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SISSEJUHATUS 
Mind on aastaid huvitanud sama sünnikuupäeva jagavate inimeste saatus ja elukäik. 

Sündisime 1992. aasta 12. augustil maailma eri paigus ning praeguseks oleme elanud 27 

aastat. Paratamatult on suuremate etappide, nagu näiteks kooli lõpetamine viinud mõtted 

sellele, mida need ülejäänud umbes 350 0001 minuga samal päeval sündinut teevad? Ma 

tean, kuhu mina oma 27 aastaga veerenud olen, mida saavutanud olen ja mida mitte. Kas ja 

kui palju on mul ühist nende teistega, kellega koos sündisime? See on käesoleva lõputöö 

põhiküsimus. On need mingid universaalsed mõjurid - ühiskond, kultuur, religioon, 

kombestik, kodukasvatus? Või on need hoopis mingid abstraktsemad nähtused, mille 

keerukust on juba raskem mõõta?  

Digiajastul üha kasvav ja rohkem ümbritsev sotsiaalne keskkond võimendab olulisel 

määral inimese võimalusi end mitmekülgselt teostada, väljendada ja endale loogiline 

eksistentsi põhjendus leida. Seega on autor arvanud tarvilikuks uurida endaga samas 

vanuses inimesi, et nii vastuseid ka enda isiklikele otsingutele ja kaemustele leida. Ajal, 

kui sündisime, olnuks vaja sarnast uuringut teostada ajalehe või raadioüleskutse abil. 

Digitaliseerumine on lähendanud inimesed üle maailma kõigest mõne nupuvajutuse 

kaugusele (teisalt kasvab emotsionaalne üksildus ja tühjus inimeste sees2). 

Kasutan lõputöös oma subjektide kohta terminit „ajakaksikud“ — otsetõlget 

ingliskeelsest nimetusest time twins. Eesti keele sõnaraamatust seda sõna kahjuks ei leia. 

Ajakaksikute termin ja temaatika on seni olnud valdav peamiselt astroloogias, mis 

defineerib ajakaksikuid samal päeval sündinud inimestena, kel võivad olla sarnased 

isikuomadused ja elujuhtumid.3 Varasemad uurimustööd ajakaksikute teemal on peamiselt 

üldised astroloogilises võtmes küsimustikud nende elukäigu kohta4 või siis on keskendutud 

astroloogilise uurimismeetodi ümberlükkamisele5. On oluline arvestada, et käesolev töö ei 

kasuta tulemuste tõlgendamisel astroloogilisi tehnikaid ega anna ühtegi hinnangut 
                                                
1  Keskmine sündide arv päevas. https://www.theworldcounts.com/challenges/toxic-exposures/polluted-
2 Negative effects of technology: what to know. https://www.medicalnewstoday.com/articles/negative-

effects-of-technology 
3 https://www.wordsense.eu/time-twins/ 
4 www.quora.com/What-is-it-like-to-meet-a-person-born-on-the-same-day-in-the-same-year-as-yours 
5 https://homepages.wmich.edu/~korista/astrology_rubbish.pdf;  
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astroloogilisele arvamusele ajakaksikute temaatikas. Minu kui autori huvi minuga samal 

päeval sündinute elu suhtes on astroloogiaväline ja subjektiivne. Et seni pole eesti keeles 

saadaval või avaldatud ühtegi ajakaksikute uuringut mitteastroloogilisel lähenemise viisil, 

saan käesolev tööga seda tühimikku ühe ühiku võrra täiendada.  

Uurimuse valim koosneb töö autoriga sama sünnikuupäeva jagavatest inimestest. 

Valimi tuvastamiseks ja selekteerimiseks on kasutatud kaasaja kõige suurema 

külastatavuse6  ja mõjuvõimuga7 meediakanalit — sotsiaalmeediat. Instagrami keskkonda 

on tehtud eraldi PROJ3CT_92 lehekülg8 ning Facebooki platvormil jagab autor projektiga 

liitumise üleskutset juba olemasoleva isikliku konto vahendusel. On loodud ka eraldi 

meiliaadress.  Projektiga seotud videod, pildid ja tekstid on suunava sisuga, et julgustada 

ajakaksikuid osalema küsimustiku täitmises. Küsimustik9 on koostatud selliselt, et saada 

ülevaade osaleja senisest elukäigust ning võimaldada vastajal oma loo edastamist üsna 

vabas vormis, mõnede suunavate teemadega. 

Usalduse võitmiseks ja tõsiseltvõetavuse suurendamiseks on autor avaldanud fragmente 

oma isiklikust eluloost. Instagramis on teema jälgijaid kogunenud 28 (11.05.2020 seisuga). 

Facebookis on teemat postitusena jagatud 140 korda ja vaadanud on seda üle 3000 

külastaja10 . Siia lisanduvad veel eravestlused inimestega — näost-näkku, telefonitsi, 

sõnumite ja e-kirjade kaudu. Empiirilise andmekorje abil saadud informatsiooni 

analüüsitakse narratoloogilise uurimismeetodi abil. 

Uurimise tulemusena plaanin teha kokkuvõtteid ja järeldusi kahes üldistavas 

kategoorias — kas on olemas universaalseid mõjutajaid inimese kujunemisel; kas iga 

inimese lugu on unikaalne ehk sõltumatu universaalsetest mõjutajatest. Annan endale aru, 

et tegemist ei ole rangelt võttes sotsioloogilise uurimusega, küll aga väärtusliku 

materjaliga, mis aitab mul autorina antud teemat sügavamalt läbi töötada. 

Praktilise töö ja väljundi osas moodustub ajakaksikutest perefoto sein. Töö autor  

koostab ajakaksikute lugudest kogumik-raamatu ning Instagrami keskkonda loodud 

Proj3ct_92 lehekülg on koduks kasvavale veebigaleriile. Lisaväljundina soovin saada 

                                                
6 https://www.searchenginejournal.com/social-media/biggest-social-media-sites/ 
7 https://ourworldindata.org/rise-of-social-media (Külastatud 18.03.2020). 
8 https://www.instagram.com/proj3ct_92/ 
9 Küsimustik. https://forms.gle/Gan8bKNg24PMNxuQ9 
10 Töö autori Facebook konto. www.facebook.com/Liisa.Perend 
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vastuseid sotsiaalmeedia fenomenile - kas ja kui kiiresti on tegelikult võimalik jõuda 

märkimisväärse kuulajaskonnani ning millised on isiklikud ohverdused selle arvelt.    
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1. AJAKAKSIKUD 
 

Ajakaksikute uuringute fookuses on enamasti astroloogiline lähenemine antud teemale 

ning tegeldakse kas püstitatud astroloogiliste hüpoteeside tõestamise või 

ümberlükkamisega. Enim mainitud säärastest uuringutest on Peter Robertsi ja Helen 

Greengrassi 1994. aastal tehtud uurimus11. Nad testisid astroloogilist väidet, et ajaliselt 

lähestikku sündinud inimesed on sarnasemad, kui need, kes on sündinud erinevatel 

aegadel. Oma 128 katsealusel palusid Roberts ja Greengrass vastata Eysencki 

isiksusemudeli küsimusikule, mis mõõdab isiksust kolmel teljel: ekstravertsus/introvertsus, 

neurootilisus/stabiilsus, sühhootilisus/sotsialiseerumine. Tulemustes sünnikuupäeva ja 

isiksusetüübi vahel korrelatsiooni otsides tõdesid uurimuse autorid, et tõstatatud 

astroloogiline väide ei oma tugevat tõepõhja. Siiski leidsid nad sarnasusi ajakaksikute 

sünnikaartide (ingl. k birth chart) osas. Sünnikaart näitab, mis positsioonidel olid sinu 

sündimise hetkel suuremad planeedid. Personaalse kaardi väljaarvutamisel mängivad rolli 

sünnikuupäev, täpne aeg ja koht. Astroloogid on seisukohal, et teadmine taevakehade 

asetusest inimese sündimise hetkel, võimaldab teha adekvaatseid järeldusi inimese 

iseloomujoontest,  emotsioonidest, tugevustest ja nõrkustest jms. Roberts ja Greengrass 

(1994) leidsid erinevatel lähestikku sündinutel teostatud uuringus rohkem sarnasusi, mis 

oli  omakorda toetuseks astroloogia võimalikule tõesusele. Viimase tulemuse lükkas ümber 

C.C French'i ja A. Leadbetter'i poolt 1997. aastal samade andmetega tehtud 

kordusuuring, 12  mille autorid leidsid, et Roberts ja Greengrass on andmeid valesti 

tõlgendanud.  

Enim sarnasusi oma ajakaksikute teemalise tööga leidsin Richard Avise 2011-2016 läbi 

viidud sotsiaalsest eksperimendist.13 Avis seadis endale eesmärgiks kohtuda enne oma 40. 

sünnipäeva enda 40 ajakaksikuga. Erinevalt käesoleva töö autorist, kes kasutas kontaktide 

otsimiseks sotsiaalmeediat, soovis Avis oma ajakaksikutega näost-näkku kohtuda. Projekti 

veebileheküljelt võib lugeda, et nelja aasta jooksul viis ajakaksikute otsing teda ja tema 
                                                
11 http://www.astrology-and-science.com/D-psia2.htm 
12 https://www.scientificexploration.org/docs/11/jse_11_2_french.pdf 
13 Richard Avise veebileht- https://www.timetwins.info/ 
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tiimi maailma eri paikadesse. Avastasin Avise ettevõtmise, kui olin enda ajakaksikute 

projektiga juba algust teinud. Kuigi mina ja R. Avis pole ajakaksikud, oli rõõm avastada, et 

keegi veel on antud teema vastu huvi tundnud (tehes meist „teemakaksikud,“ kui mõistet 

vabalt parafraseerida). Meie teemapüstituski on üsna sarnane koos huvipakkuvate 

valdkondadega inimeste elus. Tahtsin Avisega kontakteeruda, et uurida, mis oli tema 

otsingute tulemus/kokkuvõte, kuid paraku ei õnnestunud mul ka erinevaid kanaleid pidi 

proovides temaga ühendust saada. Avise projekti viimastes postitustes, erinevatel 

sotsiaalmeedia kanalitel leidub link võimaliku filmi tutvustavale klipile14 ning projektist 

kirjutatakse raamatut (postitus on tehtud 28. juunil 2016), mida antud töö kirjutamise 

hetkel veel ilmunud pole.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                
14 R. Avise ajakaksikute videoklipp https://www.youtube.com/watch?v=_Gk1GZXeZok 



 

2. METOODIKA 

2.1 Narratiivne uurimismeetod 
Oma töö uurimismeetodiks valisin kvalitatiivse ning veel spetsiifilisemalt 

narratoloogilise meetodi. Valimisse kuuluvad 10 osalejat — 6 meest ja 4 naist. 

Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb narratoloogia kohta, et see on jutustuste ja lugude 

uurimine15 . Täpselt seda oma töös teha plaaningi. Uurida ja analüüsida vastajate lugusid, 

vaadata nende kronoloogilise ühisosa taha ning kõrvutada neid omaenese looga. 

Võrdlemise tulemusel loodan avardada oma silmaringi ses osas, kuidas mu ajakaksikutel 

elus läinud on.  

 

2.2 Ankeet 
Oma lõputöö projektis kogusin minuga samal päeval sündinute lugusid. Palusin 

osalejatel vastata ühele lühikesele ning ühele pikale küsimusele. Lühem küsimus seisnes 

selles, et neil tuli kirjutada, mida nad sooviksid öelda 15-aastasele ning 50-aastasele 

endale. Teine põhiküsimus polnudki küsivas vormis, vaid andis suunavaid teemasid, mida 

oma loo kirjutamisel puudutada. Vastuseks oligi kirja pandud lugu. Valikvastustega ei 

oleks osalejal võimalust oma lugu jagada neile kõige omasemal viisil. Seetõttu tahtsin jätta 

vastajale võimalikult vabad käed oma loo koostamiseks, andes vaid juhtnööre puudutavate 

teemade jaoks. Teemad, mille suunas vastajaid suunasin, olid järgnevad: kasvukeskkond, 

lapsepõlveunistused ja kuidas need ajas muutunud on, saavutustest või seatud 

eesmärkidest, kirjutaja jaoks olulistest teemadest, tõekspidamistest ja väärtustest. Neid 

teemasid puudutades oli osalejatel vabadus kirjutada oma 27 aasta lugu nii detailselt kui 

nad ise soovisid. Nende lugude uurijana ei üritanud ma leida ühest "tõde", vaid saada 

rohkem teada, kuidas keegi elab ning mida oluliseks peab. Lisaväärtus on avastada, kui 

meie vastused mingil viisil ühtivad.   

 

                                                
15 http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=narratoloogia&F=M 
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2.3 Lood 
Kirjutamise ajaks olen kokku kogunud 10 ajakaksiku lood, kellest 8 on eestlased ning 2 

välismaalased. Järgnevalt jagan kokkuvõtvalt vastanute lugusid.  

Esimene testile vastaja oli eestlanna. Ta oli oma elust kirjutanud põhjaliku ülevaate ning 

hilisemast kirjavahetusest selgus, et see oli tema jaoks esimene kord oma senist elu 

sõnadesse panna ja kokku võtta. Et esimene vastaja oli võtnud mõnusalt aega 

kirjutamiseks, lootsin endamisi, et vastamine jätkub samavõrd sisukas võtmes. Kaks 

järgnevat vastajat võtsid aga oma olulised elusündmused ja kogemused kokku kahes 

lõigus.  

Mida ütleksid praegu 15-aastasele ja 50-aastasele iseendale? — nii pidid ajakaksikud 

alustama enesereflektsiooni. Viieteistaastastena on noorte elus esimene murranguline aeg. 

Tüdrukutest hakkavad arenema naised ning poistest sirguvad noormehed. Sel tormilisel 

perioodil möllavad kehades hormoonid ning ratsionaalne mõtlemine jääb tihti kõikuvate 

emotsioonide varju. Mida ajakaksikud ütleksid oma puberteedieas võitlevale eelkäijale, kui 

neil oleks see võimalus? Alustan iseendast. 15-aastasele Liisale ütleksin praegu: "Pole vaja 

üle mõelda, vanemana saad asjadest teisiti aru. Oled tubli aktivist, aga ära teisi nii palju 

oma jalge alla talla, ole viisakas. Õpi ära, et ropendamine ei rikasta kuidagi su 

keelekasutust. Ja mis kõige olulisem: LOE ROHKEM RAAMATUID!" Ilmselt oleks 

iseteadlik Liisa üsna veendunud, et neid soovitusi tal vaja pole. Jõudsin praegusesse 

vanusesse, olen 27-aastane nagu kõik mu ajakaksikudki, keskiga ei tundu enam nii kaugel. 

Väärtused on muutunud, arusaamad on teised, aga mida ma tahaks ka kahekümne kolme 

aasta pärast endaga kaasas kanda? "Peaksid olema heas füüsilises vormis, sest kuidas 

muidu Kõrg-Tatrates suvel ronimas käia. Lastega hoia lähedasi suhteid, kui neil on vaja 

abi, siis aita, aga ära suru oma tahtmisi neile peale. Loodan, et võtad rohkem aega oma 

vanematega rääkimiseks. Püüa alati kõigepealt mõista, mitte hukka mõista. Suhted on 

endiselt olulised, pea neid väärtuslikus. Üks raamat teeb alati tuju heaks!” Tundmatuks 

soovida jääv ajakaksik ütleks 15-aastasele iseendale, et ta omandaks oskused, millest on 

kasu vähemalt 20 aastaks. Lisaks, et ta alati paneks paika oma eesmärgid ja püüdleks 

nende poole. Sama isik julgustab 50-aastast iseennast mitte kartma muutusi, sest need on 

loomulik osa elust. Muuseas ütleb ta, et midagi ei tohiks võtta iseenesestmõistetavalt. 

Seiklushimuline Kristjan leidis, et tal polegi midagi öelda 15-aastasele endale, sest see ei 
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muudaks midagi. Kõik head ja halvad otsused on teda juhtinud praegusesse aega. Vanema 

enda kohta arvab ta, et too saab hakkama ka ilma midagi lausumata.   

Mu ajakaksikute tulemusi kokku võttes soovitatakse nooremale endale ennekõike 

julgust ja meelekindlust rühkida edasi eesmärgi nimel. Vanema iseendaga loodetakse olla 

rahul. Oluline on, et nooremana pandud eesmärgid on paigas ning saavutatud. Võib öelda, 

et vastajad näevad 50-aastasena end justkui perioodis, kus 15-aastasena pandud eesmärgid 

on täidetud. Tundub, et seda aega seostatakse mingisuguse loodetava rahuloluga eneste 

osas. Üks vastajatest — rahvuselt türklane — ütles, et kui ta pole 50-aastasena midagi 

saavutanud, siis tal polekski midagi iseendale öelda. Tõenäoliselt peabki 82 miljoni 

elanikuga riigis16 igaüks oma eesmärkide nimel korralikult vaeva nägema, sest kümnete 

miljonite seast välja paista tundub kõvasti keerulisem, kui miljoni elanikuga Eestimaal.  

Küsimustiku põhiülesandena pidid ajakaksikud panema kirja oma 27 aasta loo. Seejärel 

sisestama foto endast ning valima privaatsus-valikutest sobiva. Fotot lisades teadsid 

osalejad, et see postitatakse avalikule lehele. Ajakaksikud said valida, kas postitus jääb 

anonüümne või mitte. Seitse vastajat lubasid kasutada kogu sisestatud infot ilma 

piiranguteta. Ülejäänud kolmest kaks jagasid oma pilti, kuid nimesid avaldada ei soovinud. 

Millest minuga sünnikuupäeva jagavad inimesed kirjutavad? Kui palju on nad valmis 

teistega jagama enda kujunemisest ning kasvamisest? Esimene täidetud ankeet, mis saabus, 

oli tehtud suure pühendumusega. Tekst oli hoolega üle kontrollitud, kirjavigu polnud. Kaks 

ja pool lehekülge ülevaatlikku jutustust ajakaksiku elust. Huviga lugesin esimest korda 

ning siis teist korda veel. Oli äratundmisi, aga ka lahknevusi. Tegu oli minuga sarnaselt 

loomingulise inimesega, kellele meeldisid igasugused kunstilised ja käelised tegevused 

ning fotograafiagi oli nende seas üles loetletud. Puberteediea raskused olid sarnased, kuid 

päris nii süngeks, kui tema murdeiga, minu maailm ei pööranud. Ajakaksiku teismeeast 

lugemine tõi meelde, et tollal levis laialdaselt nö. emo-liikumine, mis ka mind mõneks 

aastaks kaasa haaras. Väljendus see tumedates riietes, mustaks maalitud silmalaugudes ja 

julgematel needistatud ninades, keeltes vms. Ketsid olid oluline statement, need ei tohtinud 

puududa. Mõtisklesin, et ehk võis paljudele meie-ealistele tõuke tumedale poolele minna, 

see sama liikumine. Mina nii kaugele ei kõndinud, et oleksin hakanud teispoolsusega 

                                                
16 Türgi elanike arv. https://www.worldometers.info/world-population/turkey-

population/ 
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suhtlema, küll aga teadsin tutvusringkonnas neid, kes seda tegid. Sellele ajale tagasi 

vaadates olen tänulik, et ma sedavõrd musta auku oma teismeeas ei kadunud ning olen 

rõõmus, et ka ajakaksik sealt lähedaste abiga välja sai.  

Mulle vastanud šveitslasest pianist kirjutas, kuidas ka talle oli see aeg keeruline. Tema 

noortele õlgadele oli pandud meeletu koormus ja suured ootused. Alles 20-aastasena suutis 

ta hakata rõõmu tundma nooruspõlve raskest tööst ning muusikast, mida ta mängis.  

Oma loos arvas Türgist pärit Ufuk, et 15-aastasele endale soovitaks ta olla vähem laisk 

ja rohkem õppida, et saada tulevikus õppida paremas ülikoolis. Oma loos tõi Ufuk välja 

ühe olulise omaduse, mis teda läbi elu saatnud ja mõjutanud. Nimelt on Ufuk sündind 

Türgis, kuid lapsena viitasid ta näojooned tugevalt Mongoolia päritolule. Ta sõbrad 

kutsusid teda lausa jaapanlaseks või hiinlaseks. Huvist oma juurte vastu uuris ta rohkem 

oma perekonna päritolu kohta ning sai teada, et 19. sajandil tema esivanemad emigreerusid 

Türki ja ta on tegelikult rahvuselt hoopis krimmitatarlane. Soov ajas tagasi vaadata viis 

Ufuki õppima ajalugu ning praegu teeb ta uuringut just nimelt krimmitatarlastest. Ufuk 

loodab, et ta esivanemad taevas rõõmustavad tema üle.  

Kümnest ajakaksikust kuus on loomingulised inimesed. Loomingulisuse all pean silmas 

eelkõige eneseväljendust läbi kunsti või muusika. Antud kuuest inimesest kolm kaldusid 

kunstide valdkonda ning neile meeldis väljendada end maalides või käsitööd tehes ning 

ülejäänud kolm olid tegevad muusika-alal. Viimasest kolmest üks tegeleb laulmisega 

professionaalselt, teised kaks pigem musitseerivad hobikorras. Pallase tudengina leian 

endki ülalpool mainitud kolme kunstiarmastaja seast. Kunstnike seas leidus ka lauljaid ja 

vastupidi. Joanna-Eliisa kirjutas: "Olen väga kunstiline inimene – ma maalin, õmblen, 

joonistan, teen kõikvõimaliku käsiööd, mängin erinevaid kitarre. Loomine on mu loomuses 

ja hoiab mind liikumises nagu mu peregi". Üks viimastest testile vastajatest enne 

vahekokkuvõtte tegemist oli Jaanika. Ta tahtis väiksena saada loomaarstiks, kuid ütles, et 

loomingulisus on teda alati saatnud. Maalimine ja joonistamine aitab tal leida aega 

iseendale. Kasvades jahenes huvi arstiteaduste vastu ning praegu naudib ta oma tööd 

hoopis lasteaiaõpetajana.  

Ajakaksikute lugusid uurides võisin killukese endast leida igaühes neist. Peale 

keskkooli töötasin aastakese lastehoiuõpetajana ja hiljemgi olen hea meelega sõprade-

tuttavate võsukesi hoidnud. Lapsed on oma olemuselt palju loomingulisema vaatega neid 

ümbritsevale kui täiskasvanud. Nendega koos olemine on hea vaheldus argipäeva 
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töökohustustele. Olen lastehoiu ajast alles hoidnud üleskirjutatud mõtisklusi laste vaadetest 

elule ning aegajalt neid lugedes saan taas korraliku naerupahvaka osaliseks. Rääkides 

lastest, siis kümnest ajakaksikust ühel vastajal on kodus kasvamas väike lapsuke. Vähemalt 

üks mainis oma kirjutises, et unistab ka juba oma pere kasvust, kuid tahaks enne õiget 

kohta leida elamiseks. Üks ajakaksikutest, kellele test huvi pakkus, ei jõudnud kahjuks 

selle täitmiseni, justnimelt värskelt liitunud uue ilmakodaniku tõttu. Mainin pere loomist, 

sest võrreldes meie vanemate nooruspõlvega on laste saamise vanus aasta-aastalt tõusnud. 

Meie emad said emadeks pigem 20-ndate eluaastate alguses. Meie 27-eluaasta jooksul on 

see liikunud 20ndate aastate teise poolde17. Ka 10 ajakaksiku lood kinnitavad antud 

muutusi. Alates 26-dast eluaastast olen minagi pidanud kohtumistel ikka ja taas pidanud 

vastama küsimustele, et kunas ka peenikest peret oodata võib. See on justkui vaikiv, aga 

samas vägagi tuntav ühiskondlik surve, et peaksime liikuma lapsevanema staatusesse.  

Mitmete ajakaksikute lugudest jäi kõlama distantseeritus inimestest, kes on mingil viisil 

mõjutanud nende elusid negatiivselt. Erinevatest lugudes väljendati eemaldumist säärastest 

isikutest või mainiti neid: "Olen õppinud aastatega kuidas armastada iseennast ja kuidas 

distantseerida end asjadest ja inimestest, kes mind ei vääri"; "Niisiis otsustasin ma üles 

öelda oma elu ja viisad Austraalias ning liikuda edasi tegeledes asjadega ja suheldes 

inimestega, kes mind tõeliselt õnnelikuks teevad"; "Tee, mida sa armastad ja ole 

inimestega, kellega sa olla tahad"; "...ära vaeva end negatiivsete inimestega...". On 

loomulik, et mingid inimesed ei kuulu enam lähedasse sõpruskonda, vaid pigem 

tutvuskonda tänu sellele, et pole olnud piisavalt tugevat pidepunkti elude vahel. Mingid 

suhted on universaalsed ning osatäitja roll selles kannab ikka sama nime, kuigi rolli maht 

võib vahepeal osutuda minimaalseks. Näiteks meil kõigil on ema ja isa, sest muidu meid 

poleks, kuid nende roll meie kasvamisel võib olla väga suur, minimaalne või olematu. Isa 

või ema osatäitjat võib etendada mõnikord keegi, kellel pole sinuga mingit sidusust, juhul, 

kui on uuesti abiellutud ja oled laps esimesest õnneajast. Mõni üksik suhe jääb kestma 

arvatavasti elutee lõppemiseni. Näiteks mõnikord osutub selleks lapsepõlvest alguse 

saanud sõbra-suhe, sest koos mängides olite üksteisele õdede eest. Koos alustasite ka 

kooliteed ja veetsite pinginaabritena 9 aastat. Või hoopis keskkoolis leitud poiss-sõber, 

kellest 8 aastat hiljem sai abikaasa. Viimased on sedapuhku isiklikud näited.  
                                                
17 https://blog.stat.ee/2017/05/11/pilguheit-eesti-noortele-emadele/ 
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Perekonnal ja sõpradel on oluline roll meie kujunemisel, seda võisin kogeda peaaegu 

iga ajakaksiku lugu lugedes. Ufuk on praegu tegemas uuringut oma perekondlikest 

juurtest; Kristjani elu muutus, kui vend kutsus teda kaasa Austraaliasse; Joanna-Eliisa sai 

jagu keerukast teismeeast tänu emale ning sõbranna kutse Itaaliasse vabatahtlikuks aitas 

väljuda keerukast depressioonist. Anonüümseks jääda soovinud ajakaksikul poleks olnud 

võimalik jõuda õpingutega doktorantuuri ilma perekonna kestva toeta.  

Ülalmainitud anonüümse ajakaksiku lugu on kirjutatud märkimisväärselt huvitavalt. 

Oma loos kirjeldab ta erinevaid etappe oma kasvamisel, kuid samas suudab jääda lugejale 

täiesti anonüümseks. Ka lisatud pilt oli üsna vaba tõlgendus iseendast, kujutades hoopis 

lumiseid mäestikke. Tema loost jäi kõlama huvitav aspekt - nimelt oli ta oma perekonnast 

esimene, kes otsustas minna ülikooli. Ülikool muutis nii teda kui otsuseid, mida ta edaspidi 

langetas. Ilma eriliste kõrgelennuliste huvideta väikelinna poisist sai püüdlik ja 

õpihimuline noormees, kes lõpetab oma viimast aastat välismaa ülikooli doktorantuuris. 

Sarnaselt temale polnud Tartust pärit ajakaksikust noormehel oma tuleviku osas suuremaid 

ambitsioone kui taksojuhiks saamine. Nüüd töötab ta IT-spetsialistina ning tunneb huvi 

maailma ja selles toimuva vastu.  

Kervin ja Kristiina olid seadnud endale juba lapsena eesmärgid ning mõlemad töötavad 

praegu oma lapsepõlve unistustes. Kervinist sai jalgpallitreener ja klubi omanik ning 

Kristiina laulis juba väiksena. Praegu on muusika ta põhilise sissetuleku allikas ning 

suurim rõõm. See ei tähenda, et neil lisaks väiksemaid unistusi poleks. Kervin tegeleb 

spordi kõrval ka aktiivselt laulmisega. Kristiinat paeluvad fotograafia, loodus, loomad, 

keeled, lugemine jpm. Nende lood julgustavad püüdlema oma unistuste poole, olgu siis 

juba noores eas või nüüd vanemanagi.  

Kristjan kirjutas, kuidas tema nooruspõlve mõtlemises andsid tooni soov meeldida 

teistele ning elada ühiskonna normide järgi, kus hea sissetulek ja erialaline edukus olid 

olulisimad mõõdupuud. Tahe teistele meele järele olla või nende silmis eriline paista jättis 

ta sisemisse kaamosesse. Pere ja sõbrad olid jäänud kaugeks ning töö oli ainus, mille nimel 

elada. Ta otsustas teha pöörde oma elus ning jättis elu Austraalias sinnapaika, et tulla 

kodumaale ja olla koos lähedastega. Praeguseks on teekond viinud teda taas uutele 

seiklustele ning nüüd on ta Kambodžas, kuid sisemiselt tervemana kui kunagi varem. Veel 

ütleb ta, et tuleb teha asju, mis teevad õnnelikuks, kuid teistele ei tohiks seeläbi haiget teha. 
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Üks viimastest kirjadest tuli Kaisalt. Tema lugu oli külluslikult täidetud erisuguste 

metafooride ja võrdlustega, mille abil ta kirjeldas oma senist eluteed. Üks olulisemaid 

sündmusi Kaisa jaoks oli tal 4 aastat tagasi diagnoositud haigus, mis pani teda senisele 

elule teisiti vaatama. Enese terviklikkus ja tervenemine said olulisemaks ning läbi haiguse 

sai ta raputatud uuele elule. Ta on tänulik sellele kogemusele, sest see aitas tal jõuda tagasi 

selle minapildi juurde, mis oli talle omane. Kaisa kirjeldab end kui piksenoolt, mis säraga 

üllatab, kui kuhugi läheb. Nüüd on tema missioon aidata teisi, kes on kaotanud sihi ja 

eesmärgi oma elus.  

Valdav enamik on jõudnud lõpule oma erialaste õpingutega või siis lõpetamas viimast 

aastat õppetööd. Kõik ajakaksikud on rahul oma valikutega, mida nad on teinud elukutse 

osas. Meie seas on õpetajad, treenerid, lasteaiakasvatajad, muusikud,  IT-spetsialist, 

ajaloolane, keemik ja fotograaf-sisekujundaja. Oleme õppinud minevikus tehtud vigadest 

ja elu kurbadest kogemustest ning tahame edasi liikuda ja elada õnnelikult. 

Viiekümnestena loodame olla rahul praeguse ja tuleva aja vältel tehtavate otsuste ja 

saavutatuga.     



 

3. PROJ3CT_92 

3.1 PROJ3CT sotsiaalmeedias 
Lõputöö projekti sotsiaalmeedia vahendusel läbi viima ajendas mind siiras huvi 

kaasaegsete suhtluskeskkondade toimimise vastu. Oman kontosid nii Instagramis kui ka 

Facebookis, kuid ma ei armasta istuda ekraani ees. Sellest hoolimata unustan minagi end 

lugema või vaatama uudiseid ja fotosid neis samades meediumites. Päris tihti leian end 

sirvimas mõne sotsiaalmeediakuulsuse kontot, kes kannab üht järgnevatest ametinimedest: 

mõjutaja (influencer), sisulooja (content creator) või blogija (blogger). Uudisveergudel 

võib ikka vahel lugeda, kuidas keegi eelpool mainitutest postitas midagi ja sai üleöö 

kuulsaks või siis jagas naljakat videoklippi ja järsku on jagaja kontol üle miljoni järgija. 

Minu sügavam huvi sotsiaalmeedia "töö" vastu oli põhjuseks viia oma uurimust läbi mõnes 

sellises keskkonnas. Mõtlesin, et proovin selle fenomeni oma projekti raames läbi.  

 

3.2 Tulemused 
Olin eelnevalt mõjutaja tööst üsna üleoleval arvamusel — teen telefoniga pildi ja 

postitan kuhugi keskkonda — mis töö see ka on? Arvasin, et seda võib igaüks teha. 

Arvamus muutus, kui pidin oma konto haldajana kehastuma mõjutajaks, kes oma lehele ise 

sisu loob. Kõige raskemaks tegi uue ameti õppimise vajadus pikki tunde arvutiga töötada. 

Ilma märkimisväärse järgijaskonnata olin/olen mõjutaja ametis veel üsna algaja. Kui pole 

väga palju järgijaid, siis keda mõjutad? Sisu loomises nägin võimalust järgijaid juurde 

saada. "Nii nad ju seda teevad!" — mõtlesin endamisi. Hakkasin tegema postitusi, looma 

sisu oma lehele, et sellest tööst paremini aru saada. Mu tööpäev nägi välja järgmine: 

hommikul alustad, istud arvuti taha, loed läbi uued saadetud kirjad ning valid 

huvitavamad-kõlavamad lõigud küsimustikust postitusteks välja. Kirjade lugemisele ja läbi 

töötamisele kulub märkamatult paar kolm tundi. Seejärel parandan kirjavigu ning vajadusel 

tõlgin loo. Siinkohal mainin, et kogu küsimustik ajakaksikutele oli inglise keeles, sest püüd 

oli jõuda kiiresti-kaugele. Instagrami lehekülg on samuti rahvusvahelises keeles, et oleks 

rohkematele mõistetav. Pealelõunal tuli teha uus postitus ning see märgistada populaarsete 

tunnussõnadega (Instagramis kasutatakse selleks märki "♯" ning selle järele lisatakse 

postitust iseloomustavad sõnad). Mida rohkem populaarseid tunnussõnu postitusele külge 
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pookida, seda suurem tõenäosus on taas uute huvilisteni jõuda. Ülejäänud päeva 

pühendasin uutele inimestele kirjutamisele, et potentsiaalseid ajakaksikuid juurde värvata.  

Algus oli paljulubav. Olin uurinud, milline lähenemine sotsiaalmeedias kõige rohkem 

tähelepanu püüab. Tegin valmis üleskutse video ning koostasin informeeriva teksti koos 

videoga jagamiseks. Järgmise sammuna tegin postituse kahte kõige levinumasse 

keskkonda, Facebooki ja Instagrami. Õppisin erinevate mõjutajate kontosid järgides, 

kuidas asju jagada, mis tunnussõnu siduda postitustega, et võimalikult laia kuulajaskonnani 

jõuda. Facebooki kaudu tegin postituse isiklikult kontolt, Instagramis lõin projekti tarbeks 

uue kasutaja. Kui paari päevaga oli video üleskutset näinud juba üle pooleteise tuhande 

inimese, arvasin, et saavutan ajakaksikute leidmisel hõlpsasti enesele seatud arvulise 

eesmärgi. Läks veel mõni päev mööda ja esimeste ajakaksikute kontaktid saabusid. 

Oodatule vastupidiselt tuli saadud nimedele näod ise juurde leida. Veidi ärevas olekus 

kontakteerusin mainitud isikutega. Sain positiivsed vastused ning jäin nende lugusid 

ootama. Algus oli tehtud ning esimesed lood minu poole teel. Poolteist nädalat suunasin 

sõpru ja tuttavad jagama oma üleskutset ning Facebooki postituse vaatajate arv muudkui 

kasvas — tundus, et varsti saab minustki kaasaegne Mõjutaja. Aga mul oli probleem. 

 Olin lootnud, et mu ajakaksikud märkavad klikitavaid linke, avavad testi, täidavad selle 

ja saadavad mulle. Reaalsuses nägi kõik välja veidi teisiti. Kõigepealt tulid kirjadega mulle 

nimed inimestelt, kes ei olnud mu ajakaksikud. Saadud nimed salvestasin eraldi dokumenti 

ning seejärel hakkasin nimedele taas sobivaid nägusid juurde otsima. Tegin seda läbi 

Facebooki, sest Instagramis on kasutajate nimedeks tavaliselt mingid hüüdnimed või muud 

kombinatsioonid tähtedest, mis ei anna päris nime järgi otsingul tulemust. Detektiivitöö 

tulemusel leidsin sageli otsitava nimega inimesi rohkem kui ühe. Vahepeal sain teada 

"selle õige", kui profiilil oli isiklik info avalik ning sünnikuupäev seal juures. Kirjutasin 

oma projektist, panin vajalikud lingid kaasa ning reeglina mõne päeva möödudes mulle ka 

vastati. Keerulisem oli leida õigeid isikuid siis, kui inimese profiilis puudus igasugune 

info. Sellises olukorras kirjutasin kõigile kolmele (kord ka kuuele) nimekaimule kirja, kus 

seletasin projekti sisu ning esitasin lõpus küsivas vormis lause, kas kontakteerusin õige 

inimesega. Eestlastest kontaktide puhul oli meeldiv tõdeda, et isegi kui ei tahetud osaleda, 

kirjutati vastu ning ei jäetud mind lihtsalt ootama. Mõnel juhul lubasid inimesed 

küsimustikule vastata, kuid siiski ei jõudnud selleni. Oli ka juhuseid, kus ei kirjutatud 

tagasi.  



 

 17 

Projekti algfaasis leidsin interneti abil üles ka mõned ajakaksikud, kes maailmas 

üldisemalt tuntud. Leitutest esimene oli supermodell ja näitleja Cara Delevingne 

Inglismaalt. Teiseks kuulsuseks osutus Uus-Meremaa elustiiliblogija Shannon Harris, 

kellel on aukartust äratav järgijate arv oma sotsiaalmeedia kontodel. Kolmas oli 

kanadalasest pianist Teo Gheorghiu ning neljandana kunagine tennisist Isabella Escobar, 

Guatemalast. Ülesloetletud tuntud inimestest õnnestus kontakt saada ainult ühega. Pianist 

Teo vastas lühidalt, aga kokkuvõtlikult kõige olulisemast oma 27 eluaasta jooksul. Loodan 

siiski, et projekti jätkudes saan ka teiste "kuulsate" ajakaksikutega kontakti ning seeläbi 

oma üleskutset laialdasemalt edastada. 

Teise nädala möödudes ilmnes mu strateegia järgmine apsakas. Oodatud plahvatuslikku 

levikut Instagrami keskkonnas ei toiminud. Instagrami algoritmid on teistsugused. Üks 

neist on seotud postituste tihedusega, kui tihedalt kasutaja postitab ning teiseks, kui palju 

on postitusel tagasisidet, mis omakorda sõltub järgijate arvust. Kolmas oluline ressurss 

ongi järgijate arv ning sealt edasi nende aktiivsus postituste jagamisel või meeldivaks 

lisamisel. Kuna tegin projekti tarbeks uue kasutaja, polnud sellel veel märkimisväärset 

jälgijaskonda.  Instagrami keskkonnas tähendab huvi, et vajutad kindla kasutaja kontol 

kandilist nupukest kirjaga follow. Otsisin esmalt üles juba teada olevad, sama 

sünnikuupäeva jagavad inimesed ning kandilist nupukest vajutades hakkas numbrike 

kasvama. Kasvama hakkas mitte projekti jälgijate arv, vaid loodud konto poolt jälgitavate 

arv. Siiski, viienda algoritmi põhjal hakkas ka projektile uusi huvilisi tasapisi tulema. 

Instagrami vahendusel kirjutasin ka eelpool mainitud kuulsustele. Kui Teo minuga 

kontakteerus, hakkas mu lootus taas tõusma. Olin positiivne ja ootusärev.  

Kolmanda nädala alguseks oli Facebookis vaatajate arv suurenenud mõnesaja võrra. 

Sellest hoolimata olid mulle saabuvad kirjad enamasti sama sisuga, viidati kontaktidele, 

kellega juba olin ühendust võtnud. Tundus, et ühel osalejatest on väga lai sõpruskond või 

siis polegi meid Eestis rohkem kui 3 või 4 indiviidi. Olin taas kerges madalpunktis. Tegin 

päringu statistikaametisse, et teada saada, kui palju minu ajakaksikuid Eestis leidub. Juba 

järgmisel päeval vastati mulle, et niisuguse täpsusega päringuid ei teostata. Olin varasemalt 

leidnud nende veebilehelt, et 1992. aasta augusti kuus sündis Eestis 1504 beebit18. Kaks 

nädalat pühendasin sellele, et leida veel inimesi, kellega kontakteeruda. Teades, et see ei 
                                                
18 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV102# 
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anna mulle reaalsusele vastavat tulemust, jagasin need 1504 92. aasta augustikuu beebit 

päevade arvudega kuus ja ammutasin saadud vastusest — 48 inimest — veidi lootust 

juurde. Kirjutasin ligi 100-le rahvusvahelisele sõbrale, kuid üle terve maailma sain juurde 

vaid 2 uut kontakti või siis viidati taas juba olemasolevale kontaktile. Olin mingis 

sotsiaalmeedia algorütmi võrgus kinni ja ei pääsenud välja.  

Peale kirjavahetust osakonnajuhatajaga kontakteerusin kooli arendusjuhi Maikeniga, 

kellega arutasime, kuidas saaks veel laiendada otsingut. Korraldasime kampaania 

sotsiaalmeedia vahendusel, mille võitja saab tänutäheks tasuta fotosessiooni. Peale seda 

avaldust leidsin kirjakastist kirja 13-ne ajakaksiku nimega. Kirja saatnud inimene oli 

leidnud need nimed hoopis teistsugusest allikast. Siingi tuli kasutada Facebook'i abi, et 

ajakaksikud nimekaimudest eristada. Umbes pooled vastasid ning lubasid osaleda. 

Arvasin, et olin kinnisest ringist välja jõudnud, kuid tegelikkuses olin lihtsalt natuke 

laiemasse ringi sattunud.  

 

3.3.  Mitu tõde, mitu nägu 
Tänavapildis on igal aja hetkel näha ekraanide küljes „rippuvaid“ kodanikke. Pole harv 

juhus, kui ekraanilummuses kaaskodanike või tänavamööbliga kokku põrgatakse. 

Praegune ühiskond on sõltuvuses kõigest, mis toimub ekraanil, unustades sageli kumb 

maailmatest on päris. Joon nende kahe reaalsuse vahel hägustub aina rohkem.  Tundus, et 

see on parim viis soovitud inimesteni jõudmiseks, sest kõik on ju ometigi kättesaadavad ja 

ühenduses. Sherry Turkle räägib oma raamatus Alone Together (2011), kuidas tehnoloogia 

on andnud meile sotsiaalmeedia vahendusel võimaluse elada kaht (või rohkemat) elu. Üks 

neist on see nö. reaalsus, siin ja praegu. Teine on elu, mida me saame vastavalt oma 

soovile kuvada sellisena nagu tahaksime elada. Loome endast profiili, kus saame valida, 

kui vanad soovime olla, kellena töötada ning milliste piltidega end kuvada. Jah, foto on 

ehk "tõene" tähenduses, konto kasutaja on pildil, aga sedapuhku töötlusprogrammi abil 

täpselt oma ideaal-minale vastavaks muudetud. Kui paljud ajakaksikud edastavad mulle 

saadetud pildi ja tekstiga "tõde," on raske hinnata. Intepreteerijana võin loota, et oma 

lugudes ning piltides edastasid nad tõde. Seda, kas lood tegelikusele vastavad, teavad vaid 

ajakaksikud ise. Turkle toob ka mitmeid näiteid võimalustest, mida tehnoloogia on 

inimkonnale andnud, kuid jättes nad sedapuhku emotsionaalselt tühjemasse seisu kui 

varem. Ta toob näite, kuidas mõnda aega tagasi, kui oli vaja kellegagi rääkida, siis helistati 
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tavatelefonil ja see tegevus iseenesest nõudis keskendumist ning samal ajal ei saanud teiste 

asjadega tegeleda. Videokõnerakendused võimaldavad lähedaste inimestega ka üle ookeani 

otsepildis ning -kõnes suhelda, kuid ühtlasi saab arvutis paralleelselt veel rea teiste 

asjadega toimetada. Samal ajal kõrvaliste toimetustega tegeledes ei olda pühendunud 

suhtlemisele lähedastega ning seda mustrit korrates jäävad suhted külmemaks kui enne. 

Oleme üksteisele näiliselt lähemal kui kunagi varem, aga tegelikkuses oleme järjest enam 

üksinda. Olukorras, kus praktiliselt kõik on online, saab erinevate suhtluskanalite 

vahendusel leida minutitega üles võõra, kellega võib saavutada ekraanide vahendusel 

usaldusliku suhte. Info küsijana ei pidanud ma kuigivõrd palju isiklikku teavet 

potentsiaalsete klientidega jagama. Mulle tuli üllatusena, et kui kord olin projekti sisu 

selgitanud, polnud vastajatel kuigi palju küsimusi — üsnagi kergelt oldi valmis oma elu 

võõra inimesega jagama. Möödapääsmatult leidsin end mõtlemas, mis oleks läinud teisiti, 

kui oleksin kohtunud nende inimestega üks-ühele, eelnevalt samasuguse info neile 

edastanult. Kas isiklike kogemuste jagamine kohvikulaua taga istudes oleks sama lihtne 

või tunneksid ajakaksikud end ebamugavamalt?  

 Isiklikult olen võtnud seisukoha, et ma ei jaga sotsiaalmeedia vahendusel liiga isiklikku 

informatsiooni. Need keskkonnad on enamasti mu kunstiliste väljenduste ja kirjavahetuse 

tarbeks. Olenemata võetud seisukohast, üllatas mind hiljuti postkasti saabunud kiri. Kiri oli 

saadetud krüpteeritud meiliaadressilt, mis tavaliselt lööb kõik alarmid tööle. Tavaolukorras 

ma sellist kirja ei avaks, sest kartus pahavaraga nakatuda oleks liiga suur. Samas, tegu oli 

postiaadressiga, mis oli loodud spetsiaalselt projekti tarvis ning just see oli meiliaadress, 

mille kaudu inimesed võisid kontakteeruda. Otsustasin kirja avada — mulle vaatas vastu 

pealkiri "Almighty Facebook does know somebody born on 1992-08-12" (eesti k. 

kõikvõimas Facebook teab küll kedagi, kes on sündinud 1992-08-12). Kirja sisuks oli 

mitukümmend nime, koos isikukoodide algustega. Olin kergelt šokeeritud, kui iseenda 

nimegi sealt avastasin. Kes oli selle kirja taga ja kuidas on tal pääs andmeteni, mis peaksid 

olema nö. isiklikud? Tardumusest üle saanud, leidsin salajase autori kirjast nimesid, 

kellega veel polnud kontakteerunud. Neid viimaseid vastuseid oodates tõdesin, et olin 

justkui ise ka kellegi püünisesse sattunud. Tundsin end haavatuna ning paratamatult 

mõtlesin veel mitmeid päevi veel sellele, kas ma mitte pole jaganud ehk liigagi palju. 
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 Lõputööna alustatud projektiga on plaanis edasi töötada. Minu eesmärk peale 

diplomitöö sooritamist on leida viis, kuidas jõuda kaugemale riikidesse oma ajakaksikute 

otsinguga.  



 

4. VEEBIGALERII  
 

4.1 Praktilise töö loomisprotsess 
Praktilise osana moodustan ajakaksikutelt saadud fotodest ja tekstidest nö. perefoto 

seina. Perefotoseinadel kuvatakse üldiselt oma lähedasi või mitme inimpõlve pereliikmeid. 

Mõnikord on olulisemad sõbradki oma tee seinale leidnud. Sellises võtmes töötades 

koostan kogutud ajakaksikutest meie oma „perefotoseina“. Mu omas suguvõsas on säärane 

viis, pühendada üks sein kodus fotodele, meenutamaks nii elavaid kui juba lahkunud 

lähedasi, vähe levinud. Abikaasa suguvõsas on aga selline kergelt altarlik lähenemine 

fotode eksponeerimisel populaarne. Ajakaksikutest pere paraadsein on oma olemuselt 

vaade tänapäevasele tavakasutaja arusaamale portreefotost. Tavapäraselt veebis 

jagatavatest fotodest on saanud paberkujul pildid, mis säetud raamidesse jäävad 

markeerima praeguse ajajärgu lähenemist portreefotole. Aastate möödudes saab vaadata 

neid, kui ajaloolisi perefotosid üht ja sama sünnikuupäeva jagavatest inimestest. Omal 

veidral viisil moodustame meiegi mingitmoodi tajutava "pere". Raamid fotode tarbeks 

hangin taaskasutuskeskustest. Minu partneriks on sotsiaalne ettevõte Sõbralt Sõbrale.  

Pildid, mis koos lugudega saabusid on üsna erisugused. Mitmed neist on üsna kesise 

kvliteediga prindinõuetele, mitmed on kaasaaegsed selfie-põhimõttel tehtud fotod.. Töö 

visuaalne vorm on ajas muutuv, sest uusi ajakaksikuid tuleb juurde. Olukorras, kus neid 

võib koguneda juba rohkem kui 50, jääb antud perefotosein markeerimaks osa suuremast 

teosest, mis elab oma kaasaegset elu Instagrami keskkonnas. 

 

4.2 Praktilise töö avaldamine 
Töö kujuneb veebigaleriina juba varasemalt mainitud Instagrami keskkonnas. Sinna 

kogunevad pildid ja meeldejäävaimad fragmendid ajakaksikute lugudest. Teos kasvab ajas 

loodetavasti edasi ning täitub erinevate ajakaksikute ja nende lugudega üle maailma.  

Et projekt ajakaksikutest jääb kestma, siis 25 indiviidi täitumisel antakse välja raamat 

nende piltide ja lugudega. Valimi vähesuse tõttu praegu tööst paberkujul kogumikku ei 

avalda, kuid olemasolevate lugude ja fotodega on võimalik tutvuda  

pdf-dokumendi kujul (kujuneva raamatu trükifail). 
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KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö projekti tulemusena jõudsin järeldusele, et universaalseteks mõjutajateks meie 

kujunemisel võib nimetada perekonda, keskkonda, sõpru. Kõige suuremateks mõjutajateks 

on meie perekond ja lähedased. Erinevatest lugudest tuli esile, et keskkond ja mõnikord 

selle vahetus on paljudele olnud oluliseks hüppelauaks, et jõuda praegusesse eluetappi. 

Keskkonna vahetus võis olla nii siseriiklik (koliti maakohast linna, mindi ülikooli) või ka 

piiriülene (otsus minna Austraaliasse või Itaaliasse). Sõbrad olid paljudes lugudes 

mainitud, kuid mitmel puhul esmalt raskendava, mitte toetava osana kasvamisel. 

Praeguseks on väljakujunenud kestvad sõprussuhted. Leian, et iga inimese lugu on 

unikaalne ning huvitav lugeda, kui otsida läbivat mõjurit, siis perekondadel ja sõpradel oli 

enamikes lugudes päris suur roll meie kujunemisel. Seetõttu julgen öelda, et meie lood 

pole sõltumatud, vaid pigem üsna sõltuvad ülal mainitud universaalsetest mõjudest.  

Ajakaksikute lugudest leidsin kohti samastumiseks, ära tundmseks, aga ka täielikuks 

vastandumiseks. Oleme jõudnud mingisse etappi, haridus on omandatud ja töökohad 

olemas. Oleme oma elude ning tehtud otsustega rahul, sest need on meid toonud tänasesse 

päeva. Edasise kasvu suhtes oleme ootusärevad ja positiivselt meelestatud.  

Minu negatiivne hoiak sotsiaalmeedia kaudu töötajate (mõjutaja, blogija, sisu looja) 

suhtes muutus. Ise üheks kehastudes sain aru, et tegemist pole pelgalt nupulevajutuse ja 

pildi tegemisega. Nii öelda sisu loomine nõuab tunde ekraani ees istumist ning 

läbimõeldud tegutsemist. Peale praeguseid kogemusi võin öelda, et respekteerin seda tööd, 

mis nende lehekülgede loomise taga on. Eelkõige järjepidevat valmisolekut olla alati 

kättesaadav ja igapäevaselt midagi kõnekat postitada, et lehekülge aktiivsena hoida.  

Sotsiaalmeedia kiiresti-kuulsaks fenomeni testides sain üksjagu targemaks. Jõudsin 

kiiresti paari tuhande vaatajani, kuid kuulsaks ei saanud. Üllatavalt tuli Facebookis kahe 

jagamise (isiklikul kontol) peale kokku üle 3000 vaatamise, paraku ei jõudnud video ühegi 

ajakaksikuni. Ajakaksikutega kontakteerusin isiklikult, kui olin videoüleskutset näinud 

inimestelt saanud minu sünnikuupäeva jagavate kodanike nimed. Seeläbi sain meeldiva 

võimaluse saada tuttavaks paljude võhivõõrastega, kes pärast kirjavahetusi justkui 

polnudki enam võõrad.   

Lõputöö tulemusena kogusin väärtuslike teadmisi, mida edaspidiselt saan oma töös 

kindlasti kasutada. Mul on selgem arusaam, kuidas toimivad sotsiaalmeedia platvormid 
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ning millist tööd on vaja teha selleks, et seal olla edukas. Tean, mida teeksin teisiti, et 

"tühja rapsimist" (nagu üks ajakaksikutest kirjutas) oleks vähem. Vaatan lootusrikkalt uute 

ajakaksikute leidmisele, et jätkata alustatud projekti elluviimist. 



 

SUMMARY 
12/08/1992 

"I wonder what those people born the exact same day as me, are doing?" was the 

question at the beginning of Proj3ct_92. I wanted to get to know other people around the 

world who are born on the same day as me. How are different people doing given they 

have lived the exact same amount of days so far? Are there some universal factors that are 

shaping us during growth period or not? These were some of the questions needed to be 

answered.   

Social media has given us a possibility to find and contact even total strangers. During 

my project it was partly exactly what I did, contacted strangers to get them to fill in a 

questionnaire about them. At the beginning I made a video to share at different social 

media platforms and invited people to participate. During the project I met different people 

and after connecting with them I can now say that we are no more total strangers. I learned 

about how their lives have been, what are they doing now and what do they want to 

become in the future. While reading time twins stories I came to the conclusion that there 

indeed are some universal factors shaping us during growth period. In my research these 

are family, friends and environment. They have inseparable roles in our lives. Glimpses of 

our stories are on official Instagram page as a form of modern and innovative gallery.  

In the paper I give an overview of their stories, analyse about the process of searching 

my twins and also of the struggles I faced on the way. For example I was wondering how 

fast would it take to reach a wide audience. Doing a project via social media channels gave 

me the perfect opportunity to test that. In my experience I did not reach the globe, but I 

compiled over 3000 unique viewers with my video. Over hundred people also shared my 

video on their personal accounts. Those numbers were already success for me. I collected 

valuable knowledge about social media work and algorythms that I can use in future 

research.  I would like to continue with the search of my time twins and share their stories 

around the world. 
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