Kaheksanda klassis kohustusliku loovtöö teemaks valis 8C klassi õpilane Karl Marcus Šalamov sel
aastal vilistlaste uuringu. Täpsemalt Kuressaare Gümnaasiumi vilistlaste karjäärivalikute uurimise.
Teadaolevalt ei ole analoogset uuringut varem kooli vilistlaste hulgas kunagi läbi viidud. Küsitlusele
vastas kokku 288 vilistlast ja tulemused olid huvitavad.
Kõige enam vastanuid oli 32. lennust (24 inimest). Aktiivsed olid ka 38. ja 39. lend, kust oli mõlemast
22 vastajat. Mitte ühte vastajat ei olnud neljast lennust (1, 2, 3 ja 17).
Küsimusele „Kas teadsite keskkooli lõpetades, mida edasi teha?“ vastasis umbes pooled, et teadsid
väga täpselt või enamvähem, mida teha tahavad. Uurides, mida noored teha plaanisid, selgus, et
väga suur osa abiturientidest soovisid õpinguid jätkata ülikoolis (83%). Reaalselt läks aga ülikooli 65%
vastanutest. Seevastu kutsekooli ja tööle läks planeeritust suurem hulk vastanuid.
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Uurides, milline valdkond või amet õpilasi keskkooli lõpus huvitas, oli vaatepilt väga kirju. Kokku
nimetati 71 erinevat eriala. Läbi aastate on kõige rohkem KG vilistlasi olnud huvitatud hariduse
valdkonnast. Kokku oli 26 inimest märkinud, et tahtsid peale kooli minna õppima kas õpetajaks või
lasteaiakasvatajaks. Väga paljud on tahtnud minna õppima ka arstiks või IT spetsialistiks. IT huviliste
arv kasvas märgatavalt 20. lennust alates. Enne seda seda eriala valikutes väga tihti ei olnud.
Meditsiin on olnud populaarne esimestest lendudest saadik.
Esimeste lendude puhul nimetati soovitud erialadeks näiteks automaatika, agronoomia, veterinaaria
jne. Viimaste lendude puhul tekkisid nimekirja nö tänapäeva moodsad erialad nagu turundus,
reklaam, graafiline disain jne. Mitmed vastajad olid kirja pannud rohkem kui ühe eriala, mis neid
keskkooli lõpus huvitas. Üllatav oli asjaolu, et üsna sageli olid ühe vastaja huvid väga erinevatest
valdkondadest – kosmeetika või pangandus, turundus või mood, bioloogia või teater.

Pedagoogika

6%
6%

16%

Meditsiin

6%

IT
Majandus

6%
12%

Ei ole eriala valitud
Võõrkeeled

6%

Juura
Kunst

10%

12%
Kehakultuur
10%

Loodusteadused
10%

Arhitektuur

Umbes pool vastanutest on peale keskkooli lõpetamist omandanud ühe eriala. ¼ vastanutest on
omandanud kaks eriala. Tüdrukute hulgast 11% on omandanud suisa kolm või enam eriala, kuid
poiste hulgas oli vastav protsent ainult 2. Kui arvata vastajate hulgast välja kolme viimase aasta
lõpetajad (kellest suur osa käivad alles ülikoolis), siis on ilma ühegi erialata vastajate protsent vaid 4.

Üle poole vatanutest töötab hetkel mõnel keskkoolijärgselt omandatud eriala ja 36% ei tööta
omandatud erialal. Ülejäänud 8% märkisid, et töötavad omandatud erialaga lähedalt seotud alal või
õpivad alles. Iga täiendatult omandatud erialaga vähenes nende vastanute protsent, kes ei tööta

omandatud erialal. Kui ühe omandatud erialaga vastajate puhul ei teinud erialast tööd 33%, siis
kolme eriala omandanute puhul ei tee erialast tööd 18%.
Enamikel vastanutest on peale kooli olnud 2-4 erinevat töökohta. Viimasel kolmel aastal lõpetanutel
on olnud keskmiselt 1-2 töökohta ja väga suur hulk neist käib ülikooli kõrvalt tööl. Võiks arvata, et
esimeste lendude lõpetajatel on olnud rohkem töökohtasid, kuna nad on kauem tööturul olnud, kuid
uuring seda ei kinnitanud. Pigem tundub, et tänapäeva noored on töökohtade vahetamisel altimad,
kui esimeste lendude lõpetajad.
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Suurem osa vastanutest (78%) on hetkel plgatöölised, 8% ettevõtjad ja 11% samaaegselt nii
palgatöölised kui ettevõtjad. Ettevõtjate protsent tundub olevat keskmisest veidi kõrgem 20. lennu
kandis.
Enamus vastajatest on oma praeguse elu ja karjääriga rahul. Ühtegi märgatavat seost mitte
rahulolevate vastajate puhul välja tuua ei saa (neid on igast lennust, igasuguste karjääriteedega jne).
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