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Tänu haridusministeeriumi vii-
maste aastate kõige geniaalsemale 
leiutisele – uuele õppekavale - ei 
pea agarad üheteistkümnendikud 
sel õppeaastal piirduma ainult ühe 
uurimistööga. Neile on avanenud 
suurepärane võimalus nautida 
tervelt kahe erineva uurimuse 
koostamise võlu. Nimelt pea
vad üheteistkümnendikud (vähe
malt Andres Taltsi kasvandikud) 
ka matemaatika kursuse raames 
läbi viima ühe pisikese statistilise 
uurimuse. Ma usun ja loodan, et 
paljud teist mäletavad, et minu 
ja mu kallite klassivendade Mar
tin Talviku ja Sander Varbla poolt 
koostatud uurimus kujutas endast 
Reaalkooli gümnasistide unistuste 
partneri leidmist. Kuna töökal güm
nasistil ei ole uurimistöö ja iseenda 
keeruka hingeelu tõttu teiste ini
meste hingeellu süüvimiseks aega, 
olime sunnitud keskenduma ainult 
unistuste partneri välistele teguri
tele. Seega oli eesmärk välja selgi
tada, milline näeb välja Reaalkooli 
gümnaasiumiosa ideaalne mees 
ja ideaalne naine. Nii mõnedki 
küsitlusele vastajad avaldasid soovi 
meie uurimuse tulemustest hiljem 
kuulda, seega otsustasime teha 
Reaali Poissi väikese kokkuvõtte 
meie uurimusest.

Alustuseks aga neile, kellel 
kahjuks ei avanenud võimalust 
meie küsitlusele vastata või kes 
mingi imeliku ja arusaadamatu 
põhjuse tõttu seda ainulaadset või
malust ei kasutanud või siis kelle 
mälu lihtsalt just kõige parem ei 
ole, natukene ka meie küsitlusest 
endast. (Need tublid, kes meie 
küsitlusele ilusasti vastasid ja kes 
selle tegevuse läbiviimist ka veel 
mäletavad, võivad selle lõigu ra

hulikult vahele jätta.) Küsitlus oli 
siis suunatud gümnaasiumiõpilas
tele ning küsitluses oli küsitud vas
taja ja tema hüpoteetilise unistuste 
partneri või siis juba olemasoleva 
silmarõõmukese välimust määra
vaid tegureid: vanust, pikkust, 
kaalu, kehaehitust, silmavärvi, 
juuksevärvi ning ka juuste pikkust. 
Loomulikult ei puudunud ka vas
taja enda klassi ja soo, kuivõrd ka 
tema unistuste partneri sugu puu
dutavad küsimused. (Tänapäeva 
ülitolerantses ühiskonnas ei või 
kunagi kindel olla, sellepärast oli 
ka unistuste partneri soo kohta 
pärimine hädavajalik.)

Nagu iga korralik mitme uuri
mistööga samaaegselt tegelev 
üheteistkümnendik teab, vajab 
üks korralik uurimus ka hüpotee
si. Pärast umbes pooleminutilist 
ajurünnakut oli meil neid tervelt 
viis:

1. Mehed soovivad, et nende unis
tuste partner oleks naine ja naised 
soovivad, et nende unistuste part
ner oleks mees.

2. Ideaalses paaris on mees naisest 
pikem ja vanem.

3. Oma partneris soovitakse näha 
enda välimusega sarnaseid omadu
si.

4. Meie meeskonna kolmest liik
mest (Martin Talvik, UkuKaspar 
Uustalu ja Sander Varbla) saaks 
kokku panna ideaalse mehe.

5. 11B on kõige ideaalsem klass.
Pärast mitmeid unetuid öid, „ex

celi vastase allergia“ sümptomite 
mitmekordset esinemist kõigil 
meeskonnaliikmetel ning ilmselgelt 
ebareaalsete vastuste väljakor
jamist (Esines nii roosasid silmi ja 
vikerkaarevärviliseid juukseid kui 

Unistuste partner lõpuks leitud
ka tonnidesse ulatuvaid kehakaale 
ning ka kilomeetritesse küündivaid 
pikkuseid.), saime lõpuks andmed 
töödeldud ning kaua oodatud tule
mused teada. Võin au ja uhkusega 
teatada, et meie küsitlusele vastas 
136 inimest, kellest 83 (61%) olid 
naised ja 53 (39%) mehed. Aitäh 
teile! Enesestmõistetavalt soovis 
enamus küsitlusele vastajatest, et 
nende partneri sugu erineks nende 
enda soost. Aga oli ka erandeid! 
Nimelt soovisid kaks naissoost 
vastajat endale samasoolist part
nerit. Loodame, et nad ka leiavad 
üksteist. Sellega oli siis esimene 
hüpotees ümber lükatud.

Kuigi see ei olnud meie ees
märgiks, selgus ka meie uurimusest 
lennukaaslaste poolt juba tõestatud 
pisiasi, et meeste pikkus ja kaal on 
palju tugevamalt omavahel seotud 
kui naiste pikkus ja kaal. Aga tagasi 
tähtsamate teemade juurde. Kõik 
vastanud mehed soovisid, et nende 
partner oleks nendest lühem ja 
kergem. Pärast mõningate arvu
tuste tegemist selgus, et ideaalis 
tahaksid poisid, et nende partner 
oleks neist 10,5cm lühem ja 14,3kg 
kergem. Peaaegu kõik naised soovi
sid endale endast pikemat ja raske
mat partnerit. Üks naine soovis, et 
tema partneri pikkus oleks tema 
pikkusega võrdne ning kaks naist 
tahtsid, et nende partner kaaluks 
nendega enam vähem sama palju. 
Ideaalis peaks naiste arvates olema 
nende partner neist 13,5cm pikem 
ning 16,4 kg raskem. (Huvitav as
jaolu siinkohal on ka see, et ka 
naised, kes soovisid enda part
neriks naist, tahtsid, et nende part
ner oleks nendest endast pikem 
ning raskem.)
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/...paberlehest puudu jäänud artikliosa.../
Nüüd aga oleme jõudnud hetkeni, mida te kõik juba pikaltpikalt oodanud olete. Sulgege oma silmad, hin

gake sügavalt sisse ja välja ning proovige oma peas kõigi nende füüsikavalemite kõrvale luua järgnev kujut
luspilt. (Järgnev on suunatud peamiselt naistele.) On soe südasuvi, sa lamad troopilises rannas kuuma päikese 
käes pehme valge liiva peal, varbad mõnusalt soojas helesinises läbipaistvas vees, ning su ees seisab üks 19
aastane mees, (palja) trimmis ja lihaselise ülakehaga. Tema sinised silmad säravad päikesevalguse käes ning 
tema lühikesed, kuni viie sentimeetrised kastanpruunid juuksed, lehvivad maheda suvetuule käes. Tema varju 
pikkuse ning päikesekiirte langemisnurga abil oled välja arvutanud, et tema pikkus on 183 sentimeetrit ning 
tema sammude poolt tekitatud liivalohkude sügavuse abil oled hinnanud tema kaaluks umbes 76 kilogrammi. 
Ei, sinu ees ei seisa Hugh Grant aastast 1979 ega Daniel Radcliffe aastast 2008. Sinu ees seisab hoopis Reaalk
ooli unistuste mees. Ja sellega on tõestatud meie neljas hüpotees. Kui võtta minu sinised silmad, Martin Tal
viku trimmis keha ja lühikesed juuksed ning Sander Varbla kastanpruun juuksevärv, leida meie pikkuste ja 
kehakaalude aritmeetiline keskmine ning liita meie vanustele aasta või paar juurde, olemegi saanud Reaalkooli 
unistuste mehe.

Nüüd aga kujutage ette füüsikatunnis tukkuma jäänud Juhanit. Juhan on 17aastane siniste silmade ja lühikeste 
kartulikoore värvi juustega ning keskmise kehaehitusega poiss, kes kaalub 73kg ja on 183cm pikk. Ei kõla just 
eriti ideaalselt. Kahjuks aga selgub, et Juhan on keskmine Reaalkooli meessoost gümnasist. Kuid tüdrukud, 
lootus ei ole veel surnud! Nimelt selgub, et keskmiselt vastavad Reaalkooli mehed ideaalile tervelt 43% ulatuses. 
Vastanud meestest 43%  on tüdrukute silmis ideaalses pikkusevahemikus (ideaal +/ 3cm) ja 56% ideaalses 
kaaluvahemikus (ideaal +/ 3kg). Enamus meestest on aga tütarlaste arvates liiga pikad ja üllataval kombel ka 
liiga kerged. Vanuse koha pealt aga niipalju, et vastanud meeste seas oli ainult 3 meest, kelle vanus oli naiste 
silmis ideaalne ehk 19 aastat. Ülejäänud vastajad olid naiste silmis liiga noored ja ebaküpsed. 47% vastanud 
meestest oli ideaalne silmavärv, milleks on sinine. Aga ärge kurvastage, pruunisilmsed poisid, ka pruun sil
mavärv on naiste seas hinnatud. Ideaalne juuksevärv on aga kõigest 25% vastanud meestest. Mis teha, blondid 
ja kartulikoore värvi juuksed ei lähe lihtsalt naistele peale. Õnneks on aga enamusel vastanud meestest (91%) 
naiste silmis ideaalne juuste pikkus ja 40% vastanud meestest on ideaalse trimmis kehaga. Mehed, tehke ro
hkem trenni, saate ka naisi.

Nüüd aga on aeg sulgeda silmad ja pöörduda tagasi sinna eksootilisele rannaribale. (See lõik on nüüd peam
iselt mõeldud meestele ja kindlale kahele naissoost gümnasistile.) Päikese ja sinu kõrval seisva ideaalse mehe 
poolt kiiratava kuumuse tõttu on sul palav hakanud ning sa otsustad teha ühe kiire supluse jahutavas heles
inises vees. Oma saunalina juurde tagasi jõudes avastad sa, et ideaalne mees, kes seal ennist seisis, on läinud 
ning et sinu saunalinal lamab piltilus 17aastane liivakellafiguuriga bikiinides naine. Tema blondid juuksed, 
mis on hiljutisest suplusest veel märjad, ulatavad ilusasti tema rindadeni ning tema sinised silmad on mõtlikult 
suunatud taeva poole. Teades oma saunalina pikkust ja keskmise naise tihedust, hindad tema pikkuseks 172 
sentimeetrit ja kaaluks 57 kilogrammi. Ei, sinu saunalinal ei lama Jennifer Aniston aastast 1986 ega Anna Faris 
aastast 1993. Sinu saunalinal päevitab hoopis Reaalkooli gümnaasiumiosa ideaalne naine.
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Nüüd aga kujutage ette vahetunnis füüsikaõpikut lappavat Mari. Mari on sinisilmne 17aastane tütarlaps, 
kellel on rinnuni ulatuvad kartulikoore värvi juuksed ning kellel on keskmine kehaehitus. Mari kaalub 59 kilo
grammi ning ta on 170 sentimeetrit pikk. Mari on keskmine Reaalkooli naissoost gümnasist ja kahjuks sarn
aneb Mari tolle kuumal rannaliival lebava ideaalse iludusega kõigest 35% ulatuses. Juhan aga sarnanes ideaalse 
mehega tervelt 43% ulatuses, mis justkui näitaks, et Reaalkooli mehed on „ideaalsemad“ kui naised. (Mina 
isiklikult nii ei arva.) Meessoost reaalikad on küll ideaalsemad kui nende naissoost koolikaaslased, aga seeeest 
on Reaalkooli meestele nende enda koolist unistuste partneri leidmine palju raskem kui Reaalkooli naistele, kel 
on ideaalilähedasi mehi jalaga segada. Aga ärge kaotage veel lootust, Reaalkooli poisid! Peaaegu pooled (43%) 
vastanud naistest on ideaalses pikkusevahemikus ja 23% ideaalses kaaluvahemikus. Tõsi, enamik tüdrukutest 
on meeste silmis liiga lühikesed, aga seeeest on peaaegu kõigi Reaali tüdrukute kaal üpris ideaalilähedane, 
paljud tüdrukud jäävad lihtsalt ideaalsest vahemikust napilt välja. Dieetideks ja kaalu langetamiseks põhjust 
ei ole! Tervelt 40% naistest on ideaalse vanusega ning ühel kolmandikul on ideaalne silmavärv. Ideaalne blond 
juuksevärv on aga ainult 27% vastanud naistest, aga ka kastanpruunid juuksed on meeste seas hinnas.  Tervelt 
pooltel vastanud naistest oli ideaalne juuste pikkus, aga kahjuks esines meeste poolt ihaldatud liivakellafigu
uri kõigest 30% vastanutest. Võibolla ei soodusta liiga lahja koolitoit liivakellafiguuri väljakujunemist, aga on 
võimalik, et Reaalkooli naiste nii madal ideaalile vastavus on hoopis tingitud nende madalast enesehinnangust 
ja tegelikult on Reaalkooli naised palju ideaalsemad, kui nad ise arvavad.

Peaaegu pooled ehk 44% vastanutest soovisid, et nende partner oleks sama vana kui nemad ise. Endaga sama 
vanust partnerit eelistas 70% meestest ja 27% naistest. Meestest 15% tahavad endast nooremat ja 15% endast 
vanemat partnerit. Naistest aga soovib endast nooremat partnerit ainult üks vastanu, enamus  ehk 71% naist
est – soovivad, et nende partner oleks nendest vanem. 31% tahavad, et partner oleks nendest 2 aastat vanem ja 
ühe aasta võrra vanem partner rahuldab 26% naistest. Aga leidus ka selliseid naisi, kes tahtsid, et nende partner 
oleks neist peaaegu terve kümnendi võrra varem sündinud. Sellega tõestasime teise hüpoteesi, ideaalses paaris 
on mees pikem ja vanem kui naine.

Kolmas hüpotees sai aga ümber lükatud. Nimelt selgus, et enamus vastanutest siiski ei soovinud partnerit, 
kes sarnaneks nende endiga. Meie kui tublid reaalikad aga oleksime pidanud seda aimama, sest juba ammu 
sai füüsikatunnis ära õpitud loodusseadus, et sarnased tõukuvad ja vastandid tõmbuvad. Ja pealegi, kes tahaks 
oma unistuste naisele või mehele silma vaadates kogeda sama tunnet, mida peeglit põrnitsedes. 33% vasta
nutest (32% meestest ja 34% naistest) soovisid et nende partneril oleksid sama värvi silmad, mis neil endil. 
Vastanutest 29% (27% meestest ja 30% naistest) soovisid, et nende partneril oleks sama juuksevärv, mis neil 
endil. 24% küsitlusele vastanutest (47% meestest ja 10% naistest) soovisid, et nende partneril oleks nende enda 
kehaehitusega sarnane kehaehitus. Mitte keegi aga ei soovinud, et nende partneril oleks nendega samasugune 
juuste pikkus, mis on kindlasti kurvastav kõigile pikajuukselistele poistele (mulle) ja poisipeaga tüdrukutele. 
Ega teil siis muud üle ei jää, peate üksteisega leppima.

/.../
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Et lihtsustada meie koolikaaslaste unistuste partneri otsinguid Reaalkooli enda õpilaste seast, 
otsustasime uurida, kui palju vastavad iga klassi õpilased meie kooli ideaalidele ning luua ka 
klassidevahelise pingrea. Selgus, et kõige ideaalsemad mehed on 12B klassis. Nemad vastavad 
ideaalile tervelt 51% ulatuses. Kõige vähem ideaalsemad mehed on aga 11A klassis, nend
est vastavad ideaalile kõigest 29%. Seeeest on aga 11A klassis kõige ideaalsemad naised, kes 
vastavad ideaalile tervelt 49% ulatuses. Elu on paradoks – miks küll on karistatud 11A klassi 
ideaalseid naisi erakordselt vähetahetavate meestega, kellele peavad nad hommikust õhtuni 
otsa vaatama. Võibolla ei tohiks IT ja majanduse õpilasi ühte klassi panna? Võibolla peitu
vad aga põhjused hoopis milleski muus? (Näiteks selles, et 11A klassist vastas meie küsitlusele 
kõigest 2 meest... Aga mis seal ikka, ise olete süüdi, et viimaseks jäite.) Meie igatahes tunneme 
neile südamest kaasa, sest ilmselgelt on vastik vaadata klassi ees meest, kelle juuksevärv ei ole 
kastanpruun või veel hullem: kellel on rohelised silmad! Kahjuks aga peame tunnistama, et 
meie viies ja ühtlasi ka viimane hüpotees kinnitust ei leidnud. Ei ole 11B klassis ei kooli kõige 
ideaalsemaid mehi ega kooli unistuste naisi. Küll aga võime uhkusega öelda, 
et meie klass on üksteise jaoks justkui loodud, sest nii meie klassi poisid kui 
ka tüdrukud on koolis ideaalsuselt kolmandal kohal. Erinevalt aklassist, on 

meie klassi peaaegu ideaalsete tütarlaste kõrval ka samaväärsed peaaegu ideaalsed noorme
hed.

Kahjuks aga peame vabandama kõigi nende ees, kes suure õhinaga jätsid küsitluse kommen
taaridesse oma telefoninumbri ning palusid, et me ta tema ideaalse partneriga kokku viiks. 
Kahjuks ei ole küsitluse anonüümsuse tõttu kosjakontori mängimine võimalik. Küll aga on 
õpetaja Taltsi sõnul võimalik meie pisikesest uurimusest välja kasvatada korralik kõikidele 
nõuetetele vastav üheteistkümnenda klassi uurimistöö. Kahjuks aga olime meie kõik oma 
uurimistöödega juba alustanud. Praegused kümnendikud, tulevased uurimistöö orjad, pange 
tähele, äkki on see teema just teile mõeldud. Kui aga koostada uus, mitteanonüümne küsitlus, 
mis sisaldaks ka iseloomu ning hingeelu puudutavaid küsimusi, oleks aga Reaalkooli kosja
kontori loomine täiesti võimalik. Meil endil ei ole aga praegu selleks kahjuks aega. Võibolla 
millalgi hiljem, 14. veebruarini on veel aega.
UkU-kaspar UUstalU, 11.b


