tahaks tunda ja 

milles tahaks selgusele jõuda. 

 

 
Pilt 2. „ Silla joonistus teega“. 

 

Osaleja N13 kirjeldas intervjuus oma esimese kohtumise loovtööle (Pilt.2) järgnenud emotsionaalset 

murdumist, kui midagi, mis pani mõistma, et ta enam ei jaksa ja vajab hooldusest pausi, „...see sild 

ja kus sa asud ja see mis on ühel pool silda ja teisel pool. Et see tuli kuidagi väga kontrastselt välja, 

aga võib olla ma mõtlesin seda joonistades endale, neid asju kuidagi selgemaks või järjestasin 

neid..., et mis on praegu, mis ei sobi ja kuidas ma tahaks, et oleks, et see keskendumine sellele 

olukorrale ja või, et mis mind seal häirib ja, mis minu tunded seal sees on..., nüüd ma nagu liigun 
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seal silla peal edasi tagasi, et mul ei olegi nagu minna ühele poole või teisele poole vaid see sild 

nagu ühendab meid...“. 

 

 
Pilt 3. Õnnestumise hetk ehk tähetund“. 

 

Kolmandal kohtumisel tehtud loovtööd (Pilt 3) olukorrast, millega seostub õnnestumise tunne, 

kirjeldas osaleja N8 kui vanu haavu lahti rebivat ja nostalgiat tekitavat , kuid samas kui imelist ja 

õnnetunnet loovat tööd: „...Ma suisa lendasin suurest õnnest kodu poole. Teel turgatas pähe veel üks 

oskus - kohanemine võõras keskonnas...“. 

 

Neljandal seansil tehtud loovtöö, sisemised jõuallikad kujutatuna loomana, võtsid paljud osalejad 

endaga kaasa, ning märkisid hiljem intervjuudes, et  mõttetöö kujutatuga jätkub. 

 

 
Pilt 4. „Minu sisemine jõuallikas, kujutatuna loomana“. 

 

Osaleja N2 kirjeldas oma hunti (Pilt 4) esialgu, kui truud ja julget looma, vaatlejat, enamasti üksi või 

kui, siis ainult poegadega koos olevat looma, aga hiljem intervjuus tõi välja, et ei ole endiselt 

selgusele jõudnud hundi seotusele endaga, „...et seal on ikka see tunne, et vaata see hunt on see, kes 

hüppab kallale, kas see ongi siis see, aga nad ju meeldivad mulle, natuke koera ja natuke sellist ülbet 

uhkust. Ma mõtlen veel, ta seisab mul jätkuvalt kapi peal...“. 



Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse… 76 
 

 
Pilt 5. „Positiivsete emotsioonide märkamine“ 

 

Viiendal kohtumisel tehtud tööd enda tunnetest tänases päevas ja selle töö analüüsimist, läbi 

positiivsete emotsioonide ja tunnete märkamise, kirjeldas osaleja N1 kui tööd (Pilt 5), mis pani 

mõistma, et hooldades oma lähedast on ta unustanud oma enda vajadused, „...siis ma joonistasin 

need lained ja see tuli nagu kuidagi ja... ma pärast mõtlesin, et see oli päris ränk pilt, aga ma ei 

tunne seda niimoodi, aga pildi peal oli see kuidagi rängem..., see mõjuski nii, et hakka endaga 

rohkem tegelema...“. 

Esimeset pilti kirjeldas autor kui tasakaalu ning selle saavutamise haprust, kuivõrd iga väiksemgi 

liigutus võib kaalu tasakaalust välja viia. Teisel pildil seisab ta laineharjal ühe jala peal, sest teisele 

jalale ei ole ruumi, pannes teise jala ka maha võib ta kukkuda sügavikku. Positiivne on üksikud tähed 

taevas. 

 

 
Pilt 6. „Muudetud pilt“ 

 

Osaleja N12 kirjeldas seitsmendal kohtumisel tehtud loovtööd negatiivse ja häiriva 

ümbermõtestamisest, positiivse märkamisest, kui tema jaoks väga tähendusrikast (Pilt 6): „...ma just 

mõtlesin, just see negatiivne emotsioon, et mul just eelmine päev oli selline ja siis positiivseks, et see 

just nii see läkski, täitsa poole päeva pealt läkski kõik paremaks. Et kui ma seda loovtööd tegin, siis 
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nii oligi, et negatiivne läks nii kiiresti positiivseks...., siis ma just mõtlesingi, et tegelikult elus ongi 

kõike, et see viha võib nii ruttu üle minna, paremaks kõik ja siis nii läkski...“. 

 

 
Pilt 7. „Elu on male“ 

 

 
Pilt 8. „Kahe maailma piiril“ 
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Pilt 9. „ Armastuse kool/ Pidage vastu, jõudu ja jaksu“ 

 

 
Pilt 10. „ Usk, lootus, armastus“ 

 

Viimasel kohtumisel tehtud kollaaži, ühispilt - plakat sõnumiga endale, grupile, kõikidele samas 

olukorras inimestele, kirjeldasid, kõikides gruppides sarnaselt, 14st osalejast 12, kui jagatud 

emotsiooni, kus igaüks sai lisada midagi endast, N2: „... et ma panin selle tüki sinna, et ma panin ta 

välja,... see on tükike minust“;  ja kui osalejaid siduvat tööd, kus märgati enda mõtete sarnasust 

teistega ning kuhu sai kujutatud kõik, mis oluline. N7: „... kõik olid kuidagi, see energia oli nii hea 

seal ümber, kõik olid nii õhinas ja kõik tegid ja mõtted olid ühte moodi ka“. Vaid üks osaleja koges 

ühistööd kui häirivat ja negatiivset kogemust ning üks osaleja leidis, et tegemist ei olnud grupi 

liikmeid siduva tööga, vaid kõik panustasid sellesse individuaalselt, teistega arvestamata.
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