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Kõige mõttetumalt kulutatud aeg 

Essee 

Eve Leimann, KPAo15 

Juhendaja: Maret Männik 

 

Lähteülesanne esseeks saabus meiliga ja nägi välja nii. 

Palun tehke see test ära ja kirjutage selle testi põhjal väikene eneseanalüüs essee vormis. 

Milline inimene sa oled? Kas nõustud testi tulemustega? Millega nõustud, millega mitte? Tooge 

konkreetselt välja. 

http://isiksus.planet.ee/?leht=test 

Mu süda aimas halba. Olen oma elus viimastel aastatel teinud piisavalt teste ja lasknud ennast 

analüüsida, kuna sellest on sõltunud otsustajate veenmine selles, et kannapööre mu elus 

tegevusvaldkondade osas ja abistavate toetuste (koolitus- ja ettevõtlustoetused) saamine selleks 

on põhjendatud. Tunnen ennast piisavalt, tean oma tugevusi ja nõrkusi ja viimane, mille peale 

praegusel eluetapil tahan aega kulutada, on järjekordne arutelu teemal „kes ma olen“. 

Mõnevõrra ärritavalt mõjus juba ka teemapüstitus. Isegi kui ma teen eneseanalüüsi, siis mitte 

käsu korras võõrale inimesele, kellel pole oma tööst lähtuvalt mingit õigustatud huvi saada 

minult infot nii isiklikus valdkonnas nagu see, milline inimene ma enda arvates olen. Tean, et 

võin alati vastamisest keelduda. 

Olin siiski sunnitud testi avama. Koolitöö on koolitöö ja ilma sisuga tutvumata olnuks raske ka 

keeldumist põhjendada. See, mille eest leidsin, suutis mind üllatada, paraku negatiivselt. Nii 

testi enda kui tulemusena esitletud teksti osas. 

Juba sissejuhatus oli „paljutõotav“. Pehmelt öeldes kehvas eesti keeles tekstis ei püüta isegi 

väita, et peaksin sealt saama mingi tõese info oma isiksuse kohta. Vastupidi, üsna otse on 

öeldud, et väga tõsiselt pole mõtet suhtuda ei vastamisse ega tulemustesse. Test tuleb lihtsalt 

võimalikult kiirelt „läbi kapata“, püüdmatagi küsimusi tegelikult mõista. Etteruttavalt võib 

öelda, et küsimuste iva mõistmine polnud juba viletsa keele/tõlke tõttu alati lihtne või 

võimalikki. Tsiteerin. 

Allolev test koosneb 156 väitest. Sinu ülesanne on lugeda läbi iga väide ning hinnata, kas see 

kehtib Sinu suhtes isiklikult, või mitte. Kui Sul tekib raskus hinnangu andmisega, siis ära kuluta 

http://isiksus.planet.ee/?leht=test
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aega ja anna vastus, mis esimesena "pähe tuleb". Soovitav on töötada tempos, mõtlemata kaua 

vastuste üle. Ühtegi väidet ei saa vahele jätta ning nad kõik on võrdväärsed - õigeid või valesid 

siin pole.  

Tasub võtta teadmiseks: Ei ole mingit garantiid, et küsimustele vastaja saab küsimusest õigesti 

aru ning vastab tõeselt. Sageli inimene vastab nii nagu ta tahaks ise olla, mitte aga nagu ta 

tegelikult on või talle tundub. Sageli inimesed määravad oma tüüpi lihtsalt valesti. Seetõttu on 

test vaid esialgse tutvumise jaoks. Võimalik, et üks kolmandik määrab algselt oma tüübi valesti 

ja seetõttu ei tohi võtta seda testi teaduslikult tõsiselt. Kui esialgu läheb inimene oma tüübi 

määramisega mööda, siis ta loeb ja võrdleb kirjeldusi, mõtiskleb veel enda üle, teeb teisi 

sarnaseid teste ja ükskord jõuab oma õige tüübi juurde. 

- Boris Puškin 

Aga mina peaksin justkui selle põhjal ennast analüüsima, tõsiselt, päriselt? 

Pingutasin siiski testi läbi teha. Jõudnud tulemuste lugemisega lõpule, olin üsna šokeeritud. Ma 

polnud ammu tundnud, et olen tubli tüki aega kulutanud nii mõttetult. Ja et keegi on sundinud 

mind seda tegema. Lootuses koolitööga õigeks ajaks valmis saada olin asja ette võtnud öösel ja 

hommikul pidin kell 7 koolis olema. Seega tundsin topeltnördimust, sest kulunud oli 

kullahinnaline uneaeg. Oli selge, et juba emotsionaalselt ei suuda ma seda nördimust samal 

hetkel kirja panna – enne pean püüdma selgusele jõuda, mis see siis nüüd ikkagi oli – ja rohkem 

uneaega pole seega mõtet teema peale kulutada. 

Mu aeg on olnud mulle kallis ja nii on teemaarendus kuude kaupa edasi lükkunud. Ainuüksi 

mõte, et pean seda mõttetut teksti veelkord lugema (mingigi kommentaar, rääkimata analüüsist, 

eeldab ju teksti korduvat lugemist) on tundunud tülgastav. Ja põhjusega: negatiivsetest 

emotsioonidest, mille nüüd taaslugemisel sain, vabanemiseks läheb ilmselt jälle – nagu 

eelmiselgi korral – tükk aega. 

Millest siis jutt käib? Tõepoolest, paarkümmend aastat tagasi võisid sedalaadi testid isegi 

elevust tekitada. Iseenda, oma „tõelise mina“ avastamine muutus populaarseks, varem polnud 

sellised asjad kuigi kättesaadavad. Kuhugi tolleaegsesse (võib-olla ka tänasesse) ajalehe 

laupäevalisasse või naiste/pereajakirja sabasse võiks ehk praegunegi test peaaegu sobida 

(muidugi põhjaliku keelekorrektuuri läbinuna). Sinna, kus selle tegemine on vabatahtlik ja on 

teada, et seda ei tasu tõsiselt võtta – keegi väga ei ootagi personaalselt „täppiminevat“ tulemust. 

Isegi kui valid kulutada sellele oma aega, piirdub aeg linnukeste tegemise ja läbilugemisega. 

Ise otsustad, kas teed sellest enda kohta järeldusi või mitte. Vaevalt, et keegi hakkab hiljem 
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tõsimeelselt ennast tulemuste baasil analüüsima, arutlema ja kirja panema, kuivõrd ta testi poolt 

loodud „tüübiga“ enda arvates sarnaneb ja mida ta peaks sellest lähtuvalt oma käitumises, 

suhetes, elukutsevalikus vmt arvestama. On selge, et sellest testist ei saa enda kohta rohkem 

teada kui näiteks oma tähemärgi horoskoobist. 

Aga mul laupäevaõhtuse jõudeaja vabatahtliku täitmise aspekti ei ole. Koolitöö kohustuslikkus 

välistab ka võimaluse piirduda testi läbimiseks kulutatud ajaga, misjärel saaks selle unustada 

ka juhul, kui selgub, et too võrdlemisi lühike aeg on siiski mõttetult kulutatud. Pean pühendama 

aega veel ja veel ja veel. Tunde ja tunde. Lugema, mõtlema ja kirjutama… 

Ja selle juures ei saa ma aru, mis eesmärk asjal on. Mu mõistus tõrgub uskumast, et õpetaja, 

kellelt eeldan professionaalsust, arvab tõemeeli, et selle testi kaudu saab õpilane endast 

personaalse pildi, mida tasub analüüsida. Kohati Google´i tõlget meenutav keelekasutus, 

tulemuses käsitletavate teemade struktuur, lähenemis- ja käsitlusviis välistavad ka 

mitteprofessionaali pilguga igasuguse tõsiseltvõetavuse. Võib-olla kusagil huumorinurgas 

tasuks lugemismaterjalile rohkem tähelepanu pöörata.  

Huumorilaadse teksti tipp on tulemuste lõpuosa. Tsiteerin.  

Tähelepanu! Järgnev iseloomukirjeldus kehtib vaid naiste puhul ning on mõeldud 

lugemiseks ainult meestele. 

Mille poolest INTP tüüpi naine paistab silma teiste seast?.  

INTP tüüpi naine on pidevas mures oma sisemise seisundi pärast, seepärast on talle iseloomulik 

salgav pilk, mis peamiselt väljendab igavustunnet. Tema küllastatud seesmise maailma juures 

ei jää lihtsal aega tegelemiseks oma välimustega: ei mingeid harjutusi ning dieete, ainult kerge 

meik, juuksur vaid kord aastas enne sünnipäeva. Kalduvusi teatud riietusstiilidele ei oma, 

moenõuded on tema jaoks sekundaarsed, peamine, et ei torkaks silma ning oleks mugav. Selles 

reeglis teeb muudatusi vaid sotsiaalsel redelil ülestõusmise puhul, - seal on välisilme ning 

riietus tema edu koostisosaks. 

Järgneb veel mitu lehekülge samalaadset absurdihuumorit. 

Milles peaks nüüd analüüs seisnema? Muidugi, sissejuhatuseks vabandan, et seda osa üldse 

lugesin. Olen nimelt naine ja, nagu kirjutatud, on selle lugemine lubatud ainult meestele. 

Loodan, et õpetaja ei ole keelust üle astunud – testi tuleb ju tõsiselt võtta… Aga kuna olen siia 

tsitaadi toonud, siis sellega saab piirduda… 
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Niisiis: kas peaksin nüüd tundma muret selle pärast, et test väidab, et olen pidevalt mures enda 

sisemise seisundi pärast? Küsima tuttavatelt, kas nad on märganud, et mul on salgav pilk, mis 

peamiselt väljendab igavustunnet (misiganes moel peaks salgav pilk igavustundega seotud 

olema…)? Esitama endale küsimuse, kas salgav pilk on pigem hea või pigem halb? Tekst 

justkui väidab, et mul on pidevalt igav, sest muretsen pidevalt oma küllastatud seesmise 

maailma pärast, mistõttu ei jää mul aega oma välimustega tegelemiseks (palju mul neid 

välimusi küll olla võiks?). Kusjuures naljakal kombel sobib mu elustiiliga päriselt lause see osa, 

mis väidab: ei mingeid harjutusi ning dieete, ainult kerge meik, juuksur vaid kord aastas enne 

sünnipäeva… Kas peaksin hõikama: hurraa, see testitulemus räägibki minust!? Peaksingi 

hakkama otsima sellised kokkulangevusi jaburuste reas, ja ühtlasi arutlema nende lausete üle, 

mille kohta süda ütleb, et see pole mina? Näiteks esitama vastuväite, et jah, need tunnused 

langevad küll kokku, aga põhjus pole mitte selles, et mul pole aega enda välimus(t)ega tegelda, 

vaid hoopis selles, et olen juba loomupäraselt nii ilus ja heas vormis, et mul pole vaja heaks 

väljanägemiseks pidada dieeti, teha harjutusi, ennast tugevalt meikida ja juuksuris käia rohkem 

kui kord aastas? Kas tõesti seda minult suhtlemisõpetuse kodutöös oodataksegi? Mida selline 

argumenteerimine (eneseanalüüsi sildi all, seejuures) mulle annab, kellele seda vaja oleks? 

Jaburus jääb ju jaburuseks. 

Jah, võiksin minna kergema vastupanu teed ja tõepoolest konstrueerida mingi analüüsi 

meenutava kirjatüki. Nagu eelnevast lõigust näha, pole sellist pseudoanalüüsi sugugi raske teha. 

Aga läheksin vastuollu iseendaga – olen lubanud olla enda vastu aus ja rääkida asjadest nii, 

nagu neid näen.  

Niisiis, uskumatu, et koolitöös nõutakse minult aja kulutamist sellise materjali – selle 

läbitöötamise ja analüüsimise – peale. Minu enda jaoks on teise inimese aeg püha ja lähtun 

põhimõttest, et üks endast ja teisest lugupidav inimene seda ei kuritarvita. Ma ei hakka oletama, 

kas sellise ülesande andmine tuleb ebaprofessionaalsusest, mis esitatud testi tõsiseltvõetavaks 

laseb pidada, või lugupidamatusest õpilaste ja nende aja suhtes või on mingi muu põhjus, mida 

mina näha ei oska. 

Aga mul on tõepoolest kahju ajast, mille olen pidanud pühendama selle testi tegemisele, selle 

üle mõtlemisele ja käesoleva teksti kirjutamisele. See ON mu viimase aja kõige mõttetumalt 

kulutatud aeg. 

Kas ma sain sellest testist enda kohta ka midagi teada? Jah, sain teada, et ma ikka veel tajun 

endast väljamineku märke, kui näen ebaprofessionaalsust ja ebamõistlikkust…  


