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 TERE!
Meie oleme Ellen ja Nina. Me oleme arstid ja kehaeksperdid 
ning meil on väga hea meel, et hoiad käes „Poiste raamatut”. 

Murdeiga on kõige dramaatilisem muutus, mille sa läbi teed, 
ja ühtlasi maailma kõige tavalisem kogemus. Elame sulle 
põnevusega kaasa, sest mäletame hästi, kuidas see kõik oli. 
Murdeiga on aeg oma kehaga uuesti tuttavaks saada. Sa kas-
vad pikemaks, lähed karvasemaks, su hääl muutub jämeda-
maks ja intiimpiirkond mehistub. Samal ajal küpseb su aju 
ning tunded võivad muutuda tugevamaks ja ettearvamatu-
maks. Sa arened nii seest- kui ka väljastpoolt poisist meheks. 

Enamikul poistest on murdeea kohta küsimusi. Me oleme 
seksuaalhariduslikel loengutel ja arstikabinetis vastanud 
tuhandetele küsimustele. Millal mul habe kasvama hakkab? 
Kui suureks mu peenis kasvab? Kuidas pärast südamevalu 
jälle rõõmus olla? Kuidas seksida?

Kirjutasime „Poiste raamatu” selleks, et saaksid siit usaldus-
väärsed vastused. Sa õpid end paremini mõistma ja oma 
suure pärase keha eest hoolitsema. Murdeiga on ülimalt 
põnev aeg. Me juhatame sulle teed, et sa ei tunneks end üksi.

Tervitades

Ellen ja Nina
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Uus keha
Mehekehad võivad olla väga erinevad: pikad või lühikesed, 
kõhnad või paksud, karvased või peaaegu karvutud. Murdeea 
alguses pole sul aimugi, milline su keha lõpuks välja hakkab 
nägema. On üsna loomulik olla uudishimulik, kannatamatu 
ja võib-olla natuke närvis.  
 

Mis on murdeiga?
Murdeiga nimetatakse ka 
puberteediks. Puberteet 
on ladina keelest pärit 
sõna ja tähendab „täis-
kasvanu” või „küps”. Puber-
teet teeb su suguküpseks. 
See tähendab, et sul on kunagi 
tulevikus võimalik soovi korral lapsi saada.  

Lisaks toimuvad muutused ka ajus. Ikka selleks, et hakkaksid 
end vähehaaval perest lahti rebima ja õpiksid oma jalgadel 
seisma. Aju harjutab plaanide tegemist ja eesmärkide sead-
mist. Tänu muutustele ajus suudad sa teatud aja pärast kanda 
hoolt nii iseenda kui ka lähedaste eest.  

Murdeeas võivad ka su tunded muutuda tugevamaks ja kee-
rulisemaks. Võimalik, et oled vihasem kui varem, ärritud 
rohkem vanemate peale või armud esimest korda tõsiselt. 
Mõne aja pärast tekivad sul seksuaalse sisuga mõtted ja ihad. 
Kõik need tunded aitavad sul teiste inimestega lähedasi side-
meid luua ja sind ohtude eest kaitsta. 

Kas teadsid,  
et sul võib murdeiga olla  
kestnud juba kaks aastat,  

enne kui teised seda  
märkavad?
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Mis on hormoonid?
Murdeea kulgu juhivad hormoonid. Hormoonid on väikesed 
signaalaine osakesed, mis sõidavad mööda sinu veresooni 
ringi. Need kannavad edasi sõnumeid: üks kehaosa võib 
saata teisele sõnumi, et mingi ülesanne vajab lahendamist. 
Näiteks sõltub hormoonidest, millal murdeiga algab ning 
millal ja kui palju sa kasvad.  

 
Kuidas ma aru saan, et murdeiga on alanud?
Murdeiga algab varjatult, kui munandid, kaks kerakest 
munandikotis, hakkavad kasvama. Nüüdsest peale on 
munandite ülesanne toota hormoone. Alates nende kasvama 
hakkamisest kuni selle ajani, kui sa märkad, et ka ülejäänud 
keha muutub, kulub umbes kaks aastat. Tavaliselt hakkavad 
kõigepealt peenise juurele kasvama uutmoodi karvad – 
häbeme karvad.  

Millal ma murdeikka jõuan?
Keegi ei tea päris kindlalt ette, millal ta murdeikka jõuab. 
Enamikul toimub see 9–14 aasta vanuselt. Kui oled põnevil 
ja tahad mõistatada, tasub küsida oma vanematelt. Kui neil 
algas murdeiga vara või hilja, on võimalik, et sinul on sama-
moodi.  
 
Murdeea algus sõltub niisiis meie päritoluperest, aga ka elu-
viisidest ja tervisest. Kui inimene on näiteks tõsiselt haige, 
võib murdeiga alata hiljem. Kehal peab nimelt olema jõudu 
selleks suureks tööks – teha poisist täiskasvanud mees.  
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  MIS TOIMUB MURDEEAS? 
•  Munandid kasvavad ja saadavad  

välja suguhormoone, mis juhivad  
murdeea muutusi. 

•  Munandikott muutub suuremaks,  
nahk tumedamaks ja krobeliseks. 

•  Suguelundite piirkonnas ja kehal hakkavad kasvama 
uutmoodi karvad.

•  Peenis muutub pikemaks ja jämedamaks.

•  Sa higistad rohkem ja hakkad haisema, kui sa ennast ei pese.

•  Rinnanibude alla võivad tekkida hellad paistes mügarad. 
Enamasti möödub see umbes aasta jooksul.  

•  Munandid toodavad seemnerakke. See tähendab, et sul 
on võimalik lapsi saada.

• Hääl muutub tasapisi madalamaks. 
Mõnikord võib see katkeda või kõrgele 

murduda. 



•  Sinu kõrisõlm võib kaelal rohkem esile tungida. 

•  Sa hakkad kiiremini kasvama. Mõne aja pärast hakkab 
luustik kasvama ka laiusesse, nii et su õlad ja rinna-
korv muutuvad laiemaks.

•  Lihased kasvavad ja lähevad tugevamaks.

•  Sinu nahk muutub ülakehal ja näol rasuseks ning 
sinna tekivad komedoonid ja vinnid.

•  Sul hakkavad kasvama vuntsid ja habe.

•  Tunded muutuvad tugevamaks, taltsutamatumaks ja 
ettearvamatumaks.

•  Aju areneb ja saab uue juhi: otsmikusagara. See aju-
piirkond aitab meil plaane teha ja tundeid kontrollida.



Kuidas vinnid tekivad?
Nahapoorides toodetakse rasvainet, mida nimetatakse 
rasuks. Rasu katab nahapinda, kaitseb seda kuivamise eest 
ja hoiab siledana. Murdeeas rasu tootmine kasvab ning nahk 
võib paista õline ja läikiv. Seda nimetataksegi rasuseks 
nahaks. Rasuseks lähevad eriti laup ja nina. Rasuse nahaga 
inimestel tekivad komedoonid ja vinnid kergemini.  

 
Komedoonid
Komedoonid tekivad siis, kui rasu ei pääse pooriavadest välja 
ja koguneb justkui korgiks. Kui sul on komedoonid, märkad 
nahal musti täpikesi. Kui sa mõnda neist ettevaatlikult pigis-
tad, tuleb rasu peenikese lookleva triibuna välja. Norra kee-
les kutsutakse seda nahaussikeseks ja see meenutab tõepoo-
lest väikest ussikest, aga ära muretse, ta pole elus! Ussikesel 
on must pea. See ei ole mustus, vaid sinna kogunenud värv-
aine melaniin. Komedoonid võivad edasi areneda vinnideks. 



Vinnid
Vinnid tekivad siis, kui nahapoorides tekib põletik. Vahel 
juhtub nii sellepärast, et sissejäänud rasu ärritab poore, 
teine kord on aga süüdi bakterid. Põletik muudab poori 
ümber oleva naha punaseks, kuumaks ja põletikuliseks ning 
ajab selle paiste. Mõne aja pärast tekib vinni sees mäda: paks 
kollakasvalge vedelik, mis koosneb rasust, bakteritest ja sur-
nud rakkudest. Põletikke võib esineda mitmesuguses tõsi-
duse astmes. Mõnikord ilmub nahale ainult väike punane 
punn, teinekord aga moodustuvad suuremad sügavad paised. 

Sa ei ole ebapuhas!
Mõned kasutavad rasuse naha kohta väljendit „eba-
puhas nahk”. Pole siis ime, et mõni arvab, et vinnid 
tekivad siis, kui end korralikult ei pese. Selle müüdi 
tõttu häbenevad paljud oma vinne ja tunnevad end 
mustana. Tegelikult tulevad vinnid hoopis sellest, et 
nahk reageerib hormonaalsetele muutustele, mitte 
sellest, et inimene end ei pese.

Hele ja tume
Kas teadsid, et melaniini kogusest nahas sõltub 
 inimese nahavärv? Vähese melaniiniga inimesel on 
täiesti hele nahk. Mida rohkem melaniini, seda 
 tumedam on nahk. Tumeda nahavärviga inimesed 
nimetavad end mõnikord melaniinirikkaks.  
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Keerulised tunded 
On üsna tõenäoline, et murdeeas puutud kokku keeruliste tun-
nete ja raskete mõtetega. Võib-olla oled neid juba kogenud? 
See kuulub vanemaks saamise juurde ja on täiesti loomulik. 

Ehkki rasked tunded on ebameeldivad, on need sageli kasuli-
kud. Viha õpetab sulle, kust lähevad su piirid, ja tuletab 
meelde, millal on aeg selg sirgu ajada: „Seda ma ei talu! Mind 
ei tohi niimoodi kohelda.” Kurbus aitab sul halbu kogemusi 
töödelda ja annab teistele märku, et sa vajad tuge ja lohutust. 

Raskete tunnete eiramine ja mahasurumine ei ole hea. See 
on umbes sama nagu panna tige koer tillukesse puuri kinni. 
Koer ei kao, vaid läheb ainult vihasemaks. Kui tunnetel ei 
lasta avalduda, võivad neist saada taltsutamatud mets loomad. 
Alla surutud tunded on üheks vaimse tervise probleemide – 
näiteks stressi, depressiooni, ärevuse – põhjustajaks. 

Nutmine on lubatud
Kurbus on tunne, mida paljud 
mehed maha suruvad. Erilisi prob-
leeme on neil nutmisega. Aga kui 
sa oled kurb, on korralikul nutul 
imeline toime: valu leeveneb. See-
pärast tasub nutta, kui pisarad silma 
kipuvad. 

Siiski õpivad paljud poisid, et „hambad tuleb kokku suruda”. 
Nad arvavad, et õigel mehel ei ole lubatud haavatavust välja 

 
Nutmine kergendab 

kannatusi! 



näidata. Seepärast teevad nad murdeikka jõudes nutmisega 
peaaegu lõpu. Kui kurbus alla suruda, võib juhtuda midagi 
erilist: see asendub mõne teise tundega, sageli vihaga. Just 
sellepärast saab nii mõnigi poiss ja mees vihaseks, kui on 
tegelikult hoopis kurb. 

Räägi oma tunnetest!
Oma enesetundest rääkimine on samm oma tunnete usal-
damise poole. Tunnete sõnastamine teeb need arusaadava-
maks ja vähem ähvardavaks. Kui teised räägivad sulle oma 
tunnetest, paned kindlasti tähele, et teil on enam ühist, kui 
sa arvasid. 

Mõnes poistekambas pannakse ehk rohkem rõhku sellele, et 
koos midagi teha. Nii võib olla keeruline leida võimalust tun-
netest vestlemiseks. Aga sina võid olla algataja! Küsi sõbralt, 
kuidas tal läheb, ja vaata, kas jõuate teineteisele lähemale. 

Igaühel ei ole lähedast sõpra ega pereliiget, keda usaldada. 
Sel juhul on võimalus rääkida mõne täiskasvanuga kas 
 koolis, tervisekeskuses või perearsti juures. 
 



MIDA TEHA TUGEVATE JA EBAMEELDIVATE TUNNETEGA?

Loe kümneni! 
Tugevad tunded rahunevad sageli, kui võtad natukeseks aja 
maha. Igivana, aga väga hea nipp on lugeda kümneni, enne 
kui ütled või teed midagi, mida võid hiljem kahetseda. 

Nuta! 
Nutmine võib mõjuda puhastavalt ja kehast ebameeldiva 
tunde välja ajada. 

Räägi oma tunnetest 
Nii on neid kergem mõista ja nendega toime tulla. 
Samuti märkad, et sa pole oma tunnetega üksi. 

Mõtle millelegi ilusale 
Vahel on tundeid lihtsam kontrollida, kui mõtled 
mõnele ilusale mälestusele, kellelegi, keda armastad, või 
mõnele paigale, kus tunned end turvaliselt.  

Lahuta meelt 
Kui tugevad tunded varjutavad teised mõtted, oleks 
mõistlik leida mõni tegevus. Veeda koos sõpradega aega, 
vaata mõnda lahedat filmi või mine jalutama.  



Ole loov 
Millegi loomine on suurepärane viis tunnetega toime-
tulemiseks. Kuidas oleks, kui õpiksid kitarri mängima? 
Kampsunit kuduma? Kirjutaksid laulu või ehitaksid 
midagi? 

 
Liigu
Füüsiline tegevus leevendab stressi ja raskeid tundeid.

Palu vabandust 
Kui oled vihane või kurb, on üsna tavaline öelda või teha 
asju, mida hiljem kahetsed. See ei tee sind halvaks inime-
seks, kellega on keeruline suhelda. Üks lihtne nõuanne: palu 
vabandust, kui oled mõne sigadusega hakkama saanud. 

Andesta 
Kõik tunnevad tugevaid tundeid. Kas keegi on sulle öelnud 
või teinud midagi nõmedat? Proovi andeks anda. Igaüks on 
vahel nõme, sina samuti. Samal põhjusel on tähtis ka 
endale andestada. 
 

Pea meeles, et tunded mööduvad! 
Kui sa tead, et kurbus ja viha ei kesta igavesti, on tundega 
lihtsam toime tulla.  



MIDA TEEB TRENN KEHAGA?
•  Õnnehormoonid: kui sa end tagant piitsutad ja ära 

väsid, saadab aju välja õnnehormoone, mida nime-
tatakse endorfiinideks: sa tunned end rõõmsamalt 
ja positiivsemalt.  

•  Eneseusaldus ja minapilt: inimesed, kes teevad trenni, 
on sageli oma kehaga rohkem rahul. Eriti kui nad 
tunnevad omal nahal, millega keha hakkama saab, 
kui sellele väljakutse esitada. 

•  Ravim vaimsete probleemide vastu: treenimine aitab 
nii suguste psüühiliste haiguste korral nagu depres-
sioon ja ärevus. 

•  Keskendumine ja püsivus: pärast trenni on keha 
rahulikum ja vähem keevaline ning aju muutub 
vastu pidavamaks, nii et sul õnnestub kauem kes-
kenduda. 

•  Uni: kui oled pärast trenni väsinud, uinud kiiremini 
ja magad paremini. 

•  Vastupidavus: treenimine tugevdab südant ja aitab 
kopsudel paremini hapnikku omastada. Nii võid teha 
meeldivaid asju kauem, ilma et nii väga väsiksid.  



•  Elad kauem ja oled tervem: füüsiline aktiivsus vähen-
dab südamehaiguste, diabeedi, dementsuse ja vähi 
riski. 

•  Jälgib kaalu: treenimine aitab hoida stabiilset 

kaalu.

•  Tugevam keha: kui hoiad lihased käigus, saavad 
need piisavalt tugevaks, et saaksid igapäevaselt 
ilma vigastuste ja valudeta hakkama.  

Kui sulle meeldivad sport ja treenimine, siis on sul 
vedanud. Kui sulle aga tundub, et treenimine on igav ja 
selleks on raske end motiveerida, ei ole sa igatahes üksi. 
Soovitame sul siiski kujundada füüsiline tegevus harju-
museks, mis võiks sind ka hilisemas elus saata. Üks 
nõuanne on proovida mitmesuguseid treenimisviise, 
kuni leiad midagi, mis sulle sobib, ja neid vahetada,  
et need tüütuks ei muutuks.  




