
MIHUS
EESTI NOORTEVALDKONNA AJAKIRI

Sissejuhatus
September 12, 2019

Rubriigid: Sissejuhatus

Küsisin kord – veel ametlikult noorte hulka kuuludes –

ühelt ütlemata nutikalt sõbralt: „Mis on sinu väärtused?”

Tema vastust saatsid kergelt kohmetud silmad ja kõhklev

kõnemaneer: „Mis sa väärtuste all täpsemalt silmas pead?”

Kui mõtlen väärtustest, tundub mulle tegu olevat ühtaegu

nii ääretult abstraktse kui ka käegakatsutava teemaga.

Väärtuste all võib silmas pidada justkui kõike – mis ei oleks

sõltuvalt vaatenurgast väärtuslik? Kuid ka ei miskit – kui

kõigel on väärtus, kas siis on üldse miski väärtuslikum?

Ning ometi ei kanna meid miski edasi nii, kui väärtused,

mida kanname meie. Noorsootöö on noorsootöö, ja mitte

natsi-Saksamaa noorteliikumine, just seetõttu, et kannab

endas teatud väärtusvalikute praktikat.

https://mihus.archimedes.ee/noorsootoo-on-ee%E2%80%A6sootootaja-kaudu/


Laura Välik, ajakirja MIHUS peatoimetaja Kümme aastat tagasi, 2009. aasta detsembrinumbris

ilmus esimene noorsootöö väärtuste teemaline MIHUS,

kus mõtiskleti väärtuste olemuse ning muutuste üle

eestlaste väärtusmaailmas. Käesoleva MIHUSe ilmumise

ajaks võime tõdeda, et väärtuste teema olulisuse mõistmine on nii noorsootöö valdkonnas kui ka Eesti

ühiskonnas laiemalt kasvanud. Või ehk oluliseks kasvatatud nende poolt, kes kunagi teema oma

südameasjaks võtsid? Varasemast MIHUSest tänasesse kõlama jäänud mõttelõngaga avamegi seekordse

MIHUSe: Kas tegeleme noorsootöös väärtuste kasvatamise, edastamise, kujundamise, hoidmisega või

saame luua väärtuste arenguks vaid soodsa keskkonna? Milline väärtuskasvataja oled Sina?

Samavõrd oluline kui toona, on tänagi noorsootöötajana enda väärtuste lahtimõtestamine. Kuidas muidu

arutleda eelpool püstitatud küsimuste üle? Mõista iseend noorsootöö tegijana? Mulle tundub, et just

noortega töötavatel inimestel on võtmeroll väärtuste abstraktse ja reaalse maailma vahel – tuua praegu

ehk vaid ähmaselt tajutavad, ent olulised väärtused noorteni nõnda, et need tuleviku ühiskonnas ka

käegakatsutavaks muutuksid.

Vaadates tänaste noorte väärtuseid, peame tõdema, et minevikuga võrreldes on juba nii mõndagi

muutunud. Eneseväljenduslikud väärtused on tõusuteel! Võrdlemisi uue nähtusena on Eesti noorte seas

väga populaarseks muutunud YouTube’i mikrokuulsused, kes peegeldavad noorte endi väärtuseid.

Saame rääkida ilma taunimata ka pornograa�a tarbimispädevustest ning jätkata kümne aasta taguses

MIHUSes põgusalt mainimist leidnud traditsiooniliste soorollide teemat hoopis sooteadliku noorsootöö

võtmes. Siis väljatoodud kutse-eetika põhiteesidele lisame aga küsimuse: Kas nüüd on ehk kätte jõudnud

aeg noorsootöö kogukonnas teesid taas üle vaadata?

Väärtuste evolutsioon ei kujuta endast aga garanteeritud rada pidi tõusvas joones tippu viivat teed,

möödunud ja seniste põlvkondade väärtusmaailmad on käegakatsutavad väga mitutpidi – tänased

noored seisavad silmitsi ka globaalsel skaalal pretsedenditute looduskatastroo�de ja -kriisidega, mis

võivad kujutada endast noorte tulevikku ehk enim määravat jõudu. Uuringud näitavad, et suur hulk

noortest on seda mõistnud ning seisab esirinnas ka tänapäevaste väljakutsete põhjuseks oleva

väärtusmaailma muutjatena. Noortega töötavate inimestena peame endilt küsima, kas suudame noori

nende väljakutsete vastuvõtmisel toetada? Vaadata kriitiliselt üle endi väärtused ning kohaneda

indiviididena noorte kõrval väljakutse vääriliseks? Käesolevas MIHUSes tõdeme, et ainult väärtustest

rääkimisest jääb siin väheseks, noored vajavad häid eeskujusid.

Noorus ise on aga justkui lühikest aega avatud võimaluste aken, mille jooksul on progressiivseid

väärtuseid võimalik kultiveerida. Mis saab siis, kui see aken sulgub?

 

Kuid mulle tundub, et siin on veel üks võimaluste aken!

„Mulle on öeldud, et selleks, et midagi tõeliselt särama lüüa, peab kinkima sellele väärtuse! Sestap

alustangi seda päeva ja ütlen aitäh! Noorsootöötajad teevad tõesti vinget tööd. Aitäh, et kannate kutset,

mis on väärtuslik!” Mari-Liis Nummert, maikuus SANAs peetud kõnes.

https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Mihus_3-1.pdf
https://mihus.archimedes.ee/milline-vaartuskasvataja-oled-sina/
https://mihus.archimedes.ee/iga-otsuse-taga-on-vaartused/
https://mihus.archimedes.ee/wp-admin/post.php?post=1085&action=edit
https://mihus.archimedes.ee/influenceri-ja-n%E2%80%A6jaa-peale-kumbki/
https://mihus.archimedes.ee/kui-noored-vaata%E2%80%A6iast-noorsootoos/
https://mihus.archimedes.ee/sooteadlikkus-no%E2%80%A6otoos-arengukoht/
https://mihus.archimedes.ee/noorsootoo-on-ee%E2%80%A6sootootaja-kaudu/
https://mihus.archimedes.ee/keskkonnahoiu-va%E2%80%A6ed-ja-noorsootoo/
https://mihus.archimedes.ee/keskkonnahoiu-va%E2%80%A6ed-ja-noorsootoo/
https://mihus.archimedes.ee/millest-ma-hooli%E2%80%A6orte-vaartustest/
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Iga otsuse taga on väärtused
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Rubriigid: Eneseareng

Tiia Kõnnussaar

Nagu töös inimestega üldse, tuleb ka noorsootöös sageli ette

olukordi, mil noorsootöötaja ees seisab valik käituda ühel või teisel

moel. Valiku tegemise aluseks on väärtused – kuivõrd me aga

teadvustame oma väärtusi igapäevaste otsuste puhul?

Tartu Ülikooli eetikakeskus on välja töötanud dilemmameetodi,

mida kasutatakse eetikakeskuse väärtuste mängudes õpetajate ja

noorsootöötajate, arstide ning õpilaste toetamiseks väärtuste üle

arutlemisel ehk väärtusselitusel. Eetikakeskuse juhataja prof Margit

Sutropi sõnul on dilemmameetodi puhul lahendaja ees sundvalik,

kus kaks (või rohkem) enam-vähem võrdset lahendusvõimalust

põrkuvad. Ideaalset lahendust pole: kui eelistad ühte väärtust, siis

saab teine vähem tähelepanu.

Järgnevalt pakume lugejale välja ühe võimaliku olukorra

noorsootöötaja elus, mil isiklikud ja organisatsiooni väärtused

lahknevad, ning selle olukorra mõned lahendusvariandid.

Situatsiooni kirjeldust lugedes püüdke end kujutleda peategelase

kingadesse ja mõelda, mida teeksite tema asemel.

Ükski toodud lahendusvariant pole ideaalne, nii nagu ka elus on harva ideaalseid lahendusi.

Kui olete oma valiku pakutute hulgast teinud, arutleme, millised väärtused on iga valiku puhul esi-,

millised tagaplaanil.

Siiri on veganist noorsootöötaja. Organisatsioon, kus Siiri töötab, korraldab tihti noorteüritusi, kus on ette

nähtud pakkuda mitut sorti toidupalasid, sealhulgas ka mitmekesist loomset valikut. Nüüd on Siiri kord

toitu tellida. Siiri veganina ei pea liha toidulaual õigeks: tema arvates ei ole liha tervislik ning selle



tootmine kahjustab keskkonda. Pealegi näib talle, et noorte endigi hulgas on veganlus levima hakanud

ning üha rohkem noori soovib menüüs näha vegan-valikuid.

Kuidas käituksid Siiri asemel?
1. Täidaksin oma tööülesande, kuid selgitaksin noortele igas võimalikus olukorras vegantoitumise

eeliseid. Loodan, et ajapikku muutub ka organisatsiooni pakutav toit taimseks.

2. Surun oma tunded alla ning teen tööd nii, nagu organisatsioon ette näeb. Noorsootöötaja peab

isikliku seisukoha ikkagi endale hoidma.

3. Teen ettepaneku arutleda organisatsioonis noortele pakutava toiduvaliku teemal, isegi kui tean, et

mitu kolleegi pole veganluse-teemalistele aruteludele avatud.

4. Keeldun lihtsalt täitmast tööülesannet, mis läheb vastuollu minu isiklike põhimõtetega. Minu

kolleegid peaks ju nendega kursis olema!

 

Esimene valik
Täidaksin oma tööülesande, kuid selgitaksin noortele igas võimalikus olukorras vegantoitumise

eeliseid. Loodan, et ajapikku muutub ka organisatsiooni pakutav toit taimseks.

Julged seista oma põhimõtete eest ja enda vaatepunkti noortele selgitada. Sinu arvates on oluline, et

noortega nendest teemadest otse räägitakse.

Mõtle aga ka sellele, kuidas võib sinu jõuline veenmistöö mõjutada noorte iseseisvat otsustusvõimet ja

teie omavahelisi suhteid.

Esiplaanil olevad väärtused: vastutus, eneseväärikus, austus, lojaalsus organisatsioonile

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: teiste autonoomiaga arvestamine, sallivus, hoolivus

Teine valik
Surun oma tunded alla ning teen tööd nii, nagu organisatsioon ette näeb ja tellin nõutud toidulaua.

Noorsootöötaja peab isikliku seisukoha ikkagi endale hoidma.

Oled lojaalne oma organisatsioonile, hoiad lahus oma isiklikud ja organisatsiooni vaated (lojaalsus, õiglus

ehk reeglitest kinnipidamine).

Võiksid aga järele mõelda, kuidas mõjutab pikemas perspektiivis sinu eneseväärikust see, kui isiklikud ja

organisatsiooni väärtused vastuollu lähevad ja oma sisemise tõe alla suruma pead.

Esiplaanil olevad väärtused: lojaalsus organisatsioonile, õiglus (reeglitest kinni pidamine)

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: eneseväärikus, tõde

Kolmas valik
Teen ettepaneku arutleda organisatsioonis noortele pakutava toiduvaliku üle, isegi kui tean, et mitu

kolleegi pole avatud veganluse-teemalistele aruteludele.



Seisad oma väärtuste eest ja proovid oma seisukohti kolleegidele selgitada. Hoolid noorte tervisest ja

soovid kuulda ka oma kolleegide arvamust vegantoidu teemal.

Tasuks aga mõelda ka sellele, kuidas arutleda toitumisteemadel nii, et arutelu oleks avatud ning erinevaid

arvamusi tunnustav.

Esiplaanil olevad väärtused: avatus, eneseväärikus, hoolivus

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: suhted kolleegidega, sallivus

Neljas valik
Keeldun täitmast tööülesandeid, mis lähevad vastuollu minu isiklike põhimõtetega. Minu kolleegid

peaks ju nendega kursis olema!

Oled teadlik oma veendumustest ja seisad nende eest nii sõnas kui ka tegudes.

Tasub aga mõelda ka sellele, kuidas mõjutab kategooriline keeldumine sinu suhteid organisatsioonis.

Jätad tähelepanuta selle, mida võivad selles olukorras mõelda ja tunda sinu kolleegid.

Esiplaanil olevad väärtused: eneseväärikus, ausus

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: suhted kolleegidega, sallivus, lojaalsus organisatsioonile

 

Lõpetuseks võib mõelda, kuidas käituksid sa ise juhul, kui valikuid pole ette antud? Millised väärtused

oleksid esi-, millised tagaplaanil? Taolist mõttemängu võib mõistagi kasutada ka teistsuguste olukordade

puhul. Rohkem infot dilemmameetodi kohta ja väärtuste mängu omandada on võimalik, kui osaled Tartu

Ülikooli eetikakeskuse väärtuste mängu koolitusel (rohkem infot: www.eetika.ee).

 

Kuidas oma väärtustes selgusele jõuda?
Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab igal aastal õpetajatele ja noorsootöötajatele mõeldud õpilaste

mängu „Väärtuste avastajad” koolitusi, milles osalejad õpivad lisaks mängule tundma ka

väärtuskasvatuse ja -selituse põhimõtteid. Koolituse sissejuhatavas osas tegeletakse aga isikliku

väärtusre�ektsiooniga ehk küsitakse järele, millised on meid töörollis juhtivad väärtused, milliseid

tähendusi me nendele väärtustele kingime ja kuidas me neist lähtume. Isiklikust re�ektsioonist liiguvad

osalejad oma organisatsiooni juurde – kas need väärtused, mida me deklareerime, on ka need

väärtused, mida igapäevaselt oma organisatsioonis kogeme ehk elame?

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert kutsub MIHUSe lugejat kaasa mõtlema

järgmiste küsimuste üle:

Mis on need kõige olulisemad väärtused, millest juhindud noorsootöötajana? Proovi nimetada paar

Sinu jaoks olulist väärtust, millest oma töörollis juhindud. Miks just need väärtused? Mõtle, kas oled

viibinud olukorras, kus vastuollu lähevad Sinu isiklikud, kutsest lähtuvad või organisatsiooni väärtused –

miks see nii on? Mida sellises olukorras tegema peaks?

https://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/opilaste-mang-vaartuste-avastajad


Mari-Liis Nummert, Tartu

Ülikooli eetikakeskus

Kuidas neid väärtusi enda jaoks sisustad? Näiteks: „Sallivus – Sallivus

tähendab minu jaoks seda, et proovin mõista ja mõtestada oma

noorte ja kolleegide hoiakuid, arvamusi ja käitumist ning leida

aktiivselt viise, kuidas need erinevused koostööd rikastaksid.” Mõtle

sellele, kuidas võiksid neid Sinule olulisi väärtusi sisustada Sinu noored

või kolleegid – mis võiks olla sarnast või erinevat? Mil moel võiksid

need erinevad arusaamad koostööd rikastada või pärssida?

Kas ja kuidas suudad neist väärtustest lähtuda oma igapäevatöös?

Millised neist väärtustest on pigem nn deklareeritud väärtused ja

millised nn elatud väärtused? Millal seda teha suudad ja millal mitte

ehk mis aitab kooskõlalisusele ehk väärtuste järgi elamisele kaasa ja

mis pärsib seda?

Mis on minu organisatsiooni sõnastatud väärtused? Proovi, kas

oskad nimetada peast oma organisatsiooni väärtuseid. Kui ei, kasuta

selleks abivahendeid (noortekeskuse põhikiri, koduleht jms).

Kuidas Sina kui selle organisatsiooni töötaja neid väärtusi

sisustaksid? Võta paber ja proovi lühidalt kirja panna, mida üks või

teine väärtus (nt „hoolivus”, „avatus”, „koostöö”) Sinu jaoks tähendab.

Kuidas ja kellega koos on loodud organisatsiooni väärtused? Kas ja kuivõrd sarnaselt sisustaksid neid

väärtusi Sinu kolleegid või noored? Kas, sarnaselt Sinuga, tunnevad nad neid väärtusi ja oskavad neist

oma igapäeva tegemistes juhinduda? Kas pead enda organisatsiooni väärtusi enesele kalliks, kas neid

väärtusi peavad kalliks ka teised Sinu organisatsiooni liikmed (näiteks juht, kolleegid või noored)?

Kuidas avalduvad organisatsiooni nn deklareeritud väärtused igapäevaelus? Näiteks: millised

kokkulepped, käitumised, ühistegevused, projektid jms on nendega kooskõlas või mis seda pole? Mida

võiks teha selleks, et organisatsiooni väärtused ei jääks pelgalt paberile, vaid oleksid elusalt tunnetatavad

igale inimesele, kes noortekeskust külastab.
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Nelli Jung

Mulle on eredalt meelde jäänud kunagine ringijuhendaja, kes igal

võimalusel toetas loomingulisust. Ta õhutas seda tagant, julgustas

katsetama ja tunnustas omanäolisust. Mäletan, kuidas ta naeratades

julgustas: „Vigu pole olemas, õiget ja valet pole, on vaid sinu viis.” Tal oli

suur mõju mu eneseusule ja loovusele.

Mis võiks noortel Sinu kohta meelde jääda, kui nad Sind näiteks 10–20

aastat hiljem kellelegi kirjeldaksid? Võib-olla meeldiks Sulle kuulda, et

olid hooliv ja mõistev? Koostööaldis? Keskkonnasõbralik? Õiglane?

Ettevõtlik? Avatud ja siiras?

Kas pole nii, et Sinu meeldejäävad omadused on noortele ühtlasi

oluliseks õppetunniks ja mõjutajaks? Võimalik, et püüad ka noortes

teadlikult neidsamu omadusi toetada. Samas võib ka olla, et tunned

ühiskonnas vajadust mingite muutuste järele ja lähtud sellest.

Oletame näiteks, et Sinu meelest võiks ühiskond olla oluliselt sallivam ja

tahaksid seda noortes soodustada. Näiteks märgates kiusamist või

hukkamõistu, leiad võimaluse teema üle arutleda ja aidata kaasa

mõistmisele või aktsepteerivale hoiakule. Ehk otsid ka ise võimalusi,

kuidas toetada meie-tunnet ja sõbralikke suhtlemisviise.



Kui kirjeldatud viisidel väärtushoiakute mõjutamine on Sinu jaoks normaalne osa noorsootööst, siis võid

endale omistada väärtuskasvataja tiitli. Kas kannad seda nimetust uhkusega, ükskõikselt või märkad

sisimas hoopis protesti?

Oled sa toetaja või vormija?
Ütlen otse – paljude jaoks seostub väärtuskasvatus ajupesuga. Sest keegi justkui paneb paika, millisteks

noored võiksid saada ja siis kujundab neid. Kuidas on see õigustatud?

Mulle meeldib tuua sisse analoogia taimekasvatusega. Kunagi levinud keeldude-käskude-normidega

väärtuskasvatus on nagu bonsaipuu vormimine, kus taime kärbitakse vastavalt kasvataja ootustele.

Ent ometi taimed kasvavad ise ja neis on potentsiaal õitsele puhkeda või vilja kanda. Selleks vajavad nad

sobivaid tingimusi ja kui keegi soodsa keskkonna eest hoolitseb, siis aitab see nende heaolule ja

edenemisele oluliselt kaasa. Ka väärtuskasvatusega saame aidata kaasa selliste hoiakute ja oskuste

kujunemisele, mis aitavad kaasa nii isiklikule õnnele kui ka heale koostoimimisele ühiskonnas.

Esitan nüüd Sulle ühe päris karmi küsimuse – millised on Sinu omadused, kombed või iseloomujooned,

mida Sa meelsasti noortes võimendada ei tahaks? Kas Sinu tegutsemismustrites on midagi, mis Sinu

meelest õnnele või heale koostoimimisele kaasa ei aita?

Kust on meie väärtused pärit?
Lapsepõlv, kodune kasvatus, kehtivad normid ja ümbritsev ühiskond mõjutavad alati isiksuse kujunemist

ja väärtuseid. Näiteks okupatsiooni ajal kasvanud inimesed räägivad, kuidas siis kogetu soodustas

silmakirjalikkust, õõnestas usaldussuhteid ning kuidas igasugune jutt väärtustest tundub loosunglik või

isegi naeruväärne. Seda ei saa niisama lihtsalt muuta.

Minevikutaagast tuleneb olevikutaak – kõik kasvatajad on ise osa tänasest ühiskonnast koos selle

kitsaskohtadega. See tähendab muidugi ka lapsevanemaid. Kodudest peegelduvad meile vastu kõik

ühiskonnas lahendamist vajavad probleemid, sh vähene ettevõtlikkus või sallivus või hoolivus.

Võime tõdeda, et kodude roll on tohutu, kuid sellega ei tasu piirduda. Võime nentida, et meie käitumine

ei vasta alati soovitud väärtustega seotud standarditele, ent eeskujuks oleme sellegipoolest. Võime isegi

kohkuda väärtuskasvataja rolli ees, kuid me ei saa sellest kuidagi loobuda.

Mis mõttes on väärtuskasvatus paratamatu?
Olen kuulnud sellisest tööjaotusest, et noorsootöö ülesanne on noortele kogemuste võimaldamine,

samas kui kool annab teadmisi ja väärtused saadakse kaasa kodust. Aga kuidas on teadmisi, kogemusi või

oskuseid võimalik anda ilma hinnanguid-hoiakuid mõjutamata?

Minu väärtused peegelduvad vastu kõikidest mu valikutest, olles valikute aluseks. Näiteks väljenduvad

väärtushoiakud selles, millise hääletooniga ma ühe või teise inimesega räägin, kuidas noori kaasan või ei

kaasa, millisel viisil kokkuleppeid või reegleid teen, kuidas lapsi vajadusel korrale kutsun, milliseid

meetodeid kasutan, kuidas vastuvaidlemisele reageerin, mil viisil eriarvamusi lahendan või millele üldse

tähelepanu pööran (või justnimelt ei pööra!).



Sellised n-ö mikrovalikud loovad väärtuskeskkonna, milles noored toimivad ja mis neid paratamatult

mõjutab. Pole võimalik sellisest mõjust hoiduda. Mida sümpaatsem isik, seda suurem mõju.

Võid teha eksperimendi, mõeldes oma kooliaja lemmikõpetajale – mida sa temast mäletad? Vean kihla, et

Sinu mälestustest peegelduvad vastu olulised väärtused, mida õpetaja endas kandis. Enamasti on isegi

nii, et õppeaine on meeldiv (või ebameeldiv!) just tänu õpetaja isiksusele.

Kas lasteaed ja kool on suurema väärtuskasvatusliku
mõjuga kui noorsootöö?
Mul on kombeks seda testida ülikoolis õpetajakoolituse tudengeid õpetades. Annan neile inspiratsiooniks

lugeda kunagi noorsootöö õpikusse kirjutatud väärtuskasvatuse artiklit. Pärast lugemist arutame

seminaris, kas kirjutatu kehtib ka õpetaja kohta.

Minu üllatuseks väidavad nad alati: „Jaa, kehtib küll, aga noorsootöö mõju ja võimalused on palju

suuremad.” Räägin siis neile, et noorsootöötajate ees esinedes olen kuulnud just vastupidist väidet. Ent

kas pole nii, et kummalgi valdkonnal on väärtuskasvatuses omad trumbid?

Lasteaias ja koolis veedab noor väga suure osa enda päevast, sageli on ta seal rohkemgi kui kodus. Tõsi,

õpetajad vahelduvad, kuid haridusasutuse väärtuskeskkond – see, millised normid, suhtlusviisid ja

tegutsemismustrid on kombeks – mõjutab noori ja ka nende omavahelist olemist.

Kasutad Sa noorsootöö eeliseid väärtuskasvatuses?
Õpetajate sõnul on noorsootöös rohkem aega väärtustega tegelemiseks, sest aineõpe, tasemetööd jms ei

survesta nii tugevalt. Eriti suureks trumbiks on aga vabatahtlikkus: isiklikult tähtsad kogemused on palju

tähenduslikumad kui kohustuslikud. Kui noor valib ise enda ellu täiskasvanu, kellega teda seob ühine

huvi, siis on ta mõjudele vastuvõtlik.

Koostegutsemine ja vahetu suhtlemine pakuvad häid võimalusi, et aidata noorel

–     õppida märkama väärtuste avaldumist nii noore enese kui ka teiste käitumises;

–     omandada harjumus enda väärtuste üle re�ekteerida, küsides põhjenduste ja tagajärgede kohta;

–     mõista aina enam, millised tagajärjed kaasnevad ühtede või teiste väärtuste alusel käitumisega.

Need kolm olulist harjumust aitavad noorel teha teadlikke valikuid, mis lähtuvad tema enese väärtustest,

kuid samas avardada enda vaatevälja ja mõistmist valikute mõju kohta.

Nii et eeskujuks olemine ei pea tähendama noortele samade väärtuste – või mingite etteantud väärtuste

– sisendamist, edastamist, juurutamist vms. Oluline eeskuju on valmisolek enda puhul väärtuste

väljendumist märgata ja selle üle avatult mõtiskleda.

Kuidas vigade tegemisest kasu lõigata?



Jagan eredat mälestust põhikoolist. Arutasime tunnis üht kohustusliku kirjanduse raamatut ja õpetaja sai

aru, et osad polnudki teost lugenud. Vihaselt käskis ta kõigil mittelugenutel käe tõsta ja neid oli palju, pea

kolmandik. Ta ägestus veelgi enam ja kirjutas neile kõigile päevikusse kahed.

Mina ei olnud ka lugenud, aga kätt ma ei tõstnud. Minutaolisi oli veelgi ja pärast kuulsime, et see

teadmine jõudis ka õpetajani. Õhtul lugesin raamatu läbi ja läksin järgmisel päeval ausa moega, kuid

väriseva südamega tundi.

Õpetaja tuli klassi, vaikis pikalt ja ütles siis midagi, mida keegi meist poleks osanud oodata: „Eile ma

käitusin solvumise ja viha ajel. Hiljem rahunedes sain aru, et käetõstjatele kahtede sisse kirjutamine ei

olnud õige samm. Ma hindan väga kõrgelt ausust, eriti kui ausaks jäädakse ka keerukates olukordades.

Selle väärtusega poleks kooskõlas nende karistamine, kes ausalt tõde tunnistasid. Tühistan kahed ja

vabandan emotsionaalse käitumise pärast.”

See sõnavõtt oli minu jaoks silmiavav mitmes mõttes. Ta oli esimene täiskasvanu, kes tõi väärtused sellisel

kombel esile, enda valikute alusena. Vea tunnistamine ei teinud teda nõrgemaks, vaid just mõjukamaks.

Ja ta avas minu jaoks uue olulise teema, mis on seotud emotsionaalse reageerimisega.

Milline võtmetegur aitab väärtusjuttudel tegelikuks
saada?
Tänu sellele õpetajale taipasin, et käitumist juhivad sageli emotsioonid. Hiljem väärtuskasvatuse teemat

uurides ja arendades mõistsin, et see on päris suur kitsaskoht. Nimelt võib väärtuste jutt jääda vaid

sõnade tasemele, kui päris elus reageeritakse emotsionaalselt.

Kui arutame noortega väärtuste üle, näiteks kiusamise teemal, võime jõuda ühise mõistmiseni, et igaüks

on erinev ja see on loomulik ja kellelgi pole õigust teist haavata. Aga reaalses situatsioonis kerkib lapsel

üles näiteks tugev põlgus või üleolek, mis väljendub kohe ka käitumises. Või ärritab teda miski ja ta

reageerib kohe halvustava ütlusega, ilma et oleks üldse jõudnud valikuid kaaluda või otsustada.

Eks meil endilgi on hetki, kus tagantjärele imestame või kahetseme, et kuidas ma küll nii ütlesin või tegin.

Kui emotsioonid on kiired ja jõulised, siis on keeruline sõnadel n-ö sabast kinni saada ja väärtustel

põhinevaid valikuid teha. Selleks on vaja oskusi.

Kuidas arendada enesejuhtimise oskusi?
Hea uudis on see, et enesejuhtimise oskusi polegi tegelikult keeruline arendada. Oleme ühe MTÜga

teinud palju tööd, et alustamine oleks lihtne. Paljud õpetajad kasutavad lasteaedades/koolides

Vaikuseminutite metoodikat, täpsemalt lühikesi tähelepanu ja meelerahu harjutusi (audiosalvestisi saad

kuulata siin).

Isegi paari minuti kaupa saab treenida oma tähelepanu juhtimise võimet, mis parandab keskendumist ja

samas ka emotsioonide regulatsiooni (ingl k märksõna uuringute leidmiseks on mindfulness). See on hea

algus, kust saab edasi minna sisukama oskuste õppega. Igal juhul on noortel kasulik õppida võtteid,

kuidas end rahustada, tulla toime keeruliste emotsioonide ja muremõtetega, vähendada stressi ja

pingeid (vt videost noorte eneste kirjeldusi).

http://vaikuseminutid.ee/harjutused/
http://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/


Kui noorel pinged kogunevad ja endaga on raske hakkama saada, siis teisi (või ennast) kahjustav

käitumine lihtsalt juhtub temaga, ta ei vali seda teadlikult. Süütenöör on lühike või olematu. Paljud

kiusamise juhud on sellised, kus kiusaja ise on väga hädas. Arutelude – ka väärtusarutelude – mõju on

tagasihoidlik, kui see ei kasvata heaolu.

Mulle on väga südamesse läinud fakt, et 1/3 Eesti noortest on hädas depressiivsusega ja iga viies 15-

aastane on viimase aasta jooksul mõelnud enesetapule. Väärtuste plaanis tähendab see, et vaimne tervis

peaks olulise väärtusena esiplaanile tõusma, nii et oluliseks muutuks ennetus praktiliste oskuste

kasvatamise kaudu. Oskused enda sees toimuvaga toime tulla on eelduseks, et noored saaksid teha

teadlikumaid valikuid, uurida enda väärtushoiakuid ja kasvada vastutustundlikuks.

—

Väärtuste ja väärtuskasvatuse kohta saad rohkem lugeda eetikaveebist: www.eetika.ee

 

Kaanepildi autor on noor kunstnik Kadi Sink
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Anett Männiste

Mõne aasta tagusest ajast, laagris noorsootöö erialal esimesel praktikal

olles, mäletan selgelt seika, kus minu kursuseõde puutus kokku kolme

10-aastase noormehega, kes otsustasid pärast lõunat koos

pornograa�at vaadata. Minu tol hetkel 20-aastane kursuseõde seisis

märkimisväärse dilemma ees – mida teha? Noorsootöö õpingute ajal ei

olnud keegi hoiatanud või õpetanud, kuidas käituda noortega, kes vaba

aega just nii veedavad. Ka mitu aastat hiljem mõlgub mul see selgelt

meeles ja sunnib otsima vastuseid küsimusele, kuidas noorsootöö ja

pornograa�a küll koos ühte lausesse sobivad?

„Minu esimene kogemus
pornograa�aga oli 3-aastaselt”
Pornograa�a on kättesaadavam kui kunagi varem, olles sageli ühe kliki

kaugusel (Attwood, 2014). Veel enam – ühe otsinguga saab ligi pea

ükskõik millisele pornograa�lisele materjalile. Hiljuti Eestis läbi viidud

uuringu (Männiste, 2019) raames nimetas üle 400 osaleja kokku 80

erinevat pornograa�a žanrit ehk kujutlusvõimele väga palju ruumi ei

jäänud. Kui vanemad vastajad tõid välja, et nende esimesed

kokkupuuted olid peamiselt ajakirjade vahendusel (nagu Maaja), mida võib tegelikult pigem

klassi�tseerida erootikaks, siis nooremad vastajad tõid tunduvalt enam välja internetiavarusi, mille puhul

võib esmane kokkupuude olla ükskõik millise žanriga neist nimetatud kaheksakümnest. Ka statistika

näitab, et pornograa�a maht veebis on kasvamas, moodustades teatud allikate kohaselt koguni veerandi

veebiliiklusest (Buchholz, 2019).



Sealjuures tasub märkida, et esimene kokkupuude pornograa�aga toimub väga erinevates vanustes. Kui

õppekava näeb ette seksuaalharidusega alustamist II kooliastmes, siis tegelikult saadakse esimesed

pornograa�a kogemused sageli tunduvalt varem. Tuginedes eelpooltoodud uuringule (Männiste, 2019)

oli üks vastaja esimest korda pornograa�aga kokku puutunud juba 3-aastaselt. Kusjuures 400 vastajast

oli väga suur hulk esimest korda kokku puutunud just pigem I kooliastmes ehk umbes 9–10-aastaselt.

Selline statistika toob meid uue reaalsuse ette, kus tunduvalt suurem vastutus noorte harimisel on

lapsevanematel ja ka mitteformaalsel haridusel, sealhulgas seda pakkuvatel noorte- või vaba aja keskustel

ja huvikoolidel, kes sageli mõjutavad noore pädevusi juba enne koolitee algust või ka selle kestel ning

järel. Reaalsus, et pornograa�a ja noorsootöö on ühes lauses, muutub aina tõenäolisemaks.

Pornograa�a noortekeskuses/noorsootöös!?
Kindlasti on nii mõnelgi noortega töötaval spetsialistil tekkinud küsimus, millal ja veel enam miks peaks

olema kohane rääkida noorega pornograa�ast. Kas ikkagi ei võiks niivõrd delikaatne teema jääda

vanemate kanda? Tuginedes eelnevalt välja toodud uuringule (Männiste, 2019), siis nii mitmedki

vastajatest tõid välja, et nende esimesed kogemused pornograa�aga ei toimunud individuaalselt, vaid

pigem oli tegemist sotsiaalse ja kollektiivse tegevusega. Pornograa�at vaadati koos sõprade, õdede või

vendadega, sünnipäevadel, mänge mängides või isegi klassiruumis. Seega mõte, et pornograa�a jääb

pigem koduseinte vahele, ei päde.

Seda, et pornograa�a tarbimine toimub ka kodust väljaspool, toetavad pornograa�a tarbimise

põhjusedki. Uuringutest ilmneb, et kui pornograa�a tarbimise peamine põhjus on tõesti enamasti

erutuse või rahulduse saamine (Smith, Attwood, Baker, 2015), siis olulisel kohal on ka igavus, nii

täiskasvanute kui ka noorte puhul (Rothmann jt, 2018; Smith jt, 2015). Seega võib pornograa�aga

kokkupuude olla sündinud ka puhtalt soovist sisustada vaba aega. Seda enam, et noorte seas peetakse

ühist pornograa�a vaatamist ka heaks võimaluseks sõprussidemeid luua (McCormack ja Wignall, 2017).

Mõeldes nüüd, et noorte- ja vaba aja keskused on üks oluline koht sõpradega aja veetmiseks, siis

võimalus, et noor tarbib pornograa�at just selles kontekstis, on olemas. Olen veendunud, et nii

mõnigi antud artiklit lugev noorsootöötaja või huvikooli õpetaja on leidnud eest noored, kes

veebilehtedelt pornograa�list materjali vaatavad või otsivad. Nüüd kui pornograa�a ja noorsootöö on

ühes lauses, tekib aga küsimus, kuidas sellele ikkagi reageerida.

Hea pornograa�a vs. halb pornograa�a, minu
väärtused vs. noorte väärtused
Pornograa�a diskussioonides jagunetakse üldjuhul kaheks – need, kes on pornograa�lise materjali

pooldajad ja peavad seda lisaväärtuseks seksuaalelule (Watson ja Smith, 2012), ning need, kes leiavad, et

pornograa�line materjal pigem soodustab vägivalda (MacKinnon, 1993, Cole, 2014 järgi) ja tekitab

sõltuvust (We’re an Anti-Porn…, 2019). Pornograa�a pooldajad ehk sex-positive koolkonna esindajad

leiavad, et sellise materjali liigne reguleerimine piiraks valikuvabadust, samas pornograa�a vastased ehk

anti-porn koolkonna esindajad aga rõhuvad porngoraa�a rollile perede lõhkumises.



Siinkohal tekibki tõsine kon�ikt väärtustes, mida kanname ka enda igapäevases töös. Tuues juurde

noorsootöötaja kutse-eetika, mis määratleb ühe väärtusena noorsootöötaja lähtumise oma töös noortest,

võttes arvesse nende arvamusi, ideid ja maailmavaadet (Noorsootöötaja kutse-eetika, 2019), siis kui

kaugele sellega minna, kõneledes pornograa�ast? Kui noor määratleb enda koolkonda „pornograa�a on

hea”, ja noorsootöötaja arvab pigem, et „pornograa�a on halb”, siis kuidas saada hakkama niivõrd

vastanduvate maailmavaadetega? Kas rääkides pornograa�ast peaks lähtuma enda vaatenurgast ja

kogemusest või arvestama pigem noorega?

Siinkohal tasub alustada sellest, et tegelikult õiget vastust sellele, kas pornograa�a on hea või halb,

ei ole. Enese määratlemine selles osas on suuresti indiviidi otsustada, tuginedes tema enda kogemustele,

teadmistele ja hoiakutele. Seega võib noorsootöötaja arvata, et pornograa�a on halb, ja noor, et

pornograa�a on hea, ning nad ei peagi jõudma üksmeelele. Väärtus peaks seisnema hoopis teadlikkuses

sellest, et mõlemad koolkonnad eksisteerivad, ja mõistmises, et ka pornograa�a roll meie elus on erinev.

Ühiseks lähtekohaks vestlusteks pornograa�ast võiks olla hoopis pornograa�a tarbimispädevused.

Pornograa�a tarbimispädevus ehk teadlikumaks
pornograa�atarbijaks
Kõlab ehk kentsakalt aga ka pornograa�a tarbimiseks on tarvis teatud oskuseid, teadmisi ja hoiakuid,

mida kokkuvõtvalt kutsutakse pornograa�a tarbimispädevusteks. Antud pädevused on välja kasvanud

meediapädevuste teemalisest teadustööst ja nende eesmärk on kaitsta muutunud maailmas inimesi

võimalike negatiivsete mõjude eest ja omada suuremat kontrolli meedia mõju üle inimesele (Potter,

2010). Sama eesmärk on ka pornograa�a tarbimispädevustel, mida on kirjeldatud kui komplekti

oskustest, mida inimesed vajavad, et lahtimõtestada ja juhtida pornograa�at enda elus, vaadates seda

tahtlikult, kogemata sellele peale sattudes või olles suhtes pornotarbijaga (Klein, 2013).

Töö nende pädevustega ja soov integreerida neid haridusse on viinud erinevate meetodite katsetamiseni.

Pornograa�a tarbimispädevustel põhinevat õppekava rakendas näiteks Emily Rothmann koos teiste

uurijatega 2016. aastal USA-s, kus grupile noortele räägiti pornograa�a mõistest, eespool väljatoodud

koolkondadest, pornograa�a võimalikust mõjust ja viisidest, kuidas pornograa�aga elus hakkama saada.

Õppe kestel ilmus lisaks juba eelnevalt kirjeldatule veel üks ja tõenäoliselt olulisim põhjus pornograa�a

tarbimiseks – seksuaalsuse kohta ei ole sageli mujalt võimalik õppida, kui pornograa�ast. „Pornonäitlejad

teavad, mida nad teevad,” sõnas tundides osalenud noormees, kelle jaoks pornograa�a oli olnud peamine

õppematerjal (Jones, 2018).

See toob meid tagasi ka peamise põhjuseni, miks peame pornograa�ast kõnelema nii formaalses kui ka

mitte-formaalses ja informaalses hariduses. Eestis läbi viidud uuringust ilmnes (Männiste, 2019), et

eeskätt oodatakse seksuaalhariduses selgitust sellest, et pornograa�a ei kuva seksuaalsust nii, nagu

see päriselt on. Siinkohal peetakse silmas nii kehaideaale kui ka seksuaalse rahulduse saamist, aga ka

seda, et pornograa�a puhul on tegu tööstuse ja äriga. „Seks ei ole porno ja porno ei ole seks,” võttis üks

vastaja tabavalt kokku selle, millest võiks pornograa�ast rääkimise puhul alustada.



Mis juhtub siis, kui puuduvad lisaselgitused või põhjendused? Sellisel juhul jääb noor üksi otsustama,

milline on pornograa�a roll tema elus, ja teeb seda sageli täit pilti omamata. „Kui see tüdruk soovib seda,

siis äkki enamus tüdrukutest soovib ka?” arutles üks USA-s läbiviidud tundides osalenud noor

pornograa�as nähtu üle (Jones, 2018). Mõistmine, et seksuaalsus nõuab arutelu partneriga ja teineteise

mõistmist, tundub paljudele noortele võõras, kui sellel teemal ei vestelda.

Siinkohal ei tasu kogu vastutust siiski enda õlule jätta ning samuti ei tasu karta nõu küsimiseks

spetsialistide poole pöörduda. Arvan, et iga noorsootöötaja või õpetaja ei pea teadma kõike, kuid tal peab

olema valmisolek teema esmaseks käsitlemiseks. Seksuaaltervise Liit, Euroopa seksuaalhariduse

standardid ja teised organisatsioonid ning juhendid toetavad seda, et vestlused kulgeksid sujuvalt ja

nendele leitaks õige aeg.

Kokkuvõte
Kui nüüd mõelda tagasi loo alguses kirjeldatud seigale, kus kolm noormeest vaatasid koos pornograa�at,

siis mida ütleksin enda kursaõele? Eeskätt soovitaksin tal alustada avatud hoiakuga vestlust sellest, mida

noored pornograa�ast üldse teavad ja miks nad seda tol hetkel vaatasid. Vestlused pornograa�ast ei

pea olema midagi keerulist, vaid algavad lihtsatest küsimustes ning avatud hoiakust. Leian, et

noorsootöötaja ise ei pea ümber kujundama enda väärtusi, kuid ta võiks olla kursis sellega, kuidas arutelu

alustada ja kuhu vajadusel noort edasi suunata. Pornograa�a eksisteerib nii või naa, kas me soovime seda

või mitte, ning reaalsust aktsepteerides saavad alguse lausete asemel täispikad vestlused pornograa�a

ning noorsootöö seostest. Leian, et hea on olla sammu võrra ees ja teada juba enne, mis seisukoha mina

noorsootöötajana selles osas võtan.
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Kommentaar
Pornograa�a on väga mitmetahuline teema, mis võib selle

käsitlemise keeruliseks muuta, kuna vastuolulist informatsiooni

ning vastukäivaid seisukohti, nagu ka hoiakuid, on palju. Teemaga

haakuvad soostereotüübid, seksuaalvägivald, teadlik ja vabatahtlik

nõusolek, kehanormid, seksuaalne ja sooline mitmekesisus jne.

Pornograa�asse on pikka aega suhtutud kui millessegi, mille

eksisteerimist peaks kindlasti taunima ja suisa häbistama, ent

must-valgeid lähenemisi siin ei ole. Teema käsitlemine

seksuaalhariduses on väga eatundlik ning tegevusi ja lähtekohti

peame valima tulenevalt sellest, millises vanuses lastega või

noortega me räägime. Kui pornot vaatavat lapsed, kes saavad oma

esimese ettekujutuse seksist ja seksuaalsusest pornograa�a kaudu,

on see vägagi suur probleem, kuna nähtu võib tekitada suurt

segadust ning väärarusaamu. Kindlasti on oluline selgitada, mis on

pornograa�a probleemkohad. Noori harides ja informeerides

peame aga arvestama sellega, et nende huvi seksuaalsusega

seonduva vastu ei tohi mingil juhul häbistada ega pahaks panna.

Täiskasvanute kohustus on märgata ning selgitada.

Kindlasti on noorsootöötajal õigus oma veendumustele ning

nägemusele pornograa�ast, rääkides aga noortega (või ükskõik, millise sihtgrupiga) peab vältima

hinnangulisust, moraliseerimist ning sildistamist. Ettevaatlik tuleb olla ka väitega, et pornograa�as ei

kujutata seksuaalsust realistlikult, kuna see on väga üldistav. Seksuaalsus on väga eriilmeline ja

eritahuline ning inimeste seksuaalsed praktikad ja seksuaalkäitumine on miski, mis on mõjutanud

pornograa�a tootmist. Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevat seksuaalsust. Küll aga tuleb olla

teadlik sellest, et pornos nähtu ei ole KOGU seksuaalsuse spekter, vaid väga väike osa sellest ning tihti

ühekülgne.

Noorsootöötaja või iga noortega töötav spetsialist võiks teada erinevaid lähenemisi ning ka

seksuaalsuspositiivsusest pornograa�as. Probleemne on ekspluateeriv ning objektistav nn

peavooluporno, mis internetis levib väga erinevaid kanaleid pidi tasuta ja ilma vanusepiiranguteta ning

kus seksuaalakti kujutatakse tihti väga tehnilise sooritusena ning enamus neist pornograa�listest

teostest on kujutatud meeste pilgu läbi. Toodetakse aga ka nn fair trade pornograa�at, feministlikku

pornot, mis oma olemuselt võib olla vägagi jõustav ning seksuaalpositiivsust toetav, sest võimaldab

kirjeldada seksuaalsust palju mitmekülgsemates värvides ning naisi jõustavamalt, kui peavooluporno

http://www.huffingtonpost.ca/dr-marty-%20klein/youngadults-%20porn_b_2814119.html


seda teeb. Omada infot ja teadmisi tähendab olla valmis erinevateks seksuaalsust puudutavateks

vestlusteks ning see on meie ülesanne noortega töötades – olla nende kuulajaks ning aidata neil maailma

kogu oma värvikuses mõista ning selles orienteeruda.
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Maari Põim

Eesti meedias ja poliitikas on soolise võrdõiguslikkusega seotud

teemad viimase kümnendi jooksul varasemaga võrreldes tunduvalt

enam tähelepanu pälvinud ja see kirjutis heidab valgust, kuidas need

arengud võiksid peegelduda noorsootöös. Keskendun

sooteadlikkusele kui võimalikule uuele lähenemisele meie

noorsootöö pagasis eeskätt soostereotüüpide ja sooliste müütide

vaidlustajana.

19.-20. septembril toimub Tallinnas SANA korraldamisel „Väeneidude“

rühma juhendaja koolitus – agressiooni juhtimise koolitus neidude

rühmas“ noorsootöötajatele, kus tuleb esitlusele eesti keelde tõlgitud

käsiraamat. Seoses „Väeneidude“ käsiraamatu ilmumise ja

koolitusega oleme fookusesse võtnud tüdrukute ja noorte naiste

õigused, kuid sootundlikus lähenemises tuleb olla tähelepanelik ja

tundlik kõikidele sugudele suunatud ootuste, hoiakute, ligipääsu ja

stereotüüpide osas. Koolituse järgselt avaldame „Väeneidude“

käsiraamatu SANA kodulehel.

Milles seisneb sooline probleem?
Meie avalikus debatis arutatakse tänapäeval naiste vähese esindatuse, soolise palgalõhe, seksuaalse

ahistamise, lähisuhte-, pere- ja soopõhise vägivalla ning muude ebavõrdse kohtlemise ilmingute üle.

Naistevastasest vägivallast (iga viies naine!) ning 7. mail 2019 Eesti Ekspressis ilmunud Eero Epneri

liigutavat kirjutist „Sest nad saavad“ on igaühel vaja lugeda, eriti kuna soopõhise vägivalla juured peituvad

soostereotüüpides. Soolise võrdõiguslikkuse monitooringud annavad hea ettekujutuse sellest, milles

need soostereotüübid seisnevad. Samuti annab aimu, milles sisuliselt seisnevad soolise ebavõrdsuse

probleemid Eestis, portaal Haridus ja Sugu, ülevaate annab neist aga ka praegune lugu.

http://naistekas.delfi.ee/puhad/uudised/iga-viies-naine-eestis-on-kannatanud-fuusilise-vagivalla-all-kui-sina-saaksid-aidata-kas-teeksid-seda?id=80382682
https://ekspress.delfi.ee/kuum/sest-nad-saavad?id=86089669
https://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf
http://www.haridusjasugu.ee/oppematerjalid/pohiharidus/iii-kooliaste/iii-kooliastme-uhiskonnaopetus-ja-soolisuse-aspektid/tunnikonspekt-sooline-vordsus-uhiskonnas-ja-tooelus/soolise-ebavordsuse-probleemid-eestis/?fbclid=IwAR1-Ob-O99BbHasa_Is-9YNZXO-_80VOem3XcEDb_Y9jS5npgEBAx4GunBw


Pole imestada, et Eesti troonib ikka veel Euroopas soolise palgalõhe ja tööturu soolise segregatsiooni

edetabeli tipus. Igapäevaelus ja rahvasuus armastatakse meil mainida võrdõiguslikkust pigem seltskonna

lõbustamiseks, tänapäevases riiklikus soolises statistikas ja sotsiaaluuringute metodoloogias tundub

kindlam juba põhimõtte pärast kahelda („aga kas see ikka üldse on probleem?”), seksistlike naljade peale

muretult kaasa naerda ning rindade abil rehve reklaamida.

Soostereotüübid on üheülbalised üldistused, mis seostavad üksikisiku teatud omadusi ja võimeid tema

sooga, ehitades üles lihtsustatud kujutelmasid, mille järgi „mehed on niisugused” ja „naised on

naasugused” või „õige mees/naine peab olema selline”. Soostereotüübid piiravad, kuna nendega

kitsendatakse enda ja teiste valikuvõimalusi — s.o valitakse soole paslikud tegevused ning teised

variandid jäetakse välja. Sooline palgalõhe on seotud soostereotüüpsete hoiakute ja arusaamadega, aga

tähelepanuta ei tasu jätta ka põhjendusi, mis apelleerivad nn „looduslikule paratamatusele”.

Mõttekoja Praxis järgi mängib sooline lõhe meie noorte haridusvalikutes suurt rolli ametialase soolise

segregatsiooni kujunemisel, mis kujutab endast püsivat ja naiste kahjuks erinevalt tasustatud

ametijaotust meeste- ja naistetöödeks. Teate küll, naised on õpetajad ja mehed koolidirektorid, neiud

maniküürijaks ja noormehed tisleriks. Sellel on aga ühiskondlikud põhjused, mis otsapidi noorsootöösse,

hoiakutesse ja noorte karjäärivalikutesse puutuvad.

Siin on üksjagu erinevuste müüti ehk sugude kujutamist kahe vastandina, mida enamasti ei vaidlustata.

Kõik on seda kuulnud, et loodus olla kord nii sättinud, et meestel olevat sünnipäraseid eeliseid juhtimisel

ja naistel toetamisel. Kõnekäänd mehest kui peast ja naisest kui pead toetavast kaelast tundub inimestele

nn „sugupoolte bioloogilise erinevuse” valguses põhjendatud, kuna „sugupooled on erinevad”. Nii näib

mõistlik eeldada meestelt suuremat sissetulekut, võistluslikkust ja otsustusjõudu ning naistelt huvi

pereliikmete ja inimsuhete eest hoolitsemise vastu. Kuigi me seda tunnistada ei taha, käitume argielus

ikkagi nii. Paraku võivad niisugused ootused ja eeldused noori hoopiski kahjustada.

Nõnda nagu noori kasvatame ja ise üksteisesse suhtume, taastoodame normi, mille järgi eksisteerivad

mingid konkreetsele soole sobilikud ja sobimatud maneerid, riided, tööd, olemise viisid jne. Meid

sotsialiseeritakse sooliselt, ent neuroteadusest selgub, et niisugustel duaalsetel jaotustel pole mitte ainult

ühiskondlikku, vaid ka looduslikku alust. K. Aaviku tänavu juulis Sirbis avaldatud artikkel „Ajud Marsilt ja

Veenuselt?” refereerib Briti neuroteadlase G. Ripponi värsket raamatut „Soolistatud aju: uus neuroteadus,

mis purustab müüdi naise ajust”, mille järgi on binaarne soojaotus – inimkonna liigitamine naisteks ja

meesteks – ka bioloogiliselt vaidlustatav, mitte ainult ühiskondlikult probleemne. Rippon kirjutab:

„Teadusuuringud osutavad, et erinevused naise ja mehe aju vahel on minimaalsed; võimalikke erinevusi

kujundab eelkõige sotsiaalne keskkond ehk soolistatud maailm toodab soolistatud ajusid.”

Nii valivad paljud noored oma huvialad ja eriala, kaaludes üksnes poolt tegelikust võimalusteringist, kuna

peavad seda nii ühiskondlikult sobivaks kui ka looduse poolt seatuks. Reaalses elus pole kummalgi väitel

alust. Noorsootöö seisukohalt seisneb jäigalt kaheks jaotatud ühiskonnas probleem, mille lahendamisse

on noorsootööl seaduse poolt antud ülesanne panustada, kuna „poiste ja tüdrukute soostereotüüpselt

mõjutatud haridusvalikud kitsendavad nende edasisi võimalusi elus. Soolise segregatsiooniga tegelemine

loob rohkem tasakaalu nii hariduses kui ka tööelus.” (Praxis).

https://www.aripaev.ee/arvamused/2015/04/21/sass-henno-sa-oled-mulle-soodne-kallis?fbclid=IwAR2m4P-EQXca8mLiO20T3aI1ouduLgv8gcZoKXf_d7ND8uezlu5COrwke6M
http://www.praxis.ee/tood/sooline-segregatsioon/
https://sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/ajud-marsilt-ja-veenuselt/


Miks soostereotüüpsed karjäärivalikud on probleem? Põhjuseid, miks võrdõiguslikkus on demokraatia

alus ning ilma selleta ei saa me rääkida õiglasest ühiskonnast, on mustmiljon. Soolist segregatsiooni

arvesse võttes on naiste domineeritud sektorid alarahastatud ja vähem prestiižsemad, seega suuname

kasvatuse kaudu tüdrukud vähema sissetulekuga aladele ja pensionieas vaesusriski.

Nii näiteks teenivad naised traditsioonilise emarolli käepikendustena hoolekande-, kasvatus-, ilu- ja

toitlustusvaldkonnas töötades märkimisväärselt vähem kui mehed traditsioonilise isarolli

käepikendustena juhi ja liidri rollis, tehnilistel aladel, transpordi- ja rahandusvallas. Sooline palgalõhe aga,

millest saame rääkida siis, kui samaväärse töö eest saadakse erinevat tasu põhjendamatult, taastoodab

olukorda, milles naine sõltub �nantsiliseks toimetulekuks mehest. Majanduslik sõltuvus paarisuhtes on

aga juba iseenesest potentsiaalne vägivallavorm. See paneb haavatavasse olukorda üksikemad ja

vaesusriski nende lapsed. Ka annab traditsiooniliste soorollide alalhoidmine tööandjale justkui „põhjuse”

eelistada kõrgel positsioonil töötama meest fertiilses eas naise asemel ning naisalluvale vähem palka

maksta, kuigi see pole seadusega kooskõlas.

See on küsimus sellest, kuivõrd kättesaadavad on erineva taustaga naistele inimõigused, mis peaksid

kehtima kõigile. Paraku, inimõiguste piirangud, mida naised kogevad, pole määras ja ulatuses

põhjendatud. Ligipääs oma inimõiguste teostamiseks on praktikas raskendatud põhjustel, mis

puudutavad ühiskonna norme, hoiakuid, väärtusi, praktikaid, ka seadusi. Soolise ebavõrdsuse probleemi

pole üheski riigis lahendatud, ent see ei tähenda, et seda ei annaks lahendada või seda ei peaks proovima

teha.

Soolised tendentsid Eesti noorte valikutes ja
noortevaldkonna alustes
Eesti noortevaldkonna dokumentides jääb soolisus läbiva teemana üldjuhul katmata ning süsteemne

ebavõrdsus välja toomata ehk nähtamatuks, kuigi noored on soolised olendid, kelle valikud pole

seletatavad üksnes vanusegrupi ja majandusliku ebavõrdsusega. Seda olenemata asjaolust, et elame

sooliselt eristatud maailmas, milles inimestele esitatakse soost lähtuvalt nagu muuseas erinevaid ootusi ja

nende vaimseid võimed hinnatakse tihtipeale vastandlikel alustel. Ilmselt on see nii eelduse tõttu, mille

kohaselt piisab, kui ühes või teises tegevuses osalevad nii noormehed kui ka neiud ja siis ongi kõik juba

võrdne. Või et kui noor midagi ise valis, siis on noorsootöö roll lõppenud. Ebavõrdsus üldjuhul aga

taastoodab end ning siin on vaja noorsootöö abil teadlikult suunata ja sekkuda.

Vajame sootundlikku noortepoliitikat, kuna noortele suunatud ühiskondlikud rolliootused on

soostereotüüpselt erinevad, mistõttu nende elukaared kujunevad erinevaks ning nad kogevad haridus- ja

tööelus erinevaid barjääre. Seda põhjendatakse nn „loodusliku paratamatusega”, ent tegu on müüdiga.

Nii näiteks ei pruugi tüdrukud ja noored naised iseend näha suurettevõtjana, kuna �rmajuhi soolistatud

kuvand viitab pigem meesterahvale. Sellist ühiskondlikku taaka arvesse võttes ilmneb vajadus teha

suuremaid jõupingutusi, et noori naisi ja tüdrukuid julgustada otsustama, riskima, katsetama ning

kõrvaldada seejuures barjäärid ja stereotüüpne suhtumine naiste võimetesse. See pole õiglane, et naiste



ebaproportsionaalne osalus ettevõtluses, eriti börsil noteeritud ettevõtete nõukogudes, kujundab

ühiskonda ühekülgselt meestekeskseks ning jätab naised kõrvale strateegiliselt tähtsate

otsustusprotsesside juurest, rääkimata sellest, et nende sissetulekud ja pension on tulevikus väiksemad.

Soostereotüüpselt leitakse, et noormehe amet või hobi peaks olema nn „mehelik”, vastasel juhul tuleb

tõestada, kas ta ikka on „tõeline mees”. Samuti peetakse poiste puhul õppeedukust tihti vähemtähtsaks

kui töökogemust, ent madala haridusega noormeeste tõenäosus NEET-staatusesse* langeda on suurem.

Näiteks võidakse viltu vaadata noortele meestele, kes valivad töö lastega või vanurite hoolekandes, ning

nendel aladel on ka omakorda vähe mehi, mis taastoodab tööturu segregatsiooni (Soolise

võrdõiguslikkuse monitooring 2013: 73). Sellest, milleks meestele sooline võrdõiguslikkus, saab pisut

lähemalt lugeda Christian Veske arvamusartiklis.

Hea, kui eesti noored on teiste eagruppidega võrreldes rohkem veendunud selles, et naised ja mehed on

tööturul võrdsed (Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009: 70). See annab ühest küljest lootust, et

tuleviku tööturg on sooliselt tasakaalustatum. Samas ilmneb siin aga pealiskaudsuse ja ebapiisava

teadlikkuse oht juhul, kui võrdsusretoorika ei avaldu praktikas: arvates, et võrdsus tekib iseenesest, on

juba saavutatud või et selleks justkui polegi teadlikke jõupingutusi tarvis. Sooline palgalõhe on uuringute

järgi nähtav juba noorte taskuraha soolistes erinevustes. Teadlikkus stereotüüpidest on esmatähtis, et

noored olulises eluetapis, mil valitakse tulevast eluala, oskaksid problematiseerida soolist ebavõrdsust

tööturul.

Noored naised kahtlevad naispoliitikute suurema esindatuse vajalikkuses ning ülehindavad oma

võimalusi tööturul (Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013: 90, 94). Põhjuseid võib otsida sellest, et

soolist ebavõrdsust ei ole haridussüsteemis piisavalt avatud, aga ka taas kord iganenud soolistes

stereotüüpides, mille järgi päevapoliitika arutelude õige koht on sigaritubades ning tüdrukuid ei peaks

huvitama maailmamajanduses toimuv, vaid pigem omaenda välimus. Nii kipuvad neiud olema poliitiliselt

passiivsemad ega mõista, et naiste vähene osakaal poliitilistel võimupositsioonidel tingib võimu

tasakaalustamatuse ehk olukorra, milles poliitiline võim ei olegi ühiskonna enda peegelpilt.

Samas on täheldatav ka nn sooline klaaslagi – noored naised kogevad poliitilisel karjääriredelil edasi

pürgides seda, et neid heidutatakse ebaproportsionaalselt või jätavad nad poliitika kui karjäärivõimaluse

nn trikoovooru ehk välimuse ületähtsustamise kartuses juba eos kõrvale. Siingi tuleb mängu

meestekeskne kultuur, tõsiseltvõetava poliitiku soolistatud kuvand ühiskonnas ja noorte naiste sotsiaalse

kapitali nappus.

See, kui suur osa naisi jääb nii (suur)ettevõtlusest kui ka tipp-poliitikast kõrvale, tähendab, et ühiskond

ehitatakse üles ühekülgselt ning tehtud otsused on poolikud ja ebademokraatlikud: neis ei kajastu poolte

ühiskonnaliikmete hääl ega kogemused. Eesti ühiskonnas naisena elamist ei saa oma meeskolleegidele

otsuste tegemise ajaks edasi delegeerida, seda peab omal nahal kogema ning seetõttu on naiste osalus

kriitiliselt hädavajalik.

Äärmiselt vajalik on tähelepanu pöörata asjaolule, et noored sisenevad tööturule soolist ebavõrdsust

heauskselt pseudoprobleemiks pidades, ent põrkuvad traditsionaalsete hoiakute ja ebaturvalise

õhkkonnaga. Noorte naiste karjääriteed ei mõjuta üksnes sooline palgalõhe, vaid ka tööl kogetud

https://epl.delfi.ee/arvamus/christian-veske-milleks-meestele-sooline-vordoiguslikkus?id=51096483


seksistlik suhtumine ning seksuaalse sisuga ahistamine. Poliitikauuringute Keskuse Praxis tehtud

uuringust „Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal” (2014: 33) ilmnes, et seksuaalse ahistamisega

kokkupuude on sagedaseim kuni 29-aastaste naiste hulgas ning just noored naised kogevad teiste

eagruppidega võrreldes märgatavalt enam nii füüsilist kui ka verbaalset ahistamist.

Eesti naised on töökeskkonnas umbes neli korda sagedamini seksuaalsete kommentaaride ja

ettepanekute sihtmärgiks kui mehed. Verbaalseks ahistajakas on kõige sagedamini kolleeg, füüsiliseks

ahistajaks klient. Eesti elanikkonna teadlikkus soolisest ja seksuaalsest ahistamisest on paraku aga väike

ning ahistamist pole seni peetud tõsiseltvõetavaks probleemiks (Samas: 127).

Eraldi tähelepanu vajavad kindlasti sellised noored, kes asetuvad ebasoodsamasse positsiooni mitmes

kategoorias korraga, näiteks transsoolised noored, nagu ilmneb uuringust „LGBTQ inimeste igapäevane

toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas” (2016). Soostereotüüpsetele suhtumistele lisaks

kogevad nad sotsiaalset tõrjumist ja diskrimineerimist nii mitmel tasandil, et see võib nende

karjäärivõimalused üldse nullida ning viib noore pidevasse prekaarsesse olukorda.

Kõik ülalmainitu mõjutab pikemas perspektiivis negatiivselt noorte võimalusi tõrjutusest, palgalõhest ja

tööpuudusest välja rabeleda. Kokkuvõtvalt soovin rõhutada, et Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse nimel

tuleb kasutada efektiivselt kõikide inimeste potentsiaali, mitte elada soostereotüüpsetes soovunelmates,

mis kasu asemel hoopis kahju toodavad.

Sootundlik noorsootöö
Soolise perspektiivi arvestamine on oluline, et ühiskond oleks õiglane, demokraatlik ja põhineks

inimõigustel. Sooliste teemade vältimine ei ole õige valik. Sootundlikkus noorsootöös ei tohi

soostereotüüpe taastoota, ent soostereotüüpidega arvestamine ning nende vaidlustamine on

tingimata vajalikud. Sooteadlik lähenemine noorsootöös aitab noortel lähtuvalt nende endi huvidest ja

kogemustest edukamalt kohaneda, toetab neid olulistele küsimustele vastuste leidmisel, võib aitata leida

oma identiteedi/d ja orientatsiooni. Kus tahes on kohal inimesed, seal võib olla kohal ka sooline

ebavõrdsus. Seepärast tuleks liikuda soostereotüüpide vähenemise suunas.

Sootundlik lähenemine noorsootöös hõlmab kõige olulisema komponendina noorsootöötaja enda

hinnangute ja eelarvamuste analüüsi, et tal oleks võimalik aidata noortel ületada sotsiaalseid ja

kultuurilisi takistusi. Sootundliku noortetööga ei sobi kokku hinnangulisus, mis avaldab kohe mõju ühele

või teisele sugupoolele. Enda hoiakute analüüsimisel aitavad noorsootöötajat erinevad

eneseanalüüsilehed, mida on rahvusvaheliste koolitusprojektide käigus välja töötatud ning mida on

käesoleva arvamusloo allikate seast võimalik leida.

Teiseks on oluline disainida noortele sotsiaalselt turvalisi ruume, mille puhul on tarvis kaalutleda, mis

osutub erinevast soost ja erineva etnilise päritoluga noortele kõige ohutumaks, on mugavaim ja

võimalikult vähe stressi tekitav viis osaleda noorte ühistegevuses ning jagada oma mõtteid ja ideid.

Rahvusvahelises praktikas on selleks kasutatud näiteks sugude eraldamist ehk sotsiaalse soo osas



orienteeritud gruppide loomist. See on vajalik, et noored saaksid sookaaslastega pingevabas õhkkonnas

arutada oma kogemusi ja mõtteid ning et minimeerida grupis arvamuste alla surumist, domineerimise

ilminguid ja diskrimineerimist soolisel pinnal.

Eestlane võib seda lugedes mõelda irooniliselt tüdrukute- ja poisteklassidele. Kuigi vormilt sarnane, on

tegemist siiski teistsuguse lähenemisega. Pelgalt samast soost noorte grupeerimine ei loo veel sooliselt

võrdõiguslikumat ühiskonda, kui sellega ei kaasne lisapingutusi, mis aitavad noortel soostereotüüpe

vaidlustada.

Käisin 2012. aastal Austrias, Innsbruckis õppekäigul noorte töökoolis, mis tõestas, et väheste

toimetulekuoskustega ja/või koolist väljalangenud noored naised julgevad samasoolises grupis tunduvalt

enam katsetada nn ebatraditsiooniliste käsitööaladega (metallitöö, puutöö) võrreldes poiste ja tüdrukute

segagrupiga, milles tüdrukud hoiavad metalli- ja puukojast eemale. Niivõrd oluline on turvaline tsoon

noortele! Heteroseksuaalse orientatsiooniga vastassoost noored võivad segagrupis keskenduda pigem

suhetele, kui julgeda katsetada enda jaoks mingit uut tegevusala.

Huvitav teema on erineva etnilise taustaga grupid ja soosuhted. Rahvusvaheline praktika on näidanud, et

erineva etnilise taustaga noorte grupis võivad pinnale kerkida soolised domineerimissuhted, milles

rangelt mehi ja naisi eraldavatest kultuuridest pärit noorte seas on nn „eestkõnelejateks” vaid mehed. Siin

aitab gruppide jaotamine. Traditsiooniliste hoiakutega etnilise vähemuse hulka kuuluvatest

perekondadest pärit noorte naiste kaasamine rahvusvahelise projekti ühistegevustesse võib osutuda

probleemseks, kuna nende perekond ja kogukond ei pruugi mõista noore naise osalemise motiive.

Oluline on sel juhul perekonda kaasata ning nende murekohti ja küsimusi ennetada.

Soolist võrdõiguslikkust edendama kohustab noorsootöö asutusi kehtiv seadusandlus. Sookategooria

eiramine aga loob soopimedat noorsootööd, mis ei aita kaasa inimõiguste kultuuri edendamisele ega

toeta demokraatiat. Muutkem seda!

 

Käsiraamatud noorsootöötajale toeks
http://www.eycb.coe.int/gendermatters/

http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1641/EMPowerBooklet.pdf

Praxise inforessurss: sooline ebavõrdsus hariduses http://www.praxis.ee/wp-

content/uploads/2015/01/ebavordsus_hariduses_infograa�ka.pdf

Sotsiaalministeeriumi Stereotüübi kampaania https://www.facebook.com/stereotyyp/?fref=ts

SooKool – sooteadlikku õppe arendamine koolis https://www.facebook.com/sooteadlik/ ja

http://www.haridusjasugu.ee/about/

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse infoleht http://www.enut.ee/svv/docs/Kysk_infoleht1.pdf

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse soovitused ühiskonnaõpetuse õppes soolise tasakaalu

suurendamiseks http://enut.ee/�les/soovitused_yhiskonnaopetus.pdf

http://www.eycb.coe.int/gendermatters/
http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1641/EMPowerBooklet.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/01/ebavordsus_hariduses_infograafika.pdf
https://www.facebook.com/stereotyyp/?fref=ts
https://www.facebook.com/sooteadlik/
http://www.haridusjasugu.ee/about/
http://www.enut.ee/svv/docs/Kysk_infoleht1.pdf
http://enut.ee/files/soovitused_yhiskonnaopetus.pdf


Mai Pitsner, Laagri ja Vinni

Roboringi juhendaja, TLÜ

noorsootöö tudeng

http://www.iwtc.org/ideas/1_empowering.pdf 
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Kommentaar
Me peame olema väga ettevaatlikud, kui räägime segregatsioonist ja

eriti selle pooldamisest, sest põrgutee pidi olema sillutatud heade

kavatsustega ning pealtnäha süütud ideed võivad pikemal ajahorisondil

tuua ebasoovitavaid tagajärgi. Minu jaoks on oluline vaadata ühe mündi

kahte poolt. Huviringide puhul on ühel küljel tõkete eemaldamine, et

tüdrukutel ja poistel tekiksid vastassooga võrdsed võimalused, teisel

poolel on segregatsioon ehk ühe grupi eemaldamine teisest.

„Kaasava noorsootöö käsiraamat” räägib meile kolme tüüpi tõketest:

füüsilised, sotsiaal-psühholoogilised ja metoodikaga seotud tõkked.

Lähemalt tutvumiseks soovitan kõigil mainitud raamatut lugeda, kuid

lühidalt kokku võttes on enamik noori ümbritsetud erinevate

takistustega, mis pärsivad nende võimet oma potentsiaali avada.

Loomulikult on noored võimelised ise tõkkeid eemaldama, kuid suur osa

tööst jääb ikkagi neid ümbritsevatele täiskasvanutele ning sealhulgas

suurel määral noorsootöötajatele.

Üheks südamelähedaseks teemaks on minu jaoks olnud tüdrukud LTT

valdkonnas ning mure sellepärast, et tüdrukute osakaal selles on väike.

Tõkkeid on palju – visuaalid rõhuvad poistele, huviring on tehnika

kategoorias, kuhu tüdrukud ja nende vanemad tihti isegi ei piilu,

täiskasvanute teadmatus, stereotüüpide ja valearusaamade levik,

tehnofoobia jne. Küsimus tekibki, kuidas neid tõkkeid eemaldada. Kas luues ainult tüdrukutele mõeldud

ringe ja olukorda, kus poisid ja tüdrukud ei tegele tehnikamaailmas koos ning kutse- või ülikoolis

ehmatatakse ära, kui äkitselt peab hakkama koos tegutsema? Või tehes tööd tõkete eemaldamisel nii, et

poisid ja tüdrukud harjuksid juba maast madalast koostööd tegema ning luues sellega eelduse, et roboti

ehitamisel ja programmeerimisel on oluline masina kvaliteet, mitte selle loonud inimese sugu?

http://www.iwtc.org/ideas/1_empowering.pdf
http://www.praxis.ee/tood/sooline-segregatsioon/
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_ja_seksuaalne_ahistamine_tookohal_veebi.pdf
http://www.volinik.ee/wp-content/uploads/2018/02/LGBT_uuringuraport_LOPLIK_veeb.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/toimetised_20101.pdf


Küsimus ongi selles, kas me suudame analüüsida olukorda ning olla kindlad, et hetkel aktuaalseidõkkeid

eemaldades ei tekita me pikas perspektiivis tõkkeid juurde. Mul ei ole sellele küsimusele vastust, sest igas

valdkonnas ning igas olukorras tuleb see küsimus uuesti ja uuesti esitada, kuid mul on isiklik arvamus

enda valdkonna ehk robootika huviringide juhendamise kohta, mis põhineb minu viie aastaga saadud

kogemustel. Ma ei näe, et ühiskonnas, kus me peaksime liikuma aktiivselt kaasamise suunas, oleks

tehnoloogiahariduses kohta soopõhistele rühmadele. See võib tuua lühiajalist turunduslikku kasu ning

aidata meedias probleemi teadvustada, kuid olukorras, kus formaalhariduses on enamasti poiste puutöö

ja tüdrukute käsitöö, siis noorsootöös võiksime aidata tüdrukutel koos poistega roboteid teha ning

poistel koos tüdrukutega tantsida.

 

Kaanepildi autor on noor kunstnik Kadi Sink

https://www.instagram.com/kadis.ink/


Millest ma hoolin? Euroopa noorte väärtustest
September 12, 2019

Rubriigid: Artikli kommentaar, Uuringud

Laura Välik

Mais 2019 ilmus Euroopa Liidu Nõukogu initsiatiivi

„Perspectives on Youth Online“ raames võrdlev analüüs

„Millest ma hoolin? Noorte inimeste sotsiaalsete väärtuste

võrdlus“ („What do I care for? Social Values of Young

People Compared“). Analüüsi autor on Lissaboni ülikooli

instituudi sotsioloog Magda Nico.

Kui ehk tavapäraselt leiavad enam kajastust noorte

silmatorkavamad väärtused, nagu sotsiaalse ja poliitilise

osalusega väljendatavad väärtused, keskendus antud

uuring sotsiaalsetele väärtustele, mis eksisteerivad

olenemata sellest, kas väärtuseid on kuulda ja osaluse teel

ühiskonnas näha või mitte. Fookuspunkt oli sellel, kuidas

noored tunnetavad ühiskonnaküsimusi oma elus ning kas

nad näevad iseend ühiskonnas toimuva suhtes mures,

ükskõiksete, huvitatud või hoopis vihaste indiviididena.

Autori sõnul on ehk tarvis naasta isiksuse psühholoogilise

mõiste juurest karakteri ja sotsiaalsete väärtuste juurde.

Sotsiaalseid väärtuseid mõista aga nende tõelises

olemuses – kui jõude, mis kujundavad noorte inimeste kaudu maailma tulevikku.

Kokkuvõtvas artiklis juhtis Magda Nico tähelepanu uuringu olulisematele mõttekohtadele.

Noorus kui ajutine nähtus
Siin rõhutab autor, et noorus on alati kandnud progressiivsemaid väärtuseid kui ühiskonna

vanemaealised grupid ning inimesed kipuvad vanuse kasvades kaotama ka progressiivsuse. Noorus on

nagu lühikest aega avatud võimaluste aken, mille kestel on võimalik kultiveerida kogu



inimühiskonna jaoks olulisi sotsiaalseid väärtuseid, nagu lojaalsus, solidaarsus, võrdsus jt. Vanemas

eas nihkuvad prioriteedid oluliselt ellujäämisväärtuste, nagu igapäevased elulised toimetused, kasuks.

„Mitte, et noored inimesed oleksid tulevik, vaid seetõttu, et noored saavad seda muuta. Aeg on

võtmetähtsusega,” rõhutab Magda Nico veel kord.

Sotsiaalsed väärtused on sotsiaalselt kujundatud
Kas inimesed töötavad või õpivad, teevad mõlemat või ei kumbagi, mõjutab oluliselt erinevatele

sotsiaalsetele väärtustele omistatavat tähtsust. Olemise viis on kujundatud elus kogetud või kogetavate

olukordade ja murede kaudu. Analüüsi autor on seisukohal, et ükski noortepoliitika valdkond või aktsioon,

mis on vastutusvõimeline, ei tohiks ignoreerida noorte inimeste minevikku ega praegust sotsiaalset

tausta.

Selle tunnistamine tähendab poliitikate kujundamisel arvestamist ka sellega, et noortevahelised

erinevused, ka riigiti, võivad olla kohati oluliselt suuremad kui põlvkondade vahelised erinevused.

Sotsiaalsed hüved tähendavad ühiskonna hüvangut
Kuigi mitte tugeva ülekaaluga, näitasid võrdluse tulemused, et peaaegu kõigis uuritud riikides hindasid

noored sotsiaalsete hüvitiste mõju inimeste elule väärtuslikumaks kui neist tulenevat negatiivset mõju

majandusele. Autori sõnul näivad noored seega olevat orienteeritud valitsuse kohustusele jaotada rikkust

ümber vähem võrdsete ühiskonnagruppide kasuks sotsiaalsete hüvitiste kaudu.

Hoolimata vanusest, omistavad uuringu kohaselt kõik inimesed enim tähtsust perekonnale, seejärel

tööle, sõpradele, suhetele ning alles siis poliitikale. See tendents esines riikide üleselt ning võib seega

Magda Nico sõnul viia meid järgmise olulise küsimuseni: Kas poliitikat ja poliitilist osalust peaks käsitlema

kui meetodit noorte inimeste elu parendamiseks eelpool mainitud valdkondades, millest inimesed

tõeliselt hoolivad, aga mitte eesmärki iseeneses?

Mitmetähenduslikud viited keskkonnale
Keskkonnaküsimustele lähenevad noored fragmenteeritult: osa on ükskõikne, osa aktiivne ning osa usub

kaudsesse mõjutamisse, nt läbi maksude.

Antud kokkuvõtlik artikkel juhtis tähelepanu analüüsi „Millest ma hoolin? Noorte inimeste sotsiaalsete

väärtuste võrdlus” võtmekohtadele nii, et jätkuvalt olulised küsimused leiaksid kaasamõtlemist. Kuidas

tabada nooruses lühikest aega esinev võimaluste periood? Kuidas mõista sotsiaalsest taustast tingitud

erinevusi? Kuidas tagada poliitikate kooskõla noorte väärtustega? Või orienteeruda noorte

fragmenteeritud vaadetes keskkonnahoiule?

 

Kommentaar
Millised on tänased Eesti noored?



Andu Rämmer, Tartu Ülikool,

noorte uuringute dotsent, PhD

(sotsioloogia)

Portugali sotsioloogi Magda Nico tõlkeloos septembrikuu MIHUSes

kirjutatakse noorte inimeste sotsiaalsetest väärtustest, peatudes

nende väärtusi kujundavatel asjaoludel ja tõstes esile tulevikuootusi.

Kuna tänased noored kujundavad tugevasti homse ühiskonna nägu,

siis huvitavad uurijaid just noorte väärtused. Kuivõrd kaasajal astuvad

noored ellu varasemast erinevates elutingimustes, siis on ka nendes

oludes kujunenud väärtused varasemate põlvkondade omadest

mõnevõrra erinevad. Seega – mida suuremad on ühiskondlikud

muutused, seda suuremad on ka põlvkondlikud erinevused.

Põlvkondlikke väärtusi kujundab
elukeskkond
Eestis hakati põlvkondadest laiemalt rääkima Eesti iseseisvuse

taastamise ajal, kui 1980ndatel kooli lõpetanud haarasid endale uue

ühiskonna ülesehitamisel juhtpositsiooni, millega kaasnesid ka head

töökohad. Neist said tollal varasematele põlvkondadele

kättesaamatuks jäänud võimalustest suurimad kasusaajad. Just nende

eestvedamisel kujundati Eesti tänasele ühiskonnale nägu.

Aastakümneid noorte väärtusi uurinud Jüri Saarniidu sõnul ilmnesid

eriti suured põlvkondlikud erinevused kiirete sotsiaalsete muutuste

järel: võrreldes nõukogude ajal täiskasvanuikka astunud noorte väärtustega, tähtsustati 1990. aastate

alguses varasemast palju kõrgemalt materiaalseid väärtusi ja isikliku karjääriga seonduvat. Samal ajal oli

vähenenud eneseväljenduslike väärtuste tähtsus ja solidaarsus. Taoline noorte pragmatiseerunud

väärtusteadvus iseloomustab ka järgnevatel kümnenditel täiskasvanuks saanud põlvkondi.

Paraku on võitjate põlvkonna edulugu järgnenud veerandsajandi jooksul tuhmuma hakanud ja juhtrolli

ühiskonnas on haaramas nooremad põlvkonnad. Tänastel noortel on juba märksa raskem elus läbi lüüa.

Nende väljavaated tööd leida vähenesid järsult pärast kümne aasta tagust üleilmset majanduskriisi.

Noorsoouurija Alina Allaste sõnul jõudsid tollal ka Eesti noored olukorda, kus vastutusrikast töökohta ei

saadud enam ilma ülikoolihariduseta. Taoline olukord on tasapisi murendamas 1990ndatel vohama

hakanud edukultust.

Põhjalikult põlvkondi uurinud sotsioloog Karl Mannheim väitis esimesena, et jagatud kogemused

täiskasvanuks sirgumisel vormivad põlvkonna. Seda kinnitavad ka järgnenud uuringud. Tänaste Eesti

noorte probleemid on varasemast palju sarnasemad lääneriikide eakaaslaste omadega, kel on ilma

varasema töökogemuseta raskusi töö leidmisel. Noorte väärtusi kujundavad otseselt nende

igapäevaelukogemused. Nagu ka Nico märgib, sõltuvad noorte väärtused väga suurel määral sellest,

millega nad tegelevad, ehk siis need noored, kes ainult töötavad, ainult õpivad, teevad mõlemat või ei tee

kumbagi, tähtsustavad sotsiaalseid väärtusi erinevalt.

Poliitikast ettepoole seatakse sõpru ja perekonda



Värske Euroopa väärtusuuring kinnitab Nico analüüsitulemusi. Tänased 18−26-aastased Eesti noored

tähtsustavad kõrgeimalt perekonda, sõpru, vaba aega ning tööd. Kui eelpoolmainituid pidas tähtsaks üle

üheksa noore kümnest, siis poliitikat pidas oma elus oluliseks vaid iga viies noor. Võrdlused varasemate

uuringutega näitavad, et kui eespoolmainitute tähtsus on nooremates põlvkondades aja jooksul tõusnud,

siis poliitikat tähtsustati kõrgeimalt iseseisvuse taastamise ajal ning järgnevatel kümnenditel kaotasid

noored poliitika vastu huvi, kuid tänaseks on see taas tõusuteel. Ka rahvusvahelises noorte sotsiaalse ja

poliitilise aktiivsuse uuringus Catch-Eyou ilmnes, et tänaste Eesti noorte kodanikuaktiivsus pole kuigi

kõrge. Vaid 6% noortest saab nimetada poliitiliselt väga aktiivseteks. Kolm noort kümnest osalevad

vabatahtlikus töös ja heategevuslikel üritustel, neljandik on aktiivsed digimaailmas ning ligikaudu nelja

noort kümnest võib nimetada passiivseks.

Mis kujundab tänaste noorte väärtusi?
Tartu üliõpilaste uuring tõi välja, et tänased tudengid loevad enamasti oma põlvkonda kuuluvateks 20−31-

aastaseid noori. Nad näevad end nõukogude oludest Lääne kultuuri peale siirdunud

üleminekupõlvkonnana, kes on sündinud ebakindlal ja keerulisel, kuid sirgunud juba stabiilsemal ajal.

Nad leiavad, et said parima mõlemast poolest (ühelt poolt õnnestus palju värskes õhus mängida, aga

teisalt kasvasid nad üles info ülekülluse ajastul). Neil on varasemast vähem aega raamatute lugemiseks,

kiire elutempo tõttu on nad sunnitud mitme asjaga korraga tegelema. Nad on kasvanud üles piirideta

maailmas, kus avanevad varem kättesaamatud reisimisvõimalused ja valitseb liberaalne maailmavaade.

Kuigi ühelt poolt leidsid noored, et neile on tehtud kõik esmavajalik kättesaadavaks, toonitasid nad ka

taolisi edukusele orienteeritud ühiskonnas varitsevaid ohte, nagu depressioon ja läbipõlemine. Digitaalse

maailma kodanikena tunnetavad nad enda pidevat jälgimist. Vene keele on tõrjunud kõrvale inglise keel.

Üha enam annab tooni keskkonnaküsimusi aktualiseeriv roheline mõttelaad. Ülaltoodu alusel võib öelda,

et tänaste eesti noorte rõõmud ja mured on sarnasemad kui kunagi varem Nico uuritud noorte omadega.
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Kuna Eesti on osalenud rahvusvahelistes Euroopa väärtusuuringute

küsitlustes, mis uurivad elanikkonna väärtuseelistusi, alates

nõukogude aja lõppu jäänud 1990. aastast, siis on võimalik võrrelda 18-

kuni 26-aastaste noorte väärtushinnangute muutumist ajas ning

kõrvutada neid teiste maade eakaaslaste omadega. Kuna need on

esinduslikud küsitlusuuringud, siis saab neis osalenute hinnanguid

üldistada kõigile Eesti noortele.

Ligikaudu kolme aastakümne jooksul läbiviidud küsitlustes uuritud

väärtushinnangute analüüs võimaldab võrrelda muutusi erinevate

põlvkondade noorte väärtushinnangutes. Iga põlvkonna kujunemist

on mõjutanud nende noorusajal ühiskonnas toimunu (Hofstede,

Hofstede, Minkov 2010) ehk siis on nad ühiselt kogenud täiskasvanuks

sirgumise ajal teatud sotsiaalseid ja ajaloolisi sündmusi (Mannheim

1923).

Kuna pärast nõukogude aja lõppu on noored Eestis sotsialiseerunud

oma lääne eakaaslastega üha sarnasemates oludes, on põlvkondade

liigitamiseks sobilik Lancasteri ja Stillmani (2002) välja toodud

põlvkondade liigitus. Kuigi 1990. aasta noored on üles kasvanud

nõukogude ühiskonnas, võib neid analoogselt lääne eakaaslastega ka MTV põlvkonnaks nimetada, sest

muusikavideote võidukäik jõudis ka nendeni. 2008. aasta noored seevastu on astunud täiskasvanuellu

juba peale laulvat revolutsiooni, nende jaoks on tarbekaupade küllus enesestmõistetav ning popkultuur



moodustab olulise osa nende igapäevaelust (Helend-Aaviku 2016). Tänaste noorte seas annavad tooni

juba koos internetiga üles kasvanud Z-põlvkonda kuuluvad noored, kelle elus on nutiseadmed

enesestmõistetavad.

Mis on noortele oluline?
 

Joonis 1. Muutused sõpru, vaba aega, tööd ja poliitikat oma elus tähtsateks või väga tähtsateks hindavate

Eesti noorte arvukuses aastatel 1990, 2008 ja 2018, %.

Joonisel 1 on kujutatud muutused sõprade, vaba aja, töö ja poliitika väärtustamises. Näeme, et igal

kümnendil on kõige rohkem selliseid noori, kes on hinnanud oma elus tähtsateks ja väga tähtsateks

sõpru ja tuttavaid, seejärel vaba aega ning tööd. Kõige madalamalt hinnatud poliitika tähtsus oli noorte

jaoks kõrgeim laulva revolutsiooni aega jääval 1990. aastal, mil puhusid vabaduse tuuled ja Eesti oli jätmas

seljataha vintsutuste rohkeid nõukogude-aastaid. Pärast iseseisvuse taastamist langes pikaks ajaks

poliitikahuvi kogu ühiskonnas ning esiplaanile tõusid majanduslikud mured ja rahateenimine. Kuigi

poliitikahuvi on tänaseks kogu taas ühiskonnas tõusnud, peab seda oma elus tähtsaks vaid iga viies

tänane Eesti noor. Ka rahvusvahelisest noorte sotsiaalse ja poliitilise aktiivsuse uuringust „Catch-EyoU“

selgus (Rämmer 2018c), et Eesti stabiilsetes oludes ellu astuvatest noortest palju suuremat huvi nii

ühiskonnas kui oma koduriigis toimuva vastu tundsid hoopis majanduslikku kitsikusse sattunud Kreeka

ja Brexiti poole tüüriva Suurbritannia noored. Pole üllatav, et pärast nõukogude aega on töö tähtsus

noorte elus suurenenud. Kui 1990. aastal püüdis veel riik kõigile töökohta tagada, siis 2008. aasta

majanduskriisi eelsel ajal oli saanud sellest oluline elatusvahend. 2018. aastaks suurenenud töö

tähtsustamist selgitavad ka varasemad uuringud (Unt 2014), mille kohaselt on kriisijärgsel ajal noortel

juba ilma varasema töökogemuseta üha raskem töökohta leida. Kui 1990. aastal olid kaasaegsed vaba aja

veetmise võimalused suhteliselt piiratud, siis pärast turumajandusele üleminekut on töövälisel ajal

kättesaadavate meelelahutuste valik mitte ainult laienenud, vaid ka nende köitvus on kasvanud. Ka

sõprade ja tuttavate tähtsust hindasid noored 2008. aastal nõukogude ajast märksa olulisemateks ning

väärtustasid hiljem neid veelgi kõrgemalt. See pole üllatav, sest ühelt poolt jagavad noored eakaaslastega



samu huvisid ja eesmärke ning teisalt on mõttekaaslaste tähtsus järjest keerulisemaid väljakutseid

esitavas ja riskidega toimetulekut eeldavas ühiskonnas tõusnud. Tänased noored on astunud ellu ka

sotsiaalmeedia ajastul, kus saab ise endale meeldivat suhtlusringkonda märksa lihtsamini kujundada.

Eesti noorte tööväärtused naabermaade võrdluses
Suur osa väärtuste uuringutest on pühendatud väärtuste seosele tööga. Tõsiasja, et töö tähtsuse

uurimisele on pühendatud suhteliselt rohkem tähelepanu kui ülejäänud eluvaldkondadele, nagu

perekond, vaba aeg, sõpruskond ja religioon, võib selgitada põhirolliga, mida töö mängib inimeste elus

mitte ainult sissetulekute esmase allika, vaid ka sotsiaalses elus osalemismustrite kujundajana, mõjutades

sotsiaalset staatust, tarbimisharjumusi, tervist ja pereelu (Roe, Ester 1999).

Tööväärtustena käsitletakse nii töö eest saadavate hüvede tähtsustamist kui ka mitmesuguseid töö

kaudu arenevaid enesearendamise võimalusi. Instrumentaalsed ehk vahendväärtused osundavad

õppimise või töö kaudu saavutatavatele eesmärkidele (kõrged sissetulekud, kindel töökoht,

karjääritegemise võimalused, sobiv tööaeg, ohtralt puhkepäevi). Ekspressiivsed ehk eneseväljenduslikud

väärtused tulenevad tööülesannete ja sisuga kaasnevatest arenguvõimalustest (töö huvitavus, loovus ja

vastutusrikkus, saavutamis-, enesetäiendamis- ja initsiatiivi realiseerimisvõimalused).

Kümne aasta eest MIHUSes avaldatud 2007. aasta koolilõpetajate haridusväärtuste analüüsist selgus, et

kuigi noorte seas andsid tooni materiaalsed ja positsiooniga seotud väärtused, hinnati kõrgelt ka

noorsootöös olulist eneseväljenduslikkust (Rämmer 2009). Jooniselt 2 näeme, et ligikaudu üheksa

tänapäeva Eesti noort kümnest peab töökoha juures kõige olulisemaks seal teenitavat palka. Ka Venemaa

noored hindavad materiaalseid väärtusi kõrgelt. Samas hindavad nende Soome eakaaslased

sissetulekutest (81%) kõrgemalt hoopis töö kaudu avanevaid saavutusvõimalusi (87%). Ka Eestis peab

kaheksa noort kümnest ihaldusväärseks tööd, kus on võimalik midagi saavutada. Seevastu vaid 62%

Venemaa noortest peab töö juures oluliseks saavutusvõimalusi. Võimalikult paindlikku tööaega

tähtsustab kaheksa kümnest Eesti ja Soome noorest. Märksa vähem ihaldusväärne on see näitaja

Venemaal, kus seda pidas oluliseks veidi üle poole vastajatest. Võimalust realiseerida oma initsiatiivi peab

nii Eestis kui ka Soomes oluliseks üle poole noortest, kuid Venemaal on see märksa vähem oluliseks

eneseväljenduse aspektiks. Töö vastutusrikkus on oluline poolte Soome noorte jaoks, kuid Eestis ja

Venemaal tähtsustas seda vaid iga kolmas vastaja. Eesti noortest pidas tööl vabade päevade saamise

võimalust oluliseks vaid neljandik, kuid nii Soomes kui ka Venemaal oli see tähtis iga kolmanda vastaja

jaoks.

 



Joonis 2. Eesti, Soome ja Venemaa noorte tööväärtused 2017−2018, %.

Töö eneseväljenduslikke aspekte väärtustatakse
varasemast kõrgemalt
Euroopa Väärtusuuringu küsitluste tulemused kinnitavad ka teistes noorsoouuringutes (Rämmer 2018b)

ilmnenud muutusi Eesti noorte tööväärtustes, mille tulemusena on töös avalduvaid

eneseväljendusvõimalusi hakatud varasemast kõrgemalt väärtustama. Kui 1990. aastal väärtustas töö

vastutusrikkust vaid 15% vastajatest, siis juba 2008. aastal jagas seda seisukohta ligikaudu kolmandik

noortest. Sarnane muutus leidis aset ka initsiatiivi realiseerimisvõimaluste tähtsustamises – kui 1990.

aastal pidas seda oluliseks kolm vastajat kümnest, siis 2008. aastal väärtustas seda üle poole vastajatest.

Kõige suurem tõus leidis aset tööl avanevate saavutusvõimaluste tähtsustamises. Kuigi juba 1990. aastal

pidasid saavutusvõimalusi vähem või rohkem tähtsaks ligi pooled vastajatest, väärtustas 2008. aastal seda

juba seitse ja 2018. aastal kaheksa vastajat kümnest. Vaatamata sellele, et tänased Eesti noored

väärtustavad võrdväärselt Soome noortega tööd, kus avanevad initsiatiivi realiseerimisvõimalused, on

taolised töö eneseväljenduslikud aspektid nagu saavutusvõimalused ja eriti vastutusrikkus nende jaoks

vähem ihaldusväärsed. Nii Eestis kui ka teistes endistes Ida-Euroopa sotsialismimaades on alates 1990.

aastast hinnatud kõrgeimalt töö eest saadavat töötasu (Rämmer 2017). Selgeks märgiks materiaalsete

väärtuste tähtsusest on nende oluline koht Eesti (ja ka Venemaa) noorte väärtusteadvuses. Kuna Eesti

noorte jaoks on eneseväljenduslikud väärtused Venemaa noortest olulisemad aga Soome noortest

vähem tähtsad, siis saab öelda, et Eesti noorte positsioon materiaalsete ja eneseväljenduslike väärtuste

teljel asub Soome ja Venemaa eakaaslaste vahel. Samas ei saa väärtuste kujunemist selgitada pelgalt

majanduslike teguritega, tähtsat rolli mängib ka kultuuripärand, näiteks on Eesti noorte väärtusi

kujundanud nii Kesk-, Põhja- kui ka Ida-Euroopa kultuuriruumide mõjud (Rämmer 2019a).

Tänane Eesti noor on varasemast sallivam



Individuaalset vabadust tähtsustavate eneseväljenduslike väärtuste keskmes on arusaam, et enamikku

inimesi võib usaldada. Kuigi Eesti noorte seas on taoline üldistatud usaldus peale 1990. aastat järjekindlalt

tõusnud (Rämmer 2017), pidas 2018. aastal vaid iga neljas Eesti noor kaaskodanikke usaldusväärseteks.

Samas ei saa öelda, et meie noored oleksid kuidagi umbusklikumaks muutunud, sest viimastel

kümnenditel on suurenenud usaldus erinevate institutsioonide (nt riigiasutused, politsei, õigussüsteem)

vastu. Kuigi usaldus ajakirjanduse vastu on aja jooksul tublisti vähenenud, ei tähenda see alternatiivse

meedia võidukäiku. Uuringud näitavad, et alternatiivmeediat kalduvad usaldusväärseks pidama eelkõige

teiste inimeste usaldusväärsuses kahtlevad noored (Rämmer 2018a). Aja jooksul on noorte seas

suurenenud ka sallivus vähemuste (nagu sisserändajad ja võõrtöölised, islamiusulised, teisest rassist

inimesed) suhtes. Kõige tolerantsemaks on muutunud hoiakud homoseksuaalse orientatsiooniga

inimeste suhtes – kui 1990. aastal ei tahtnud nende naabruses elada kaks kolmandikku tollastest noortest,

siis 2008. aastal jagas selliseid hoiakuid veidi alla poole noortest ning 2018. aastal suhtus homoseksuaalse

orientatsiooniga inimestesse tõrjuvalt vaid 18% noortest. Palju vastumeelsemad on homoseksuaalse

orientatsiooniga inimesed peaaegu kahe kolmandiku Venemaa noorte, kuid ainult 7% Soome noorte

jaoks. Näeme, et ka need hinnangud paigutavad meie noorte väärtused Soome ja Venemaa eakaaslaste

vahele.

Mis kujundab meie noorte väärtusi?
Kuna eri põlvkondade väärtusi on kujundanud nende nooruses aset leidnud sündmused, siis on ka

erineval ajal sirgunud noorte väärtused mõnevõrra erinevad. Seetõttu on tarbetu eeldada, et noored

võtavad vanemate eluteel kasulikeks suunanäitajateks osutunud kogemused kriitikavabalt üle. Kuna

noorte väärtuste ja arusaamade tundmine annab aimu sellest, mis suunas võiksid kogu ühiskonda

haaravad muutused väärtushinnangutes edaspidi liikuda, siis on ka just noorte väärtusi põhjalikult

uuritud.

Eestlaste väärtussüsteemi kujundavad tugevasti taolised minevikukogemused nagu kuulumine

protestantlikku kultuuriruumi ja hilisem kommunistliku ülemvõimu all elamise kogemus (Rämmer

2019b). Venekeelsete noorte väärtushinnanguid on tugevasti kujundanud ortodoksne õigeusklik

kultuuriruum. Eneseväljenduslike väärtuste tähtsuse edasiseks tõusuks on vaja pikaajalist inimeste

heaolu edendavat ja turvatunnet suurendavat majanduskasvu, millest saab osa arvestatav osa

ühiskonnast. Täiskasvanuikka astuvate noortepõlvkondade väärtusteadvust vormivad tugevasti ka

ühiskonnas domineerivad väärtused, ehk noorte kujunemist mõjutavad ühiskondlike olude kõrval ka

nende vanemad, õpetajad, sõbrad ja noorsootöötajad.
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Kommentaar
Noored väärtustavad tööandjapoolset võrdset ja ausat kohtlemist

Tartu Ülikooli ja Warwicki Ülikooli isiksuse- ja

sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo on väärtusuuringute põhjal

tõdenud, et Eesti asukoht väärtuste maakaardil pole viimase kahe

aastakümne jooksul oluliselt muutunud. Eesti paigutub nende riikide

sekka, kus enim hinnatakse ellujäämisega seonduvaid väärtusi ehk

siis olulised on materialistlikud ja füüsilise turvatundega seotud

väärtused. Samas on professor Realo tõdenud, et aasta-aastalt on

siiski tõusnud Eesti elanike üldine usaldus teiste inimeste vastu,

õnnetunne ja eluga rahulolu ning mõningal määral ka tolerantsus

vähemusrühmade suhtes, seega võib täheldada tagasihoidlikku

tendentsi eneseväljenduslike väärtuste oluliseks pidamise suunas. Ka

Andu Rämmeri analüüsist selgub, et oleme paljuski lääne ja ida vahel.

Kuidas on aga lood meie noortega?

Erinevate põlvkondade väärtusi ja hoiakuid analüüsides on inimesed

ilmselt sajandeid tõdenud, et just nende nooruses oli muru rohelus

see kõige õigem. Tegelikult elame erakordselt huvitaval ajal, kus just

nooremad põlvkonnad tuletavad oma kliimaprotestidega

ühiskonnale meelde, et ületarbimine viib meid kiirelt olukorda, kus

rohelist muru ehk enam polegi. Koolinoorte sõnavõtud ja meeleavaldused on keskkonnateemadel

avanud ühiskonna silmi ja loodetavasti jõuab järg ka poliitikute silmadeni.

Samas on just kliimasoojenemise kontekstis vanemate põlvkondade komme noori lumehelbekesteks

kutsuda omamoodi satiirihõnguline. Kui vaadata, mida nooremad põlvkonnad tööturul tegelikult teevad

ja väärtustavad, avaneb meile klikimeedia hõigatustega võrreldes äärmiselt tegus ja sisukas pilt. Tööandja

brändingu agentuur Instar on juba aastaid viinud läbi noorte tööootuste ja tööandja maine uuringut.
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Nende eelmisel, 2018. aastal avaldatud uuringust saame teada, et tööd on teinud 96% (sh erialane ja

mitteerialane töö, vabatahtlik töö, töö välismaal jne) ja õpingute kõrvalt töötab 62% küsitletud noortest.

2010. aastal töötas õpingute kõrvalt muideks vaid 41% uuringus osalenud noortest.

Seega on noored tööturul aktiivsed, kuid tõepoolest on omajagu muutunud see, mida noored töö ja

tööandja juures hindavad. Nii on Instari uuringu kohaselt tudengite hinnangul kõige olulisem

töökohavalikut mõjutav tegur ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 83% tudengitest pidas

seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. 2010. aastal oli olulisim valikukriteerium huvitav ja

arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli tollal alles neljandal kohal. Seega on tänane noor

eneseteadlik, ta väärtustab nii ennast kui keskkonda, kus tal tuleb töötada ja elada. Ütleks lausa, et

tänastel munadel on kanadele paljugi õpetada ja õnneks me Eesti noorsootöös seda üha rohkem

kaasates ja kuulates ka teeme.

 

Lisainfo
Instar EBC koduleht.

Konverentsi „Vanus on vaid number” ettekanded.

Professor Anu Realo väärtustest, usaldusest ja meie kõigi rollist.
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Noorsootöö on eetiline praktika ja see
väljendub noorsootöötaja kaudu
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Rubriigid: Hoolivus

Ilona Rannala

Eetiline dilemma
Oled kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialist ja korraldad

suvelaagrit noortele. Organiseerisid tulevastele laagrikasvatajatele

koolitusseminari. Seminar toimub puhkemajas looduslikult kaunis kohas

kodudest eemal. Kõik tulevased laagrikasvatajad on täisealised

inimesed, enamus on erialase haridusega, seda omandamas või omavad

vähemalt laagrikasvataja osakutset. Juhtud peale õhtusööki kuulma,

kuidas üks noormees võtab nooremate naiskolleegide kuuldes lõõpivalt

sõna, kuidas naised peaksid mehi seksuaalselt rahuldama – tema

väljendusviis on väga vulgaarne ja valjuhäälne. Teised kolleegid naeravad

või ei tee lihtsalt välja. Mida teed lühemas ja pikemas perspektiivis?

Miks? Mida teeksid noorsootöötajast kolleegina ja tulevase

laagrikasvatajana samas seltskonnas?

Noorsootöö ja tegelikult kogu meie elu on igapäevaselt täidetud

erinevate valikute ja dilemmadega, kus tuleb võtta vastu otsuseid ja

astuda konkreetseid samme. Millele tuginevad meie otsused ja

käitumine? Millele tugineb noorsootöötaja oma igapäevastes otsustes

keset keerulisemaid situatsioone? Kuidas käituda, kui täpselt ei tea, mis

on kõige õigem valik? Eespool kirjeldatud olukord on küll seotud kolleegidega, kuid on põhjust küsida,

kas see võib mõjutada kuidagi ka otsest tööd noortega? Või kollektiivi heaolu ja töötahet? Milliseid

aspekte veel kaaluda ja kuidas edasi tegutseda? Sellistes olukordades peaks esmajärjekorras vaatama

kutse-eetika poole, kuigi sealtki ei leia selgeid retsepte. Miks siis kutse-eetikast üldse rääkida?



Noorsootöö on eetiline praktika
Trudi Cooper (2018) kirjutab noorsootöö ajaloost ja de�neerimisest rääkides, et temalt on küsitud, kas

natsi-Saksamaa noorteliikumine Hitleri ajal oli ka noorsootöö. Tegemist oli ometigi noorteliikumisega,

paljuski noorte arengu ja isegi initsiatiivi toetamisega. Tema vastus on, et ei, see ei olnud noorsootöö, sest

noorsootöö on eetiline praktika, mis tugineb hoopis teistsugustele väärtustele kui natsiliikumine.

Noorsootöö on enamat kui keskkonnad, meetodid, raha, projektid ja tulemused. Selleks, et teada saada,

millistel väärtustel noorsootöö põhineb, võib esiteks lahti võtta noorsootöötaja kutse-eetika, kuid sinna

juurde ka olulisemad noorsootöö dokumendid – noorsootöö seadus ja valdkonna arengukava. Nimelt ei

ole keegi väga selgelt välja toonud Eesti noorsootöö alusväärtusi ning seega tuleb aega võtta ja neid ise

nendest tekstidest otsida ja mõtestada. Võib olla oleks veel parem, kui saaksime noorsootöötajate

kogukonnaga need ka uuesti läbi arutada või võtta aega, et vaadata noorsootöö väärtusi üle maailma

laiemalt?

Väärtused ja noorsootöö väärtused
Tartu Ülikooli eetikakeskuse inimesed kirjutavad: „Sõna „väärtus” kasutus on lai, ent kõige levinuma

määratluse kohaselt on väärtused soovide objektid, mis juhivad meie toimimist. Öelda, et mingi asi on

väärtuslik, tähendab, et seda tahetakse omada, saada või teha. Seega on väärtused suhtelised, st need on

väärtused kellegi jaoks.” Väärtusi liigitatakse bioloogilis-füüsikalisteks (tervis, keskkond, elu jt); sotsiaal-

poliitilisteks (õiglus, vabadus, sallivus, võrdõiguslikkus, rahvuslus, kultuuriline mitmekesisus jt);

moraalseteks (ausus, hoolivus, väärikus, lugupidamine jt) (samas). Artikli eesmärk ei ole lugeja eest töö ära

teha – kui tõesti ei ole veel mõelnud selle üle, millised väärtused on Eesti noorsootöö taga, siis tuleks

eespool nimetatud dokumendid – kutse-eetika, noorsootöö seadus ja arengukava – ette võtta ning

väärtusi sealt otsima hakata. Alles seejärel saaks hakata artikli alguses või enda praktikas olevat eetilist

dilemmat professionaalselt lahendama. Kuid ei – tegelikult veel mitte!

Minu isiklikud väärtused ja väärtuskon�iktid
Tahes tahtmata mõjutavad tööalaseid otsuseid ka meie isiklikud väärtused. Küsimus on selles, kui

teadlikud me oma väärtustest ja nende mõjust tööalastele otsustele ja tegevusele oleme. Kui sisimas

pooldan tugevalt väidet „kui on must, näita ust” ja meie kogukonnas on mustanahalisi, siis kas ma

suudan vastavalt noorsootöötaja kutse-eetikale „…olla salliv erinevuste suhtes ning innustada noori

sallivusele ja vastastikusele lugupidamisele” või “…ei alaväärista oma käitumisega ühegi noore arvamust

sõltumata noore vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest ja muudest

asjaoludest”? Kui minu isiklike ja noorsootöö väärtuste vahel on liiga palju vastuolusid ehk

väärtuskon�ikte, siis kas mul on võimalik noorsootööd kui eetilist praktikat teha?

Edasi nii iseseisvalt kui ka koos erialakogukonnaga
Eespool lühidalt kirjeldatud analüüs noorsootöö väärtuste ja isiklike väärtuste mõistmiseks algab igast

noorsootöötajast endast, kuid samamoodi saab ja peabki nende teemade arutamiseks aega võtma oma

kollektiivis. Dilemmadele vastuseid otsida, aga teinekord ka väärtuskon�iktide lahendamise ja oma



piiride avardamisega tegeleda saab julgemalt koos erialakogukonnas – Eesti Noorsootöötajate Kogu

pakub selleks mitmeid võimalusi.

Eespool mainitud noorsootöötaja kutse-eetika taga olevate väärtuste mõtestamine ja praktikas nende

väärtuste rakendamine on diskussioon, mis vääriks laiemat erialakogukonna tähelepanu. Noorsootöötaja

kutsestandard sai küll 2017. aastal uuendatud, ent noorsootöötaja kutse-eetika jäi tähelepanuta. Tänasel

päeval on noorsootöötaja kutse-eetika kutsestandardi lisa, mis paikneb kõige lõpus, kuigi tegelikult saab

igapäevane tegutsemine alguse just väärtustest ja kutse-eetikast. Noorsootöö on eetiline praktika ja

noorsootöö eetikast tuleb hakata selgemalt ja süsteemsemalt rääkima. Meie ühiskonnas on viimaste

aastate jooksul toimunud mitmesuguseid väärtusi puudutavaid arutelusid ja ka põrkumisi – Eesti

Vabariigi Presidendi sõnul on meie ühiskond väärtuskriisis. Kui see nii on, siis tuleb see väärtuskriis

suuresti just ka noorsootöötaja töölauale – sel kevadel Tallinna Ülikoolis kaitstud noorsootöö korralduse

magistritöös (Kängsepp, 2019) tuli selgelt välja, et noorsootöötajad puutuvad näiteks üsna palju kokku

vaenukõne teemaga ja vajavad ise toetamist selle teemaga tegelemisel. Noorsootöötajatel lasub üsna

suur vastutus väärtuste teemaga tegelemisel ja noore põlvkonna väärtuskasvatuses osalemisel, aga

sellest tuleb kõigepealt teadlikuks saada. Eesti Noorsootöötajate Kogu poolt teen siinkohal üleskutse

tulla kokku ja noorsootöö väärtused ning kutse-eetika uuesti lauale tõsta!

Individuaalseks tööks on lugejal soovi korral võimalus noorsootöö eetika teemal ise edasi mõelda,

kasutades näiteks ingliskeelset e-õppematerjali: https://www.youthworkandyou.org/ywelp-three/, uurida

teemakohaseid materjale ja koolitusi Tartu Ülikooli eetikakeskuse kodulehelt, ülikoolide avatud

akadeemiate koolitusi noorsootöö valdkonnas või infot Eesti Noorsootöötajate Kogu kodulehelt.

Noorsootöö on eetiline praktika ja see algab igaühest meist!
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Enamiku keskkonnaprobleemidest võib panna ühte suurde

kliimamuutustega seotud patta. See kokku keeratud supp on varsti

üle keemas ja oleme juba praegu sunnitud seda üha suuremates

kogustes helpima. Kalleimat hinda maksavad meie noored, mistõttu

on noorsootöös oluline keskkonnahoiu väärtusi kanda. Poliitik ja

keskkonnaaktivist Al Gore ütleb, et kliimakriisiga tegeledes on jäänud

ainult kolm küsimust: 1) kas me peame muutuma?; 2) kas me

suudame muutuda ja 3) kas me muutume? Esimesele kahele on

vastus kindlasti „jah” ning viimase vastus on meie endi teha.

Miks on meil vaja oma käitumist
muuta?
Teame, et kliima muutub, kuna kasvuhoonegaaside kontsentratsioon

on atmosfääris viimase 800 000 aastaga võrreldes enneolematult

kõrge. Kõrvutatuna tööstusrevolutsioonieelse ajaga on

kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris tõusnud lausa 40 protsenti.

Alates 20. sajandist toimunud kliima kuumenemist põhjustab 99,9(9)-

protsendise tõenäosusega just inimtegevus. Selle peamisteks

põhjusteks on fossiilkütuste põletamine, transport, põllumajandus, metsade maharaiumine ja

turbamaade kuivendamine. Kasvuhoonegaaside kõrgest kontsentratsioonist tingitud soojenemine

mõjutab maismaa- ja arktikajää sulamist ning tõstab meretaset, mis paneb omakorda pitseri saarte vee

alla jäämisele.



Kliimakriis sunnib inimesi kodudest lahkuma ja teistesse riikidesse rändama, tekitab äärmuslike

põudadega seotud kon�ikte, üleujutusi ning mõjutab paljudes piirkondades põldude saagikust ja seega

ka meie toidulauda. Kliima kuumenemine paneb põntsu nii meie vaimsele kui ka füüsilisele tervisele ning

suurendab haiguste levikut. Sellega kaasneb ka palju lisakulutusi tervishoiule, jahutussüsteemidele ja

muudele toimetulekuviisidele. Oodata on äärmuslikke ilmastikumuutusi, vee kvaliteedi halvenemist ja

eluslooduse liikide kadumist. Just praegused noored vajavad enim teadmisi, mida selle vastu ette võtta.

Mida on noored juba teha suutnud?
Neil on suur huvi kliimakriisi vastu

Noored paistavad sellest aru saavat, sest juba   2016. aastal pidasid nad ülemaailmses küsitluses

kliimamuutust järgneva kümne aasta olulisimaks probleemiks. Ligi pool miljonit neist on rahastatud

programmide kaudu kliimamuutuste suhtes midagi oma kodus, koolis või kogukonnas ette võtnud. IPCC

ehk Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu ütleb, et kui me ei suuda kümne aasta sees õhku

paisatavate süsihappegaasi emissioonide hulka piirata, on oodata katastroo�lisi tagajärgi. Sarnaste

tarbimismustrite jätkudes ja Maa rahvastiku kasvades 9,6 miljonini vajame 2050. aastal inimkonna

tarbimismahtude rahuldamiseks kolme maakera.

Noored on mõjutanud poliitikat

2018. aasta augustis rootsi tüdrukust Greta Thunbergist alguse saanud Fridays For Future

kliimaprotestisari näitab aga, et keegi pole liiga väike, et maailma muuta. Greta on oma kahe punupatsi ja

võimsate kõnedega justkui päris lihast ja luust Pipi Pikksukk, maailma tugevaim tüdruk. Tema ühe-

inimese-algatusest sai 15. märtsiks 2019. a 150 riigi ja 1,4 miljoni osalejaga kliimaprotest, mille eesotsas on

just noored. Nüüdseks on viimase aasta sees kliimakriisi välja kuulutanud Suurbritannia, Iirimaa, Kanada,

paavst Fransiscus ja Prantsusmaa. Suur hulk meediaväljaandeid püüdlevad sihipäraselt selle

hädaolukorra parema kajastamise poole. „On väga oluline, et noored tegelevad nende teemadega. See

annab ka mulle kui poliitikule kindlust, et nendel teemadel sõna võttes on ühiskonnas pidamist,” ütles

president Kersti Kaljulaid Arvamusfestivali kliimaarutelul noorte kliimastreikijatega vesteldes.

Lahendusi luuakse ka ettevõtlusega

Keskkonnaprobleemide suureks põhjustajaks võib pidada ületarbimist. Ühekordse plasti liigtarbimise

jälgimine aitab mingil moel enda ressursikasutuse mõju visuaalselt näha. Ennustatakse, et juba 2025.

aastal on ookeanis iga kolme tonni kala kohta tonn plasti ning 2050. aastal rohkem plasti kui kala. Noored

paistavad siin silma mitmete plasti vähendavate lahendustega. Teismeliste tüdrukute Superheroes

programmi osana loodud ettevõte SISU kott kasutab Uuskasutuskeskuse kangajääke ning pakub tööd

puuetega inimestele, kes valmistavad korduskasutatavaid toidukotte. Need asendavad õhukesi

ühekordselt kasutatavaid kilekotte.

Õpilas�rmaprogrammi eestvedaja Junior Achievement Eesti korraldas möödunud õppeaastal mitu

rohelist ettevõtlust soodustavat üritust. Veebruaris toimunud suureks õpilas�rmade laadaks tuli lausa

eraldi rohelise õpilas�rma auhind luua. Müüdi tahket plastita šampooni, väikesi toidukotte, pillirookõrsi

https://edition.cnn.com/2019/05/01/europe/uk-climate-emergency-scn-intl/index.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-48221080
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https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/14/pope-francis-declares-climate-emergency-and-urges-action
https://wnobserver.com/europe/french-parliament-declared-climate-emergency/


ning kangajääkidest valmistatud pusasid, pinaleid, juuksekumme ja kotte. On näha mõistmist, et

tähtsaim pole mitte prügi sorteerimine, vaid hoopiski selle tekkimise vältimine.

Noor on teadlikum tarbija

Teadliku tarbimise trend on üha kasvamas. Noored on valmis eetilise toote eest rohkem maksma. „Noor

inimene on teadlikum, kuna ta on kasvanud keskkonnas, kust ta saab maast madalast vastavat infot,”

arvab Sirly Meriküll, Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete koordinaator, kelle kogemuse põhjal on

erinevates keskkonnaorganisatsioonides alati näha rohkem noori. Nende valikutel on mõju ka poodides

saadaolevale kaubasortimendile: „Poodides on üha rohkem vegan-tooteid,” ütleb Sirly.

Paljud „rohelise sildita” tegevused hoiavad keskkonda

Eesti Noorsootöö Keskus korraldas suvel Noorte Jooksu, kus Magnus Kirt kutsus noori üles elektrilise

abivahendita liikuma vähemalt 20 000 kilomeetrit. 747 noort ületasid üheskoos eesmärgi lausa rohkem

kui 10 000 kilomeetriga. Innustades noori liikuma jala või rattaga, vähendame jalajälge fossiilkütusel

sõitva transpordi ning mitmete kaudsete tegurite arvelt. Loodust, tervist ja raha säästvad tegevused ei

vaja rohelist brändingut, et inimesi kaasata.

Kas me muutume ehk mida on noortel veel vaja?
Vajadus rohkema info järele

Kas teie teate, kumb on keskkonnasäästlikum: kas oma taarasse ostetud kohalik lehmapiim või Rootsist

sisse toodud taimne piim kartongis? Kui me vaatame, kui palju ressursse toote loomiseks kulub, siis on

kartongis taimne piim väiksema jalajäljega – selle tootmisel paiskub õhku vähem kasvuhoonegaase. Kui

lähtume ainult pakendi tekkimisest, siis vähem prügi tekitab kohalik oma pudelisse ostetud lehmapiim.

Keskkonnateemad on keerulised ja mitte tingimata intuitiivsed.

Enamik noortest tunneb vajadust suurema hulga kliimamuutusi puudutava info järele. Üks Fridays For

Future Eesti eestvedajatest, 16-aastane Kristin Siil ütleb, et abiks on noorte väärtuste kujundamine koolis.

Kui kliimastreiki ei pruugi koolid alati heas valguses näha, siis harivate ürituste ja muude ühistegevustega

tullakse alati hea meelega kaasa. Noored vajavad tema sõnul rohkem julgustust ning noorsootöötajad

saavad keskkonnateemade algatamisel initsiatiivi võtta. Kristini arvates on noori lihtsam tegevustega

kaasa kutsuda ja oma arvamusi muutma panna kui täiskasvanud inimesi.

Võimalused enda käitumise muutmiseks

Oma käitumise ümberkujundamine võib noorele üsna raske näida, kui ise majapidamise peremees ei ole.

Tunne „aga mida mina isiklikult ette võtta saan” on kerge võimust võtma. Noored vajavad julgustust, et

nad saavad ka oma tegudega midagi muuta. Paljud sellistest valikutest hõlmavad vestlusi vanematega.

Näiteks võidakse prügi vähendamise püüdlustes ühiselt otsustada tellida postkastile rämpspostist

keeldumise kleeps või tellida tasuta pakendikott pakendite eraldi sorteerimiseks. Isikliku jalajälje

vähendamiseks võib otsustada transpordivahendina kasuta hoopis jalgratast.

Võimalused suuremate ettevõtmiste korraldamiseks



Üks noorsootöö olulisimaid põhimõtteid on, et noor peab olema selle korraldusse aktiivselt kaasatud.

Teistega koos on lõbusam ja julgem ning nii saab ellu viia suuremaid muutusi kui üksinda. Selleks on vaja

teada, millised on noorte endi ideed. Noorteorganisatsioonis CISV International tegutsev õpilane Paula

Pokinen leiab, et olulisim on haridus. Tema hinnangul ei räägita koolis keskkonnateemadest piisavalt ning

noori üllatab, kui nad kuulevad, miks peaks olema keskkonnateadlik. Tema tunneb, et paljud võtavad asja

naljaga või nõmedusena, näiteks ei soovi põhimõtteliselt prügi sorteerida. Paula on muuhulgas oma

organisatsiooni kutsunud esinema keskkonnateemade eksperte, aga ka ise noortega näiteks

kliimaprotestil osalenud.

 

Soovitused keskkonnahoiu väärtuste rakendamiseks
noorsootöös

1. Omanda ise teadmisi keskkonnast

Hoia end kursis uudistega, loe raamatuid ja vaata �lme. Facebookis on tore grupp „Keskkonnasäästjad”,

kus jagatakse huvitavaid uudiseid ning arutletakse nende üle. Bea Johnsoni „Jäätmeteta kodu” õpetab,

kuidas oma elutegevusega vähem prügi tekitada. Mike Berners-Lee ingliskeelne raamat „How bad are

bananas?” räägib sellest, milline on erinevate asjade jalajälg banaanist vulkaanini. Veebilehekülg

kliimamuutused.ee teeb lühikokkuvõtte kliimamuutustest.

2. Paku teadmisi keskkonnast

Teemat tundvate ekspertidega noori kaasavate töötubade ja asjakohaste �lmiõhtute korraldamine ning

raamatusoovituste jagamine on head viisid teadmisi jagada. Huvitav töötuba võimaldab aktiivselt kaasa

mõelda, arutleda ja ka ennast analüüsida. Noortekeskuse laual võiks koha leida keskkonna- ja

roheinnovatsiooni ajakiri Jälg ning riiulis keskkonnateemasid tutvustavad raamatud.

3. Pane rõhku suurima keskkonnamõjuga lahendustele

Kui räägime jalajälje vähendamisest, siis põhirõhk peaks olema olulisima mõjuga tegevustel: taimse toidu

osakaalu suurendamine, säästliku transpordi kasutamine (jalad, ratas või ühistransport) ja säästlik

energiatarbimine. Need on ka esimesed asjad, millele keskenduda noorsootöökorralduses.  Kas

suupistelaual on piisavalt taimset toitu? Kas saaksite liikuda säästlikuma transpordiga? Kas saaksite

kasutada hoopiski rohelise energia paketti?

4. Tark tarbimine algab tarbimise vähendamisest

Kuigi tark tarbimine on samuti tähtis, peame mõtlema eelkõige tarbimise ennetamisele. Esimene

küsimus peaks olema „kas seda on päriselt vaja?”. Ebavajalikust keeldudes teeme suurima teene prügi

teket ennetades. Üritustel jagatav nänn ei rõõmusta tegelikult kedagi. Helkurid ja pastakad ununevad

sahtlisse või kotti ja segunevad muu kolaga. Parem on kinkida elamusi, kinkekaarte, annetuskinke või

toitu. Ja kui mõtleme, et ennetame prügi teket midagi korduskasutatavat kinkides, siis siin tuleb samuti

ettevaatlik olla. Kui üritusel jagatakse sadu või tuhandeid kehva kvaliteediga korduskasutatavaid

veepudeleid inimestele, kes neid ei vaja, on see hoopis tarbimise suurendamine.



5. Rõhuta seda, mis ei sõltu inimese majanduslikust olukorrast

Üks suurimaid müüte on, et keskkonnasäästlik eluviis on võimalik vaid siis, kui sul on palju raha. Rääkige

viisidest, kuidas saab ühendada raha- ja keskkonnasäästu. Swedbanki blogist leiab spetsiaalselt sellele

pühendatud sarja „Keskkonna kolmapäev” ning minu isiklikus blogis Suletudring.ee on samuti sellest

juttu. Meisterdades tehke asju tasuta jääkmaterjalidest: vanadest tekstiilidest väikesed ja suured

toidukotid, näopuhastuspadjad jne.

6. Korraldage keskkonnasäästlikke üritusi

Keskkonnasõbraliku ürituse korraldamine nõuab ürituse paljude aspektide läbimõtlemist ning siin tuleb

appi Eesti rohelise liikumise kodulehelt leitav „Keskkonnasõbralikud suunised”. Selles on mõtteid nii

koolituste, festivalide, spordiürituste kui ka messide korraldamiseks. Muidugi on vahva, kui üritus on

kantud keskkonnateadlikust vaimust. Spordiüritusel või rannapeol saab teha prügijooksu ning võistelda,

kes rohkem prügi kogub. Prügiga saab omakorda teha šokeerivaid kunstinäitusi. Variante on pea lõputult.

7. Sorteerige prügi

Hoolitsege selle eest, et üritustel oleks kõik võimalused ja juhised prügi liigiti sorteerimiseks. Kui jätame

prügi sorteerimata, läheb see põletamisele või prügimäele ladestamisele. Olmeprügi on ka kõige kallim

vedada. Te vajate alustuseks pakendikotti, mis on üldiselt tasuta. Nimelt maksame me pakendiveo juba

poes pakendit soetades kinni. Seejärel on tarvis biojäätmevedu, mis on tasuline, aga oluliselt odavam kui

olmeprügi. See moodustab tavaliselt kolmandiku olmeprügist.

Paber ja papp tuleb samuti eraldi sorteerida, aga seda võib ka kasutada näiteks isetehtud paberi

meisterdamisel. Selleks pannakse tükkideks rebitud paber veevanni ligunema ja püreestatakse ühtlaseks

massiks. Selle massi saab omakorda isetehtud raami kasutades uuesti paberileheks muuta.

8. Vead on õppimiseks

Vigade tegemine on normaalne osa keskkonnateadlikkuse kujundamisel. Püüa muidugi anda endast

parim asjade läbimõtlemisel. Kui aga kõik ideaalselt välja ei tule, siis anna endale andeks ja võta seda

õppimisvõimalusena. Meil ei ole vaja paari ideaalset keskkonnasõpra, vaid hästi palju ebatäiuslikke

üritajaid. Kui palju inimesi teeb palju väikeseid asju, siis nendest tuleb kokku üks suur asi.



Maria Rahamägi, JA Alumni

Estonia juhatuse liige ning MTÜ

Edumus asutaja

Kommentaar
Esmapilgul võib tunduda, et keskkonnateadlikkuse edendamine on

justkui lisakohustus, millega noorsootöö vallas tegutsejad peaksid

tegelema. Tegelikult see aga nii ei ole, sest kuigi oma

käitumismustrite muutmine võib alguses nõuda veidi vaeva ja

teadlikumat lähenemist, siis omast kogemusest näen, et

keskkonnasäästlikum käitumine on säästlikum ka aja- ja rahakulu

mõttes.

Näiteks oleme JA Alumni Estonias korraldanud õpilas�rma alustamise

üritust Hakkaton, kus kasutasime esimestel aastatel palju

ühekordseid nõusid, sest nii tundus lihtsam. Vahetades ühekordsed

topsid aga tavaliste tasside vastu ja korraldades mõned söögikorrad

kohvikutes, suutsime ära hoida suure prügimajanduse probleemi

ning ei pidanud lisaraha kulutama ühekordsete nõude ostmiseks.

Keskkonnasäästlikkus oli sealjuures minu kui korraldaja jaoks boonus.

Konverentsi korraldades aga teadsime, et me ei kingi osalejatele

nänni, mida tihtipeale partnerid hea meelega reklaamiks välja

tahavad jagada. Me ei trükkinud bännereid, millega ürituse ruumi

võiks sisustada. Me ei pakkunud osalejatele pudelijooke ja hoidsime

üritusega seonduva info digitaalsena. Seeläbi hoidsime taaskord

eelkõige kokku oma aega ja raha, aga tegime ka keskkonnateadliku

valiku.

Niisiis tasub ükshaaval erinevatele tegevustele peale vaadata ning mõelda, kas neid on päriselt vaja. Aega,

raha ja keskkonda on oluliselt lihtsam säästa kui neis probleeme juurde tekitada.

 



Piret Laidroo, Rakvere valla

noorsootööspetsialist. Foto

autor Riho Tammekand

Kommentaar
Mina olin noor siis, kui oli teistsugune aeg kui praegu. Eesti kuulus

suurde Nõukogude Liitu. See on kindlasti mõjutanud minu

tõekspidamisi ja väärtushinnanguid. Kunagi tuli endal olla väga

loominguline, sest poelettidelt ei saanud seda, mida noor inimene vajas.

Õmblesime sõbrannadega koos endale ise moodsaid riideid ja

tuunisime olemasolevaid jalanõusid, lisasime detaile kottidele ja tegime

ise palju muud. Mäletan, et meie 43 õpilasega klassis polnud ühtegi

tüdrukut, kes poleks ise oma kätega midagi valmis teinud. Hindan

tänagi oskust oma kätega midagi luua ja püüan seda ka noortele

õpetada.

Olen õppinud käsitööõpetajaks, ent rohkem kui käsitööoskust, püüan

noortele edasi anda igapäevaelus hakkamasaamise oskust, näiteks

matkates. Matkamine on nagu üks väike lühiajaline elumudel. Noor on

eemal oma kodust ja vanematest, kõigest sellest, mis on tema jaoks

igapäevane ja turvaline. Seda nimetatakse mugavustsoonist

lahkumiseks. Matkal tuleb noorel kogeda palju seda, mida kodus arvuti

või telefoniga teha ei saa. Kõige raskem ongi saada noori välja turvalisest

keskkonnast. Kui see on kuidagimoodi saavutatud, siis on väga oluline

köita noore tähelepanu sellega, mis teda huvitab. Ükskõik, kas see on

lõkke süütamine, toidu valmistamine, puu otsa ronimine, onni

ehitamine, telgi ülespanek, jõest läbiminek… Noor saab igal juhul kogemuse, mida tal varem polnud.

Nüüd on oluline seda kogemust koos teiste koosviibijatega jagada ja sellest omavahel õppida.

Mida ja kui palju noor kogeb ja õpib, sõltub täiskasvanutest, kes on selles protsessis tema ümber.

Tähtsustan üliväga täiskasvanute – vanemate, õpetajate, noorsootöötajate, ametnike, poliitikute jt –

eeskuju. Eeskujud on noore elus üks kõige olulisem asi! Olen seda oma pikal noortega töötamise ajal

näinud pea iga päev ja julgen panna täiskasvanutele südamele, et kõik, mida noored täna teevad, on

täiskasvanute eeskuju tulemus! Ja selle eeskuju järel tekivad noorel oma tõekspidamised ja

väärtushinnangud!

Nüüd olen jõudnud kohta, kus ütlen, et kui meie, täiskasvanud, ei näita noortele eeskuju ja ei tegutse nii,

et elu Maal saaks jätkusuutlikult edasi minna, siis jõuame sinna, kuhu oleme praegu teel –

looduskeskkonna pöördumatu kahjustamiseni. Sellest, et meediaväljaanded kirjutavad, kui oluline on

noorte tegelemine keskkonnaprobleemidega, ei ole tolku, kui on palju neid täiskasvanutest

otsustajaid, kes on noortele hoopis teistsuguseks eeskujuks oma hoopis muude huvidega. Paljud

noored võtavad just sellised eeskujud ja neid ei pruugi üldse huvitada, mis edasi saab.

Paljusid noori on vaja nagu elama äratada ja näidata, mis on väljaspool nutimaailma või ka väljaspool

nende kodust maailma. Ja see meil ikka õnnestub ka! J Näiteks viime Rakvere vallas selleks oma noori

imepisikesele Keri saarele, kus enamuse ajast ei ole elektrit, ei ole poodi, ei ole muud peale paari



80 x 300 m majakese ja majaka. Isegi puid ei kasva seal. Ja sinna minek-tulek sõltub ilmataadi tujust. Võib

juhtuda, et terve nädal meri tormab ja ei pääsegi sealt ära. Väga hea on seal noortele õpetada

keskkonnasäästlikkust ja rääkida erinevatest keskkonnaprobleemidest, sest väikesaared keset merd on ju

ühed tundlikumad paigad keskkonnaprobleemide kohapealt. Ja eks tuulised ilmad ja tormine meri on ka

kliimamuutuse tagajärg – teadlased ennustavad kliima muutumist järjest tuulisemaks. Kuidas ja millega

saavad siis saarte elanikud ühendust mandriga? Poodi? Kooli? Kas saartel võib elu välja surra?

Õpetame noortele oma vallas ka erinevate ilmaoludega õues viibimist, mis tugevdab noorte tervist.

Matkame ja teeme väljasõite nii suvel kui talvel, nii vihma kui lumega. Matkame päeval, ent populaarsed

on ka öised matkad. Harrastame soovijatega lumel kõndimist ja enda jääauku kastmist.

Arvan, et kogu kompleksne protsess, mida aitavad pädevad ja eeskujuks olevad täiskasvanud noore

ümber ellu viia, aitab noorel elus õige suuna leida ja keskkonnateadliku elanikuna Maal elu säilitada ning

siin paremini hakkama saada.

 

Kommentaar
Liis Metsatalu

JA Eesti õpilas�rma programmi koordinaator

Noore eeskujuks on teine noor ning keskkond, kus ta viibib. Noortega töötavatel organisatsioonidel ja

täiskasvanutel on kindlasti vastutus selle ees, milliseid väärtushinnanguid noored kannavad. Ühest küljest

saame noori suunata nende vaadete ja tõekspidamiste osas, tuues nende teadvusesse

keskkonnaprobleemid ja inimese rolli keskkonna saastamisel ja hoidmisel. Saame jagada valdkonna

teadmisi ja olla eeskujuks neid teadmisi ka ise enda tegevustes rakendades. Teisest küljest saame

noortele sisendada eneseusku, et igaühel neist on võimalik midagi ise ära teha selleks, et planeet Maa

säiliks ka järeltulevatele põlvkondadele eluväärse keskkonnana. Olgu selleks panuseks kas jäätmete

sorteerimine üksikisiku tasandil või uue „Teeme ära” taolise algatuse loomine.

Eneseusku saab noortesse sisestada, pakkudes neile võimalusi kogeda õnnestumist ja ebaõnnestumist,

sealjuures aktsepteerides, et ka ebaõnnestumine on okei. OIulisim on, et noortes oleks sisemine soov

proovida ja katsetada, sest ilma selle julguseta võivad nad jäädagi küsima: „Mis oleks kui..?” Andes

noortele võimaluse korraldada ise üritusi, juhtida projekte või tegutseda õpilas�rmas, saavad noored

kogemuse vastutusest, eduelamuse ise tehtust ning väärtusliku katsetamise kogemuse. Meie roll on

sealjuures noori protsessi vältel nõustada, toetada ja suunata. Suurendades noorte eneseusku nende

võimesse maailma muuta, saame tulevikus poliitiku ja keskkonnaaktivisti Al Gore’i kolmele

küsimusele vastata kindla „Jah”-iga.

 

Kaanepildi autor on noor kunstnik Kadi Sink

https://www.instagram.com/kadis.ink/
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Marget Miil

Augustikuus osalesin Arvamusfestivali arutelus „Kes päriselt õpetab – õpetaja

või in�uencer?“. Kuigi arutelu oli konstruktiivne, täheldasin siiski osalevate

õpetajate ühist muret – kuidas on neil võimalik võistelda in�uencer’itega?

Usun, et see küsimus kõnetab ka noorsootöötajaid. Pärast aruteluvälist

vestlust õpetajatega jõudsime ühisele järeldusele – õpetajad ja in�uencer’id

ei saagi omavahel võistelda, kuid miks see nii on?

Internet kui parim sõber
Internet on saanud lahutamatuks osaks noorte elust. Viimasest EU Kids

Online uuringust teame, et 97% 9–17-aastastest lastest kasutab internetti iga

päev vähemalt ühest seadmest ning kõige rohkem kasutatakse internetti

YouTube’ist videote vaatamiseks. Noored ei vaata YouTube’ist ainult

kassivideoid, vaid konkreetsete inimeste loodud sisu, kus rusikareeglina

esineb alati ka autor ise. Selleks, et hoomata YouTube’i tähtsust noorte seas,

toon välja, et minu seminaritöös läbiviidud küsitlusest, kus palusin noortel

nimetada enda lemmik-youtuber’eid, selgus 513 küsitletu seast, et vaid

kaheksa neist ei vaata YouTube’i ning kokku nimetati 2526 lemmik-

youtuber’it. Oma sel aastal kaitstud bakalaureusetöös nägin, et mida noorem

oli laps, seda varem hakkas ta ka YouTube’i vaatama ning seda täheldati juba

kaks aastat tagasi tehtud TÜ samalaadses uuringus. Kui mõelda sellele, et noor vaatab iga päev mõne

kindla isiku videoid, on teinud seda algklassidest saati ning kohtab youtuber’it nutiseadme vahendusel

tihedamini kui mõnda sõpra, ei tundugi enam nii veider, miks noortele youtuber’ite vaatamine nii oluline

on ja nii tugevat mõju avaldab.



Kas ainult lähedased mõjutavad noori?
Juba 70ndatel kirjutas Albert Bandura sotsiaalse õppimise teooriast. Sotsiaalse õppimise teooria kohaselt

ei arene lapse loovus, isiksus ja väärtused iseseisvalt, vaid mõjutatuna erinevatest käitumismudelitest ja

hinnangutest, mida annavad edasi noorte eeskujud, mistõttu on eeskujudel võimalus noorte maailmapilti

kujundada. Kuid Bandura märkis, et eeskujud ei pea pelgalt olema vaid füüsilised inimesed, keda nad

teavad, vaid need eeskujudelt õpitud käitumised võivad olla ka massimeediast mõjutatud. Nii minu kui ka

vanema generatsiooni põlvkond kindlasti mäletab, kuidas kuulsused meile tundusid – nad olid meile

tohutuks eeskujuks, kuid me tajusime seda kaugust meie ja nende vahel. Kuulsus oli justkui eksklusiivne

olend, kellega kohtumine tundus üsna vähetõenäoline. Nüüd, 40 aastat pärast Bandura esialgset teooriat,

teame, et noored ei tugine enam pelgalt füüsilistele eeskujudele või massimeediale, vaid neil on see

esmakordne võimalus tajuda kaugel olevat virtuaalset eeskuju justkui sõbrana, kes istub tema kõrval –

selliseid sõpru nimetame me mikrokuulsusteks.

Mikrokuulsus – eelkõige oskuslik strateeg
Kui traditsioonilised kuulsused eelistavad kaugust oma auditooriumist, siis mikrokuulsuse puhul on see

vastupidine – tema populaarsus sõltub interaktiivsest suhtlusest enda auditooriumiga. Kasutades

videotes sina-vormi, laikides fännide kommentaare ning korraldades erinevaid kokkusaamisi, tekitab

mikrokuulsus tunde, nagu ta räägiks otse oma ühe konkreetse jälgijaga ja nagu ta hooliks sellest ühest

konkreetsest jälgijast või fännibaasist. Teadlikud strateegiad loovad youtuber’i ja fänni vahel

parasotsiaalse suhte – fänn panustab suhtesse aega ja energiat, kuid youtuber suhtleb tegelikult

massiauditooriumiga ning tal ei ole aimugi, et see üks konkreetne fänn eksisteerib. Antud tundele lisab

kaalu juurde see, et erinevalt enda sõpradest, vanematest, õpetajatest või noorsootöötajatest, on

YouTube’is tohutult lai valik erinevaid sisuloojaid, kelle vahel noor saab valida sellise youtuber’i, kes talle

tõesti meeldib ning kes tema isiksusega sobib. Mitmed Eestis tehtud uuringud on ka näidanud, et

noored valivad oma lemmik-youtuber’i vastavalt enda soole, iseloomule ja huvidele. Kõigele sellele

lisaks on uuritud noortel olnud alati üks tingimus – youtuber peab olema naljakas.

Youtuber’ite vaatamine kui enesetäiendamine
Meedias pidevalt kajastatud teemadest võib tunduda, justkui noored vaatavad sisu, mis ei oleks sobilik ka

täiskasvanule, kuid reaalsuses on noorte lemmik-youtuber’id seotud väga tugevalt nende igapäevaste

hobide ja nende endiga. Noored, keda huvitavad arvutimängud, vaatavad kanaleid, kus luuakse

arvutimängudega seotud sisu. Samalaadne sisu tekitab neis kommuunitunde – noored tunnevad, et

sarnaste huvidega inimesi on tohutult ning see aitab neil leida uusi sõpru just tänu sellele. Mitmed

noored on mulle maininud, et nad tahavad arvutimänge mängida eelkõige selle tõttu, et nad saaksid

sõpradega koos mängida. Noored, keda huvitab aga näiteks mood või ilu, vaatavad youtuber’eid, kes

annavad nõu, kuidas näiteks paremini meikida. Bakalaureusetöö intervjuusid tehes andis mulle 9-aastane

tüdruk üsna heatahtlikult nõu, kuidas oma meiki veel paremini teha. Imestades, kuidas ta nii väärt nõu

mulle anda oskas, ütles ta, et talle lihtsalt väga meeldib YouTube’is meigivideoid vaadata.



Me teame Bandura teooriast, et noored võtavad üle oma eeskujudelt erinevaid väärtuseid ja

käitumismudeleid, kuid millised väärtused on noorte arvates youtuber’itele olulised? Kaari Permi

uuringust selgus näiteks, et noored arvavad, et nende lemmik-youtuber’ite jaoks on olulised perekond,

sõbrad ja tulevik. Minu bakalaureusetöös märkis üks noor, et tema lemmik-youtuber on vahva, sõbralik

ning peab enda lubadustest kinni. Noored näevad enda lemmikuid kui tavalisi inimesi, kellel on pigem

siirad kavatsused. Kui mõelda, et noored enda lemmikutest niimoodi arvavad, siis mida saaksime meie,

nende suunajad ja teenäitajad, paremini teha?

Kas noorsootöötajad peaksid avama YouTube’i kanali?
Kuigi maailmas on erinevaid näiteid, kus õpetajad on hakanud enda õppeainetest räppima või on teinud

endale Instagrami-konto, ei tasuks õpetajatel ega noorsootöötajatel seda teed minna – noored eelistavad

hoida enda eraelu (sh hobisid ja meelelahutust) ning koolielu lahus. Minu bakalaureusetöös osalenud

noored kõnelesid mulle sellest, kuidas neile ei meeldi oma vanematega youtuber’itest rääkida, sest

vanemad reageerivad neile tihti negatiivselt ning keelamise puhul vaatavad nad youtuber’eid lihtsalt

salaja. Noortega youtuber’itest rääkides, tuleks suhtuda videotesse positiivselt, tunda nende vastu

huvi ja esitada küsimusi. Andes noorele võimaluse oma huvidest rääkida hinnanguid andmata, teeb ta

seda heameelega. Samuti teame ju, et täiskasvanud, kes on proovinud olla liialt noortepärased, mõjuvad

noortele hoopis eemaletõukavalt. Samuti on noored maininud, et neile ei meeldi youtuber’id, kes näivad

võltsid või kes teevad seda lihtsalt vaatamiste pärast. Youtuber’ite näitest võime näha, et noored soovivad,

et nende lemmik oleks siiras ja naljakas – täiskasvanutena saame seda olla ka YouTube’i kanalit avamata.

In�uencer’id ja noorsootöötajad on siiski erinevad
Igal inimesel meie elus on kindel roll, mida nad täidavad – minu lemmiklaulja ei saaks iial täita minu

sõbranna kohta, ega ka vastupidi. Samamoodi ei saa olla noorsootöötaja in�uencer’i eest, sest mõlemad

on täiesti erinevad rollid ning pakuvad noortele täiesti erinevat tuge. Selle asemel, et mõelda, kuidas olla

sarnasem in�uencer’itega, et mõjuda noortele samalaadselt, tuleks mõelda hoopis, kuidas ma saaksin

iseendana neile mõju avaldada? Noortega tegeledes on alati võimalik rakendada mikrokuulsuste

strateegiaid – pannes neid tundma, nagu kogu tähelepanu on suunatud ainult temale, või pannes tähele

väikseid asju, mida nad teevad. Mööda külge ei jookse alla ka see, kui hoida ennast kursis päevakajaliste

trendidega – palu noorel näidata tema praegust lemmikvideot või -meemi, ta teeb seda kindlasti hea

meelega. Noorsootöötaja ei saa olla pidevalt meelelahutuslikus rollis, küll aga saab ta olla siiras ning anda

oma mõtteid inspireerivalt edasi – see on noorte silmis kõige suurem võit.
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Kas võidab see, kellel on kõige rohkem infot?
September 12, 2019

Rubriigid: Noortepoliitika

Kadri Koort

Tänased noored kasvavad üles ja tegutsevad aktiivselt infoühiskonnas.

Iga päev seisavad noored silmitsi teabe kiire liikumise ning info

üleküllusega, nii sotsiaalmeedia, interneti, televisiooni kui ka toimuvate

arutelude kaudu. Kuidas peaksid aga noored infotulvas orienteeruma,

olulise ja vajaliku üles leidma? Milline info on väärtuslik ja

usaldusväärne? Kuidas iga noorsootöötaja noori toetada saab? Noortel

on õigus täielikule, usaldusväärsele ja ajakohasele infole.

Noorteinfo, noorteinfo teenus ja
noorteinfotöö – mis on mis?
Eestis on noorteinfoga seotud tegevused loomulik osa igapäevasest

noortega tehtavast tööst nii noortekeskuses, koolis, trennis, projektis kui

ka muudes tegevustes. Eestis on 7000 palgalist noorsootöötajat ning

koos vabatahtlikega on see number ligi 15  000. Iga noortega töötav

spetsialist on ka noorteinfotöötaja, kes mõtestab ja planeerib

igapäevased noortele suunatud tegevused, sh noorte informeerimiseks

vajaliku infotöö – kõik noortele suunatud tegevused sisaldavad suuremal

või vähemal määral tööd infoga.

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetades seeläbi iseseisvust, suurendades

teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo lähtub noorte

vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks arusaadavas keeles ja

kujul, olgu teemaks suhted, ühiskondlik aktiivsus, tervis, õppimisvõimalused, sport, huvitegevused või

muu. Osad spetsialistid puutuvad kokku spetsii�lisemate, teised jällegi üldisemate teemadega – see

oleneb töö sisust, spetsii�kast, aga ka noorte huvidest.



Vaata ka SIIT.

Noorteinfo teenust pakkuvad noorsootöö asutused, noortele suunatud tegevusi ja teenuseid pakkuvad

asutused ning noortega töötavad spetsialistid lähtuvad noorte huvidest ja vajadustest ning noorsootöö ja

Euroopa noorteinfo harta põhimõtetest. Hartas kirjeldatud põhimõtete rakendamine aitab hoida teatud

kriteeriumitele tuginedes info usaldusväärsuse taset.

Noorteinfo teenuse toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on planeeritud ja eesmärgipärane info

vahendamine otsese suhtluse ja/või digitaalsete keskkondade kaudu. Nii näiteks koondab

noorteinfoportaal Teeviit universaalset infot erinevate teemade kohta, portaal Peaasi spetsii�list vaimse

tervise teemalist ning rahvusvaheline infovõrgustik Eurodesk noortele Euroopas avanevate võimaluste

infot. Noorte informeerimisel kombineeritakse nii näost näkku kui ka digitaalse suhtluse võimalusi,

näiteks töötoad, infopäevad, kohtumised, messid, festivalid, tegevused sotsiaalmeedias, et toetada ja

kõnetada võimalikult laia infotarbijate hulka.

Kuidas noorteinfotöö väärtuspõhiseks ja mõtestatuks
muuta?
Euroopa noorteinfo hartas (2018) on kirjeldatud 9 põhimõtet, millele peab tuginema noortele suunatud

noorteinfoteenus ja elluviidav noorteinfotöö. Need on noorteinfo kvaliteedikriteeriumid, mis näevad ette,

et teenus ja infotöö on sõltumatu, kättesaadav, kaasav, vajaduspõhine, võimestav, osalust toetav,

eetiline, professionaalne, ennetav. Iga hartas välja toodud põhimõte kirjeldab väärtusi ja tegevusi,

millega tuleb arvestada. Üheksa põhimõtet ning nende rakendamine võib esialgu tunduda hirmutav.

Kust ja kuidas alustada või oma teenus põhimõtetega kooskõlla viia?

Infoteenuse ja -töö üheks olulisemaks osaks on planeerimine, mis aitab välja selgitada, mida ja kuidas

noored päriselt vajavad. Planeerimise faasis tehtud tegevused aitavad täpsemini välja selgitada, milliste

teemade/valdkondade kohta noored infot vajavad ning millele pöörata noortele suunatud tegevustes

tähelepanu. See muidugi ei tähenda seda, et noored ei tohiks huvituda või küsida jooksvalt küsimusi

teistel teemadel – see on pigem selline osa infotööst, mida on raske ette planeerida ning tegutsetakse

vastavalt vajadusele, kasutades usaldusväärseid allikaid.

Olulise osana peab planeerimise ja ka elluviimise puhul arvestama sellega, et noortega töötav spetsialist

ei ole nn kõiketeadja, näiteks psühholoog, ämmaemand või karjäärinõustaja. Noorte informeeritust tuleb

toetada oma pädevuste ja oskuste piires, kaasates vajadusel erinevaid spetsialiste ja eksperte, uurides ja

viidates info loomisel või vahendamisel erinevatele spetsii�list infot pakkuvatele usaldusväärsetele

allikatele. Sellisel viisil tegutsemine aitab hoida info väärtuslikuna, hinnata ja jälgida info vastavust harta

põhimõtetele.

Kuidas seda teha? Vajaduste väljaselgitamiseks võib piirkonna noortega kasutada (jalutus)koosoleku,

häkatoni, ajurünnaku, küsitluse, konsultatsiooni või mõnd muud meetodit. Planeerimiseks on oluline

spetsialistide omavaheline võrgustikutöö, mis toetab info, teadmiste ja kogemuste vahetamist ning

https://www.youtube.com/watch?v=qIbxO2td-zM
https://entk.ee/wp-content/uploads/2019/01/Harta-Infogram.pdf


koostööd piirkonna noorte toetamisel. Samuti on Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA

loonud mitmeid planeerimist toetavaid materjale, need leiab SIIT. Peatselt ilmub eesti keeles noorteinfo

käsiraamat.

Kuidas harta aitab noortes, aga ka noortega töötavates
spetsialistides, kujundada väärtusi, millele info peab
vastama?
Vahetu töö noortega, nende huvide väljaselgitamine, planeerimine, koostöö võrgustikuga, info loomine ja

vahendamine koostöös spetsialistidega ning noortega aitab tagada selle, et noortele suunatud info

baseerub kvaliteedipõhimõtetel. Sellisel viisil tegutsemine muudab ka noorte enda jaoks info

atraktiivsemaks ja väärtuslikumaks, aitab kogu protsessi vajaduste väljaselgitamisest kuni info loomiseni

mõtestada. Toetab sealjuures noorte info- ja meediakirjasokust, pakub uusi kogemusi, toetab oskuste

arengut ning aitab välja selgitada asjakohased infoedastamise vormid – olgu selleks YouTube’i kanal,

temaatiline töötuba või hoopis teemaseina kujundamine noortekeskuses.

Viimaste aastate jooksul ei ole suurenenud ainult info hulk ja info vahendamiseks loodud kanalid, milles

noored peavad orienteeruma, vaid ka infovahetuse kiirus ja selle loomise protsess – põhimõtteliselt saab

ju igaüks oma sõnumi välja paisata ja suunata vaid ühe klikiga. Ka noored ise on info- ja sisuloojad –

kaasame noori ja laseme neil koos meie endiga tegutseda nii online kui ka of�ine. Noored saavad anda

oma panuse info vormi panemisel ja meie saame neid toetada kvaliteedipõhimõtete järgimisel.

2018. aastal toimus ERYICA eestvedamisel koostöös liikmesriikidega harta teemaline sotsiaalmeedia

kampaania, millega tõsteti esile iga põhimõte ning nendega seotud tegevused. Eesti keeles saab

kampaania kohta lugeda SIIT ning inglise keeles SIIT.

Kuidas iga noortega töötava spetsialisti panus on
olulise tähtsusega?
Noorteinfo on lahutamatu osa igapäevasest tööst noortega ja iga noortega töötav spetsialist puutub oma

töös kokku noortele suunatud ja vajaliku infoga. Noored seevastu aga orienteeruvad igal sammul infos –

mida võtta ja mida jätta. Igal spetsialistil on võimalus toetada noori asjakohase ja usaldusväärse infoga,

mis vastab kvaliteedipõhimõtetele ja aitab seeläbi kujundada turvalisemat infoühiskonda, mis toetab

noorte informeeritust neile pakutavatest võimalustest ja mõtestatud osalust ühiskonnas.

Kes on võitja?
Võidab see, kellel on kõige rohkem väärtuslikku infot, mis

https://www.eryica.org/tools-resources
https://www.facebook.com/eestinoorsootookeskus/posts/2529245700433825
https://www.facebook.com/Eryica/photos/a.522002671148935/2435774789771704/?type=3&theater


arvestab noorteinfo harta põhimõtteid;

baseerub noorte tegelikel vajadustel ja huvidel;

põhineb usaldusväärsetel allikatel;

on noortele arusaadavas keeles ja atraktiivses vormis!

 

1993. aastal võeti ERYICA üldkogul esimest korda vastu Euroopa noorteinfo harta, kus on sätestatud

põhimõtted kvaliteetseks noorteinfotööks ning mida on alates sellest ajast üle-euroopalises

noorteinfotöös ja teenuse pakkumisel aluseks võetud. Harta uuendati 2018. aastal ning see on tõlgitud 21

keelde.
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Tahad teada, mis on inimõiguste haridus ja
kuidas see noorsootööga seotud on?
September 12, 2019

Rubriigid: Artikli kommentaar, Solidaarsus

Maari Põim

Miks on inimõiguste haridus noorsootöös oluline? See on küsimus

sellest, kas inimõiguste kultuur meie ühiskonnas loob end ise või

tuleb sellele, nagu kõigele, kaasa aidata.

Projekti „Noored inimõiguste eest” raames eesti keelde tõlgitud ja

kunstnik Ulla Saare vahvate illustratsioonidega väljaandes

„Inimõiguste haridus ja noorsootöö“ rõhutatakse, et inimõiguste

kultuuri kandvad väärtused on lahutamatud noorsootöö

eesmärkidest, ent nii noorsootöötajaid kui ka noorsootöö asutusi

tuleb veel veenda inimõiguste hariduse olulisuses.

Üks olulisim aspekt, mida siin tähele panna, on, et noorsootöö ei

kätke endas juhuslikke väärtusi, vaid noorsootöös esineva mistahes

väärtuskon�ikti puhul on oluline lähtuda inimõiguste printsiipidest.

Mis need siis on, saab juba lähemalt vaadata SIIT.

Et inimõiguste hariduse põhimõtted ja koolitusmeetodid kinnitaksid

noorsootöös laiemalt kanda, soovitatakse ühendada eelnimetatu

noorsootöötajate formaalse ettevalmistusega ülikoolides.

Selle teksti koostasid Adina Marina Serban, Gülesin Nemutlu Unal ja

dr Theo Gavrielides ning publikatsiooni eesmärk on selgitada, mis on inimõiguste haridus ning kuidas ja

miks on see noorsootööga seotud.

Trükis on suunatud noortevaldkonna töötajatele ning noorsootöö õppekava õppejõududele ja

tudengitele. Väljaanne sisaldab akadeemilist osa ja juhtumiuuringuid eri riikidest ning just nii

soovitaksegi luua sild mitteformaalse õppe ja formaalhariduse vahel.

https://issuu.com/noorteagentuur/docs/inimo_iguste_haridus_taustaga_full_
https://issuu.com/noorteagentuur/docs/inimo_iguste_haridus_taustaga_full_


Angela Tikoft, Lüganuse

valla liikuv noorsootöötaja

Projekti „Noored inimõiguste eest” rahvusvaheline lõpukonverents toimub 29.−30. oktoobril, osavõtt

kutsetega. Projekti kohta saab lähemalt lugeda SIIN ja rahvusvaheliselt kodulehelt inglise keeles SIIN.

 

Kommentaar
Olles ise veel üheltpoolt noorsootöö sihtrühm, ent teisalt ka noorsootöötaja,

julgen öelda, et inimõigused ja nende osas noorte harimine ei peaks olema

midagi eraldiseisvat, vaid, nõustudes Maariga, justnimelt osa kogu

noorsootöö väärtustest ja  eesmärkidest.

Noortevaldkonnas tegutsejatena teame, kuidas noor inimene tihtilugu ise

ei tea, kuidas on temaga valesti käitutud või kuidas on ta ise kellelegi liiga

teinud. Inimõigused, mis tunduvad iseenesestmõistetavatena, ei ole seda

pahatihti noortele Eestis, rääkimata keerulisema (kultuuri)taustaga

noortest üle maailma. Olen kogenud, et üks parimaid viise, kuidas mahukat

inimõiguste teemat noortele lähemale tuua, arusaadavaks teha ning neid

harida, on Erasmus+ rahvusvahelised noortevahetused. Ühes ajas ja ruumis

viibivad koos mitmelt poolt Euroopast noored, kes saavad võimaluse

erinevate mitteformaalse õppe meetodite toel arutleda, oma kogemusi

jagada ning inimõigusi puudutavas uute arusaamisteni jõuda, on valmis

jagama saadud teadmisi ning projektist kõlama jäänud olulist infot nii

eakaaslastega kooli- ja noortekeskuse seinte vahel kui ka perekonnaga.

Mõni infokild võib end vargsi tallel hoida, kuni tekib vastav vajadus või

olukord seda kasutada. Leian, et selles inimõiguste hariduse võlu seisnebki

– vajalik on see igaühele meist, nii noorele kui ka kõigile teistele tema

ümber. Siinkohal tuleb taas päevakorda noorsootöötaja roll vajaliku info jagajana, tehes seda noorele

sobival viisil ja meetodil, ning edaspidi juba olles toeks ning märgates hetki, mil noor vajab tuge või

lisaselgitust. Seeläbi saamegi inimõiguste kultuurile meie ühiskonnas kaasa aidata.

Publikatsiooni „Inimõiguste haridus ja noorsootöö“ ilmumise üle saab rõõmustada kindlasti iga

noortevaldkonnas tegutseja, kes vähegi soovib inimõiguste teemat noortega käsitleda. See on

arusaadavas keeles, paeluvate värviliste illustratsioonidega, praktiliste näidetega, teema tausta väga hästi

avav ning kirjeldav väljaanne, mis on piisavalt värskendav, et mitte tekitada tunnet, justkui kogu info oleks

juba tuttav, nähtud ja kuuldud. Vastupidi, kiiresti muutuvas (info)ühiskonnas vajame seesugust harivat,

teadmisi kinnistavat, ent ka uut infot ja inspiratsiooni jagavat materjali aina enam.
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