
  

 1 

2021.10.26 

Uuring: pea pooled Eesti elanikud loodavad sel aastal jõulud veeta pere ja 
sõprade seltsis 

Suurem osa Eesti elanikest loodab, et sel aastal on jõulud taas tavapärased nagu 
pandeemiale eelnenud ajal. Umbes pooled loodavad erinevalt eelmisest aastast 
talvepidustuste ajal pere ja sõpradega kohtuda. Samuti alustavad enamik inimestest 
sel aastal jõuludeks valmistumist varem, kuid kulutusi plaanitakse teha samas 
suurusjärgus kui eelmisel aastal – näitab IKEA uuring. 

59% Eesti elanikest usub, et tänavused jõulud tulevad taas normaalsed, näitab IKEA* 
korraldatud küsitlus. Samas loodab 46% vastanutest, et tänavu saab erinevalt eelmisest 
aastast jõule tähistada pere ja sõpradega. Leedus ja Lätis loodavad vastavalt 55% ja 37% 
elanikest, et saavad jõulupuhkust veeta laiema sugulaste ringiga. 

„Küsimusele, kuidas pandeemia nende jõulupidustuste ettevalmistusi mõjutab, vastasid 
Eesti elanikud kõige sagedamini, et kindlustunde huvides hakkavad nad kingitusi otsima ja 
ostma varem (43%) ning ostlevad rohkem veebis (26%). Pandeemia mõjutab ka 
jõuluaegseid tähistamisi – mõni otsustab selle asemel kohtuda veebis (6%) või väljaspool 
kodu – värskes õhus (7%),” ütles IKEA Eesti turu juht Christian Schneider. 

Kulutused jäävad eelmise aastaga samale tasemele 

Suurem osa ehk 70% küsitletutest usub, et jõulukulutused kujunevad eelmise aastaga 
sarnaseks, 10% plaanib kulutusi suurendada. 

Nii nagu 2020. aastal, vähenevad ka tänavu kulutused kõige sagedamini puhkuseriietele 
(29%) ja reisimisele (21%). Need, kes jõulude ajal rohkem kulutavad, teevad seda eelkõige 
toidu arvelt (23%) ja eluaseme olukorra parendamise läbi (16%), näiteks ostes uut mööblit.  

"Juba eelmise aasta esimeste kogunemispiirangute ajal nägime, kuidas inimeste arusaam 
oma kodust muutub. Järsku sooviti kodusid ümber kujundada, et need saaksid olla ka töö- 
või õppimiskohaks, jõusaaliks ja kohaks, kus oma hobidega tegeleda. Soov oma 
elamispinda parandada pole vähenenud ka sel aastal, sest inimesed on teadlikumad, kuidas 
korras, mugav ja esteetiline keskkond võib parandada nende heaolu ja elukvaliteeti 
tervikuna,” ütles Schneider. 

Suurimad kuluallikad – toit ja kingitused 

Kuigi 16% vastajatest ütleb, et püüavad toidule tehtavaid kulutusi vähendada, on see 
enamiku vastajate jaoks siiski kingituste ostmise järel suuruselt teine kuluartikkel. 33% 
inimestest plaanib pidusöögi valmistamiseks kulutada kuni 60 eurot, 37% planeerib 
kulutada ligikaudu 60-100 eurot ning 12%  vastajatest 100-150 eurot. 

22% küsitluses osalenutest plaanib kingitusi osta rohkem kui kuuele inimesele ja 53% teeb 
kingitusi kolmele kuni kuuele lähedasele. Kõige sagedamini (40%) kulutavad inimesed 
kingituste ostmiseks kuni 100 eurot, 31% kulutab 100-200 eurot, 21% aga üle 200 euro. Kõige 
levinumad kingitused on üllatused/ ootamatud kingitused (44%), praktilised kingitused 
kodus kasutamiseks (39%), praktilised asjad isiklikuks kasutamiseks (29%). 

Uuringust: 

Jõulu-uuringu viis IKEA tellimusel läbi Norstat. 2021. aasta oktoobris küsitleti Internetis 500 
vastajast koosnevat esinduslikku valimit. 
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Rohkem infot: Renata Dante, IKEA Baltikumi korporatiivkommunikatsiooni juht, mob. 
tel. +370 655 26656, e-posti aadress: renata.dante@ikea.lt. 

 


