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EESSÕNA
Noorsootöö õpiku oleme koostanud noorsootööd õppivatele üliõpilastele ning ka noorsootööd juba ellu
viivatele spetsialistidele – noortekeskuste töötajatele, huvi- ja ringijuhtidele ning huvikoolide õpetajatele,
noortejuhtidele ja teistele. Õpik aitab ühtlustada arusaamu nii noorsootööst laiemalt, noorsootöötegevustest kui ka noorsootöötaja rollist.
Õpiku sisu on mitmekesine, pakkudes põnevat lugemist nii neile, kes varem noorsootööga kokku puutunud ei ole, kui ka valdkonnas juba kauem tegutsenud noorsootöötajatele.
Õpiku esimene osa keskendub nooruse ja noorsootöö käsitluste selgitamisele, alustades sellest, mida
üldse mõistetakse nooruse all, selgitades noorsootöö käsitlusi eri riikides ning lõpetades noorsootöötaja
rolli kirjeldamisega.
Õpiku teine osa kajastab noortepoliitikat, noorte kaasalöömist ühiskondlikus elus ning Eestis noorsootöö
õiguslikke aluseid.
Kolmandas osas saab lugeja ülevaate noorsootöö ajaloost ning viimane osa on kõige praktilisem, andes
ülevaate noorsootöö põhilistest tegevussuundadest Eestis.
Suur tänu õpiku autoritele, kelleks on valitud Eesti tunnustatud teadlased ja spetsialistid: professor Airi
Liimets, professor Airi-Alina Allaste, professor Anu Toots, Edgar Schlümmer, Heidi Paabort, Ilona-Evelyn
Rannala, Kristjan Pomm, Nelli Jung, Reet Kost, Urmo Reitav ja Ülly Enn. Tänusõnad kommentaaride, ettepanekute ja arvamuste eest kuuluvad aga Birgit Lüüsile, Ege Enokile, Eilika Lukkonenile, dr Einike Pillile,
Hannes Sildnikule, Kristel Altosaarele, Külli Salumäele, Lii Arastele, Luule Pressile, Mailis Ostrale, Martti
Martinsonile, Merilin Schultsile ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnale.
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MILLEST KÕNELDAKSE, KUI KÕNELDAKSE NOORUSEST?
NOORSOOTÖÖ KÄSITLUS TÄNAPÄEVA EUROOPAS JA EESTIS
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NOORUSE JA NOORSOOTÖÖ
KÄSITLUSED
1.1. MILLEST KÕNELDAKSE,
KUI KÕNELDAKSE NOORUSEST?
Airi Liimets
Tallinna Ülikooli kasvatusfilosoofia ja -sotsioloogia professor

Sissejuhatus
Kooliajast on ilmselt paljud inimesed harjunud sellega, et mõisteid tuleb lühidalt ning konkreetselt defineerida. Seega kui esitada küsimus, mis on noorus, peaks saama vastata üheselt ja keerutamata. Näiteks,
et noor – see on inimene eluaastates 7–26. Antiikaja filosoof Sokrates, kellelt pärineva küsimuste-vastuste vormis vestleva õpetamisviisi järgi kannab tänapäevalgi üks õppemeetod nime ’sokraatiline meetod’
või ’sokraatiline vestlus’, selle selge ja lühida vastusega aga kindlasti ei rahulduks. Ta esitaks küsimusi nii
kaua, kuni vastaja saaks aru oma teadmatusest ning taipaks, et mitte ühelegi küsimusele pole olemas üht
ja ainuõiget vastust; et erinevad mõtlemisteed viivad erinevate vastusteni. Nii on õigem ka tänapäeval
seoses nooruse ja nooruseaga mitte küsida, mis on noorus, vaid pigem: „Millest kõneldakse, kui kõneldakse noorusest?“ Selline küsimisviis sisaldab ise juba eeldust, et vastuseid on mitmesuguseid.
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1.1.1. Nooruse ja noorusea piiritlemisest
kuni 20. sajandi lõpuni1
Esimesed katsed piiritleda inimese elu, liigendades seda erinevateks vanuseperioodideks, pärinevad Vana-Kreekast. Puudus aga ühtne seisukoht, kas elu peaks kujutama
kolme-, nelja- või seitsmefaasilisena. Näiteks Hippokrates2 jagas inimese elu seitsmeks etapiks: laps (paidíon), poiss (pais), nooruk (éphebos), noormees (neanískos),
mees (anér), vanur (presbytes), rauk (géros).

Kindlate aastatega raamistatud elufaaside liigitusse
tuleb suhtuda kriitiliselt
ühenduses mis tahes ajaperioodidega.

Keskaegses Euroopas3 oli väidetavalt kõige enam tavaks jaotada inimese elu kuude
faasi (hiliskeskajal olid käibel ka kujutlused seitsmest kuni kümnest faasist): laps (kuni
7. eluaastani), poiss (kuni 14. eluaastani), noormees (adolescentia, hõlmas eluaastaid
15–28), nooruk (iuventus, eluaastad 28–49), vanadus, kõrges eas inimene (senectus,
eluaastad 50–77), rauk (senium, 78. eluaastast surmani). Seega noorusiga struktureerus viimasena nimetatud mudelis sisemiselt kaheks, hõlmates ühtekokku eluaastaid
15–49. Nooruseale järgnes kohe vanadus. Kui aga arvestada, et inimeste suremus oli
keskajal väga kõrge ning maist elu väärtustati üldse madalalt, võib eeldada, et enamiku inimeste elutee lapseea ja noorusfaasiga piirneski.
Sellistesse kindlate aastatega raamistatud elufaaside liigitustesse tuleks suhtuda muidugi kriitiliselt ühenduses mis tahes ajaperioodidega. Näiteks keskaega käsitlevatest
uurimustest4 on teada, et kuni renessansiajani puudus üldse lapsepõlve mõiste. Lapsi
on kujutatud ka keskaegsetel maalidel kui väiksemamõõdulisi täiskasvanuid, kes on
riietatud kui täiskasvanud ja kel on nendega sarnane kehaehitus. Lapsi hinnati vähe,
laste tapmine oli sagedane ja surnud lapsi eriti ei leinatud. Ka õpetamist ei seostatud
ealiste erinevuste ega arenguga. Tänapäevases tähenduses täiskasvanuid ja alaealisi
õpetati koos. Teatud eluperioodide eristamine terviku raames eeldab suutlikkust
märgata inimeste individuaalseid ja grupilisi erinevusi. Keskajal aga puudus väidetavalt üldse käsitus arengust ja individuaalsusest. Valitses arvamus, et individuum est
1

Mõisteid ’noorus’ ja ’noorusiga’ ei saa pidada täiesti sünonüümideks, sest nagu tekstist lugeda, võib
nooreks nimetada inimest ka sõltumata ta kindlast vanusest ning elueast.
2
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, lk 85.
3
Horn, K.-P. (1998). Was ist denn eigentlich Jugend? Moderne Fragen und vormoderne Antworten. –
Horn, K.-P., Christes, J., Parmentier, M. (Hrsg.). Jugend in der Vormoderne: Annäherungen an ein
bildungshistorisches Thema. Köln, Weimar, Berlin: Böhlau, lk 1–20.
4
Gurevitš, A. (1992). Keskaja inimese maailmapilt. Tallinn: Kunst.
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ineﬀabile (individuaalsus on väljendamatu). See keskaja filosoofide ütlus toob esile
ajastu üldise orientatsiooni eelkõige tüüpilisele ja üldisele, mille kõige tõttu muutubki küsitavaks esitatud keskaja inimese elufaaside liigitus.
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Samalaadselt vastukäivad on andmed ka varase uusaja kohta. Tolle aja akadeemiliste
ringkondade kõnepruugi kohaselt piirnes noorusiga aastatega 14 ja 21. Igapäevases
argitegelikkuses olid mõisted laps/poiss (puer), noor (adolescenc) ja nooruk (iuvenis)
kasutusel aga sünonüümsetena ja neid ei kiputud eristama.
Modernse lapsepõlve ja nooruse „avastajaks” peeti pikka aega prantsuse filosoofi
Jean-Jacques Rousseau’d, kes 1762. aastal ilmunud teoses „Émile ehk kasvatusest”
kirjeldab eluperioodi, mis jääb lapse- ja täiskasvanuea vahele. Rousseau kõneleb
noorusest kui „teisest sünnist”, sest just sel ajal saavat inimene endast kui inimesest
teadlikuks. Rousseau5 kombel väljendudes hakkavad sel perioodil inimese kehamaailmas, sisemaailmas ja välismaailmas toimuvad muutused mõjutama ta arenguprotsessi. Rousseau oli esimesi, kes tõstatas küsimuse poisi ja tüdruku kasvatamise erinevustest. Teose väärtus seisneb ka selles, et noorusea kirjeldus on paigutatud ajastu
sotsiaalkultuurilise tegelikkuse kriitika konteksti, mis omakorda kinnitab nooruse
mõiste sõltuvust ajaloolis-kultuuriliste tingimuste eripärast.
19.–20. sajandi vahetusel oli eriti levinud nooruse seostamine kevade-, ärkamise- ja
varase hommiku metafooridega.6 Romaanides ja näidendites jutustati lugusid sellest, kuidas noored inimesed kannatavad ühiskonna piirangute ja hoiakute tõttu;
kirjeldati noorte tunnete intensiivsust ja nende seksuaalsuse ärkamist/tärkamist,
lootusi ja unistusi seoses tulevikuga. Klassikaliseks näiteks selles valdkonnas peetakse Frank Wedekindi draamat „Frühlings Erwachen” (Kevadine ärkamine), kus on
kujutatud noorte suutmatust sotsialiseeruda kitsalt struktureeritud väikekodanlikku
ühiskonda, ning lapsevanemate suutmatust mõista noorte vajadusi. Draama läbivad
teemad on ka tänapäeval väga aktuaalsed: koolihirm, saavutamissund, sõprus ja
seksuaalsus. Noorusega seostati ühiskonna uuenemist, kultuuri- ja tsivilisatsioonikriitikat, loomulikkust/ehedust ja looduselähedust. Võib täheldada, et nimetatud
kvaliteetide kaudu haakuvad omavahel hästi 18. sajandist pärinevad J.-J. Rousseau
ideed ja metafoorid noorusest 19.–20. sajandi vahetuse Saksamaalt.
5

Andresen, S. (2005). Einführung in die Jugendforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, lk 19.
6
ibid., lk 31–33.

Rousseau kõneleb noorusest
kui „teisest sünnist”.

19.–20. sajandi vahetusel oli
eriti levinud nooruse seostamine kevade-, ärkamise- ja
varase hommiku metafooridega.
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Tõeline murrang nooruse
mõistmises leidis aset
19. sajandi lõpul.

Tänapäeva kasvatussotsioloogias ollakse seisukohal, et tõeline murrang nooruse
mõistmises leidiski aset 19. sajandi lõpul, mil „avastati” modernismiajale iseloomulik nooruse mõiste, ehk teisiti öeldes: nooruse mõiste kehtestas end kui bioloogia- ja arengupsühholoogia teadmisega põhjendatav käsitus iseseisvast faasist
inimese elus. Sellele mõiste enesekehtestamisele aitas kaasa 19.–20. sajandi vahetusel ning 20. sajandi algul toimunud noorsoouurimise institutsionaliseerumine.7
Hakati teaduslikult uurima noorsugu ja noori. Loodi esimesed noorsooteooriad ning
alustasid tööd esimesed noorsoouurimise instituudid. Tänapäevasele teaduslikule
noorsoouurimisele alusepanijateks on USA psühholoog ja pedagoog G. Stanley Hall
(1844–1924), austria psühholoog ja pedagoog Siegfried Bernfeld (1892–1953), saksa
arengupsühholoog Charlotte Bühler (1893–1974) ning saksa filosoof ja psühholoog
Eduard Spranger (1882–1963).8
G. Stanley Halli olulisimad ideed on esitatud ta 1904. aastal ilmunud teoses
„Adolescence”. Noorusiga käsitas Stanley Hall ka kui „teist sündi”, milles oli väga oluline osa täita seksuaalsusel. Ta hoiatas seksuaalse varaküpsuse ning liig varase seksuaalelu eest, mis ohustavat eriti suurlinnade lapsi. Ka S. Bernfeld seostas puberteediealiste noorte nii bioloogilise kui ka sotsiaalse küpsemise seksuaalsuse tähendustega nende elus. Noorusea piiritles ta 14. ja 21. eluaastaga. Tema tervikteooria keskmes on arengumudel, kus on olulisel kohal noorte enesemõistmise problemaatika.
Charlotte Bühler töötas koos oma psühholoogist abikaasa Karl Bühleriga Viinis
Õpetajate Akadeemia juurde rajatud Psühholoogia Instituudis. 1921. aastal ilmus
C. Bühleri kuulus teos „Das Seelenleben des Jugendlichen” (Nooruki hingeelu). Bühler on tuntud kui nn faasiteoreetik. Ta jaotas noorte elu faasideks ehk perioodideks,
kusjuures kogu arengumudel põhines kujutlusel psüühilise ja füüsilise arengu paralleelsusest. Bühler eristas selgelt lapse- ja noorukiiga, kusjuures eluaastad 11–12
kujutasid endast tema käsituses üleminekuperioodi. Lapsed on Bühleri järgi huvitatud eelkõige objektidest/esemetest enda ümber. Puberteediiga iseloomustavat aga
suur motivatsioon luua sotsiaalseid suhteid, teha tuleviku- ja eluplaane. 17. eluaasta
ringis tärkavat aga noortel eriline huvi väärtusmaailmade vastu. Hingeelu uurides
tugines Bühler noorte käest kogutud isiklike päevikute tekstide analüüsile, mille
tulemusel eristas ta nn primitiivset puberteeti ning kultuurpuberteeti. Neist viimane
olevat iseloomulik ühiskonnas kesk- ja kõrgklassi noortele. Primitiivse puberteedi
7

Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
8
Andresen, S. (2005). Einführung in die Jugendforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
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esindajad olevat valmis varaseks aktiivseks seksuaaleluks. Kultuurpuberteedi esindajaid iseloomustavat eelkõige aga mõtisklused eneseleidmisest.

9

Esimesi olulisi noorsootüpoloogiaid pärineb ka Eduard Sprangerilt9, kes kirjeldab
oma teoses „Psychologie des Jugendalters” (Noorusea psühholoogia) seitset tüüpi
noori. Peamiseks tüüpi loovaks kvaliteediks ehk nendevahelise erinevuse määratlejaks on väärtused ehk Sprangeri järgi noorte elutunne (sks k Lebensgefühl). Vastavalt eristab Spranger noori, kes on: 1) ilu kui sellise väärtustajad (nn ilufanaatikud),
2) majanduslikkuse väärtustajad (nn ameti üle rõõmustajad), 3) teooriaid väärtustavad (nn probleemitsejad), 4) võimule orienteerunud (nn tegude järele janunejad),
5) sümpaatiat taotlejad (nn armastusväärsed), 6) religioossed inimesed, 7) moraali
väärtustajad (nn eetilised entusiastid).
Erinevad elufaasid, elamused ja sündmused omavad Sprangeri järgi tähendust niivõrd, kuivõrd aitavad kaasa inimese elu kui terviku kujunemisele. Igal elul on aga
mõte niivõrd, kuivõrd see aitab luua laiemat väärtuselist kultuuritervikut. Noorusiga
käsitab ka Spranger nn vahefaasina lapsepõlve ja täiskasvanuea vahel. Kui tüüpilist
lapsepõlve iseloomustab tema järgi vaimumaailma väljaarenematus, siis täiskasvanu
puhul võivat rääkida selle kindlalt väljakujunenud struktuurist. Noorusiga ongi mõistetav nendevahelise lülina, kus muutub kogu inimese sisemaailm. Eriti tõstab Spranger noorte elus esile kolme muutuste valdkonda:
ᴏ leiab aset oma ’mina’ avastamine, millega kaasneb individuaalsuseks kujunemise
põhielamus – üksindustunne ja sellega seoses suurenenud tundlikkus,
ᴏ kujunevad eluplaanid nii seoses tulevase elukutse, perekonna kui ka ühiskondliku
eluga; ühenduses isiklike unistuste ja fantaasiatega,
ᴏ „kasvatakse reaalselt sisse” erinevatesse elusfääridesse ja iseseisvutakse, hakatakse aktiivselt osalema kultuurielus.
Traditsioonilisteks peetaksegi tänapäeval neid teooriaid, kus teatud bioloogilistest,
arengupsühholoogilistest või antropoloogilistest printsiipidest lähtudes eristatakse
piiritletud elufaasidena lapseiga, noorusiga, täiskasvanuiga. Sealjuures määratletakse noorusea algust puberteedile iseloomulike küpsemisprotsesside algusega,
ning antud elufaas loetakse lõppenuks, kui on toimunud sotsioloogilises plaanis
olulised muutused inimese elus – s.t on abiellutud ja loodud perekond ning on
9

Spranger, E. (1924). Psychologie des Jugendalters. Leipzig: Quelle, Meyer.

Traditsioonilisteks peetaksegi tänapäeval neid
teooriaid, kus eristatakse
piiritletud elufaasidena
lapseiga, noorusiga, täiskasvanuiga.
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alustatud tööelu valitud erialal. Nõukogudeaegses Ida-Euroopas näiteks siirduti
täiskasvanu- ning tööellu üldjuhul 22–24-aastaselt, sest just selles vanuses lõpetati
ülikool või pärast keskkooli keskeriõppeasutus.
Näiteks modernismiajal piiritleti noorust kõige sagedamini eluaastatega 13 ja 27.
Teatud kindlate eluaastatega määratletud vanusevahemik oligi ajaloos nooruseast
mõtlemise tekke ja sellest kõnelemise alguseks. Juba alates 1980. aastatest on aga
põhjust rääkida seoses nooruseaga ühiskonnas toimunud olulistest muutustest. Täiskasvanuks saamisest oli kujunenud selleks ajaks üha keerukam fenomen.10 Nüüdseks
on nooruse mõiste vägagi relativiseerunud, mistõttu on jätkuvalt põhjust küsida kriteeriumide järele, millest lähtudes noorusiga piiritleda.

Noorusiga on üha pikenenud ja muutunud hajuvamaks nii reaalses tegelikkuses kui ka inimeste
teadvuses. Noorusele ei
järgne sageli enam täiskasvanuiga, vaid nn järelnoorus ehk postnoorus.

Milles seisnevad alates 20. sajandi viimastest aastakümnetest alguse saanud nooruse ja noorusea struktuurimuutused? Noorusiga11 on üha pikenenud ja muutunud
hajuvamaks nii reaalses tegelikkuses kui ka inimeste teadvuses. Noorusele ei järgne
sageli enam täiskasvanuiga, vaid nn järelnoorus ehk postnoorus (analoogiliselt
kõnelemisega postmodernismist). Õppeaeg on pikenenud, omandatakse järjestikku
mitmeid erialasid. Õpingute kõrval töötatakse palju kas osatööajaga või tunnitasupõhiselt. Õpingute lõppedes on sõltuvalt erialast aga üha raskem leida tööturul endale
täistööajaga rakendust, mistõttu jäädakse majanduslikult oma vanematest üha pikemaks ajaks sõltuvaks. Kuna ka nooruslikkus kui eluhoiak ja elustiili väljendav kvaliteet on läänelikus ühiskonnas üha enam väärtustatud ehk see on muutunud vanuseüleseks fenomeniks, siis pikenebki noorusiga tihti hilistesse kolmekümnendatesse
eluaastatesse. Kui ei osutugi võimalikuks majanduslik iseseisvumine (s.t iseseisvat
elamist võimaldava töökoha leidmine), siis noorusaeg kui nn üleminekuperiood lapsepõlve ja täiskasvanuea vahel jääb pikaks ajaks püsima ja kasvab siis vahetult üle
eelpensionieaks.
2008. aastal 55 000 eurooplasega 28 riigist läbiviidud Euroopa sotsiaaluuringu12
tulemused annavad samuti tunnistust, et noorus on väga suhteline mõiste ning selle
lõppemise aja kohta üksmeel puudub. Uuritavatelt küsiti, mis vanuses nende arvates
lõpeb noorusaeg ning algab vanadus. Tulemustest ilmnes, et arvamused noorusaja
10

Vrd nt Ferchhoff, W., Olk, Th. (Hrsg.) (1988). Jugend im internationalen Vergleich: Sozialhistorische
und sozialkulturelle Perspektiven. Weinheim, München: Juventa Verlag.
11
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, lk 89–90.
12
Realo, A. (2012). Keskiga algab... 55-aastaselt! – Eesti Päevaleht, 18.10.
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lõppemise kohta varieeruvad enam kui 20 aasta lõikes: kui 52-aastane kreeklane peab end veel nooreks
inimeseks, siis norralase noorusaeg saab otsa 33,7-aastaselt. Eesti elanike arvates lõpeb nooruspõlv
39,5-aastasena, mis on vägagi lähedane Euroopa keskmisele – 41,1 aastat. Kokkuvõttes võib öelda, et
Euroopas valitseb selles, millal noorus lõpeb, üsna selge geograafiline jaotus. Noorusaeg saab läbi varem
Skandinaavias, ning mida edasi lõuna poole liikuda, seda pikemaks see muutub. Kuid vanaks saadakse
paradoksaalsel kombel Euroopa eri nurkades suhteliselt samal ajal. Euroopas keskmiselt hakatakse inimesi
vanaks pidama ligikaudu 63. eluaasta juures. Jõukates riikides saavad inimesed endale lubada tavatult
pikka keskiga. Vaesemates riikides algab inimeste arvates vanadus aga õige pea pärast noorusaja lõppemist.
Kuna noorusiga on igal juhul valdavalt mõistetav kui üleminek (kas siis täiskasvanu-, postnoorus- või eelpensioniikka), siis seonduvad selle eluperioodiga inimeste teadvuses ja kõnepruugis mitmesugused juba
stereotüüpsekski saanud tähendused ja tõekspidamised (osaliselt omavahel ka vastukäivad). Wilfried
Ferchhoff13, püüdes paljude autorite kirjutatut üldistada, nimetab nooruse kohta toodud traditsioonilistest
iseloomustustest järgmisi: 1) noorus on kindlapiiriline arengufaas, kus leiavad aset küpsemisprotsessid
ning omandatakse strateegiad, kuidas tulla toime ühiskonna esitatavate nõuetega; 2) noorus on eluperiood, mis lõpeb, kui on omandatud elukutse ning on saavutatud materiaalne kindlustatus kindla sissetuleku näol; 3) noorusfaasis tuleb saavutada stabiilne mina-identiteet; 4) noorusiga on ühelt poolt kriisidest
(s.h murdeeaga seonduvatest) ohustatud eluperiood, teiselt poolt on see elamine pedagoogilistest toetusmeetmetest täidetud kaitseterritooriumil ehk nn pedagoogilises provintsis; 5) noorusiga on elufaas,
kus ühiskondlikult organiseeritud nn pedagoogilises vabaruumis leiab aset inimese „teine sünd”, kuna
kasvatuse ja hariduse kaudu toimub sihipärane ettevalmistamine eluks tulevikus; 6) nooruseas kujuneb
inimesel välja personaalne väärtustemaailm ja selginevad tulevikuplaanid; 7) nooruses tuleb aktsepteerida
oma muutuvat keha selle arengus; 8) nooruseas väljutakse oma päritolu-perekonnast, iseseisvutakse ning
luuakse oma perekond; 9) noorusaeg esineb inimeste tagasivaates oma elule kui „suurtest” emotsioonidest laetud eluperiood; 10) noorus kujutab endast väliselt silmatorkavate (nt teatud erilist noortekultuuri
iseloomustavate) tunnustega sotsiaalset gruppi; 11) nooruse mõistega seondub nooruslikkus kui mis tahes
vanuses dünaamilisust ja paindlikkust väljendav kvaliteet inimeseksolemises; 12) noorus on inimese eluloos ta individuaalset arengut väljendav kvaliteet.

13

Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, lk 91–92.
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Noorusiga ja noorsugu
on kadunud, kuid olemas on ’noorsood’.

1.1.2. Noorusea ja nooruse piiritlemisest
21. sajandi algul
21. sajandi algul on noorusea mõistmisel jätkunud samad, 1980. aastatel käivitunud protsessid, mida on lühidalt eespool kirjeldatud. Nagu juba vähemalt nelikümmend viimast aastat on räägitud inimese kui subjekti kadumisest14, kasvatuse lõpust ja kadumisest15, nii räägitakse 21. sajandi algul ka noorsoo kadumisest. Mida nende kadumisjuttude all mõista? Loomulikult ei tähenda see maailmale ja inimsoole täieliku lõpu kuulutamist, vaid eelkõige üleskutset nii inimese, kasvatuse kui ka noorsoo taas- ja ümbermõtestamisele. Nii ütlebki näiteks
U. Herrmann16, et noorusiga ja noorsugu on kadunud, kuid olemas on ’noorsood’.
Öelduga soovitakse eriliselt rõhutada noorte elu kui spetsiifilise eluvormi laiaulatuslikku fragmenteerumist, tükeldumist.
Antud problemaatikaga ühenduses väidab Ferchhoff17 kokkuvõtlikult, et noorust
mingile ühele nimetajale taandada on tänapäeval võimatu. Ühtselt struktureeritud
noorusefaasist, mis sai noortest mõtlemisel valdavaks 20. sajandi algul ja kestis peaaegu läbi möödunud sajandi, tuleb loobuda. Nii pole enam põhjendatud ka näiteks
Sprangeri vaimus rääkimine noorust kui sellist iseloomustavatest kindlapiirilistest
tüüpidest. Toimunud kvalitatiivsetest muutustest annab tunnistust kas või noortest
kõnelemisel kasutatav terminoloogia – kõneldakse destandardiseerumisest, individualiseerumisest jms.
Kui 20. sajandi peamisteks märksõnadeks olid teatud kindlad arengufaasid, siis 21.
sajandi algul nenditakse, et kolm elufaasi (lapseiga, noorusiga ja täiskasvanuiga) põimuvad omavahel üha enam ning on selgelt eristamatud; murdeea algus on nihkunud
ealiselt üha ettepoole, institutsionaalselt korraldatud haridustee algab üha varem ja
lõpeb üha hiljem. Täiskasvanuks saamine seondub nn biograafilise paradoksiga – üha
hiljem saadakse täiskasvanuks (s.t saadakse majanduslikult iseseisvaks ning luuakse
14

Vrd nt Foucault, M. (1971). Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
15
Vrd nt Benner, D. & Göstemeyer, K.-F. (1987). Postmoderne Pädagogik: Analyse oder Aﬃrmation
eines gesellschaftlichen Wandels? – Zeitschrift für Pädagogik, 1: lk 61–82.
16
Herrmann, U. (1996). Jugendzeit-Umbruchzeit: Jugendkrisen im Spiegel der deutschen
Gesellschaftsgeschichte und Gesellschaftskrisen im Spiegel der deutschen Jugendgeschichte. –
Edelstein, W. & Sturzbecher, D. (Hrsg.). Jugend in der Krise: Ohnmacht der Institutionen. Potsdam:
Verlag für Berlin-Brandenburg, lk 41–53.
17
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, lk 93–97.
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oma perekond), kuid samas soovitakse subjektiivses plaanis üha varem ja kiiremini
iseseisvuda, saada vaimselt ja sotsiaalselt sõltumatuks. Nimetatud muutusi väljendavana ongi n-ö ajastukohaselt ’noorsugudest’ kõnelemisel üha enam esile kerkinud
elustiilide ja stseenide „keel” ja vastavad teoreetilised kontseptsioonid.

13

Noored ning elustiilide ja stseenide paljusus
Alates 1980. aastatest võib rääkida lausa elustiili uurimise moest. Tõenäoliselt esimesena kasutas elustiili mõistet Austria psühholoog Alfred Adler18 (1870–1937) enda
arendatavas individuaalpsühholoogias isiksuse elutee eripära tähistamiseks. Ülevaate
tähtsamatest teoreetilistest elustiili käsitlustest 20. sajandi sotsioloogias (autorid
Georg Simmel, Max Weber, Pierre Bourdieu, Hartmut Lüdtke, Gerhard Schulze jt)
ning samal perioodil tehtud olulisimatest empiirilistest uurimustest on saksakeelses
kultuuriruumis 1990. aastate lõpul esitanud Werner Georg19, kes teooriaajaloolisest
analüüsist lähtudes eristab elustiili kui sellise tunnuseid kolmel tasandil: 1) sotsiaalne
olukord ja elutingimused – ressursid ja piirangud; 2) mentaalne tasand – elueesmärgid ja -hoiakud, väärtusorientatsioonid; 3) igapäevase käitumise ja tegevuste tasand
(nt elamis- ja riietumistavad, mida loetakse, missugust muusikat kuulatakse, missugustesse sõpruskondadesse kuulutakse, tarbimiskäitumine jm). Olulisimat probleemi
seoses elustiilide kujunemisega nähakse aga küsimuses, kas elustiil on tulemus inimese enda teadlikest valikuprotsessidest või talle mõju avaldavatest „sunduslikest”
välistest teguritest. Eesti kasvatussotsioloogilise uurimisrühma20 töödest võime leida
informatsiooni põhiliselt samade ülalnimetatud elustiilitasandite kohta.
18

Adler, A. (1982). Individualpsychologie: Eine systematische Darstellung seiner Lehre in Auszügen
aus seinen Schriften. Hrsg. und erläutert von Heinz L. Ansbacher und Rowena R. Ansbacher mit einer
Einf. von Ernst Bornemann. 3., ergänzte Auflage. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
19
Georg, W. (1998). Soziale Lage und Lebensstil: Eine Typologie. Opladen: Leske + Budrich.
20
Eestis sai koolinoorte elustiili kasvatussotsioloogiline uurimine alguse 1971. aastal Heino Liimetsa
juhtimisel Tartu Ülikoolis. 1975. aastast jätkus uurimisgrupi tegevus praeguses Tallinna Ülikoolis,
kus see leiab aset ka praegu kasvatusteaduste instituudi filosoofilise ja pedagoogilise antropoloogia
keskuses Airi Liimetsa juhtimisel. Uurimistööks on koostatud küsitluskava “Pingist pinki” ning esimene
kogu Eestit hõlmav representatiivne küsitlus viidi läbi 1975. aastal. Järgmised küsitlused on toimunud
aastail 1979, 1984, 1990, 1994, 1998, 2010–2011. Praegu on kasutusel „Pingist pinki” 7., täiendatud
versioon, mille autorid on Airi Liimets, Jüri Kruusvall ja Marit Mäesalu-Koit. Tänapäeval on nimetatud
uurimisgrupis valdavalt loobutud tüpoloogilisest lähenemisest ning noorte elustiile uuritakse
diferentsi-mõtlemise filosoofilises kontekstis. Püütakse piiritleda noorte elus tegevusalasid, mis oleks
käsitatavad diferentsina – s.t kõiki kaasaja noori ühtaegu ühendava ja samas eristava piirifenomenina.
Olgu öeldud, et üheks selliseks kõigi noorte igapäevast elu määratlevaks tegevuseks on muusika
kuulamine, kuid kuulatavate muusikastiilide alusel on individualiseerumise ulatus loomulikult tohutu.

Olulisimat probleemi
seoses elustiilide kujunemisega nähakse aga
küsimuses, kas elustiil
on tulemus inimese enda
teadlikest valikuprotsessidest või talle mõju avaldavatest “sunduslikest”
välistest teguritest.
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Nimetatud teoreetilistes kontekstides on statistiliste meetodite abil eristatud arvukalt tüpoloogiaid sotsiaalsete gruppide – sh noorsoo – kirjeldamiseks ja mõistmiseks. 1970.–1980. aastatel tehti seda enamasti
tõdemusega, et teatud selgepiirilisi stiilitüüpe määratleb küllaltki vähene hulk nn juhtivaid tegevusi, mis
väljendavadki neile gruppidele iseloomulikke, küllalt püsivaid käitumisviise ja kindlaid identiteete. Näiteks
P. Büchner, B. Fuhs, A. Börner ja M. Burkholz21 on koolivälise argipäeva eripära alusel eristanud 1990. aastate algul Saksamaal kolme tüüpi noori: kõrgmodernne suurlinnalaps, nn poolmodernne laps ja traditsiooniline laps. Viimast tüüpi esindasid kõige enam idasaksa lapsed, kel erinevalt kõrgmodernsest tüübist oli
päeva ajakavas tunduvalt vähem kindlate kellaaegadega ning planeeritud tegevustega seotud vaba aega;
nendele ei olnud võimalikult intensiivne ning planeeritud ajakasutus keskseks väärtuseks. Nn traditsioonilised lapsed olid aga enam hõivatud tegevustega oma kodutänaval naabrilastest koosnevates gruppides.
Eesti koolinoorsoo hulgas on eristatud aastail 1975–1990 valdavalt viide elustiili tüüpi kuuluvaid noori22:
1) tunnetus- ja kultuurihuvilised, 2) suhtlejad, 3) ühiskondlike rollide täitjad, 4) sportlased, 5) passiivsed
noored, kel juhtival kohal on meelelahutuslik tarbimine. Põhiliseks eristavaks tunnuseks tüüpide moodustumisel on olnud suhe õppimisse ning õpitegevuse seosed teiste igapäevategevustega. Oluline on olnud
see, kas õppimine ja millegi uue teadasaamine on esmaväärtuseks iseenesest või tuleneb õppimise väärtustamine muudest noortele tähtsatest tegevustest (nt suhtlemisest jm). Elustiili seesmist psüühilist ühtsust väljendava konstrukti – suunduse – alusel eristati näiteks 1979. aastal23 Eestis samuti viit tüüpi noori:
passiivsed vähediferentseerunud suundusega noored, kriitilised intellektuaalid, aktiivse eluhoiakuga intellektuaalid, aktiivse eluhoiakuga praktikud, intellektuaalselt passiivse suundusega noored.
Seoses diferentseerumisprotsessidega ühiskonnas ning kõnelemisega ’noorsugudest’ ja ’noorsoo lõpust’
on viimasel aastakümnel soovitatud noorte elu seletamisel jätta elustiili mõiste pigem kõrvale ning kasutada mõistet ’stseen’24, kuivõrd elustiili-mõtlemine seonduvat varasematel aastakümnetel tehtud uurimuste tõttu uurijate teadvuses liigselt kirjeldatud tüpoloogilise lähenemisega ning subkultuurilise mõtlemisega.25 ’Stseeni’ mõistes nähakse interpreteerivat tööriista, mis aitaks noortest kõneldes paremini
21

Büchner, P., Fuhs, B., Börner, A., Burkholz, M. (1994). Kinderkulturelle Praxis: Kindliche Handlungskontexte und
Aktivitätsprofile im ausserschulischen Lebensalltag. – du Bois-Reymond, M., Büchner, P., Krüger, H. H., Ecarius, J., Fuhs, B.
(Hrsg.). Kinderleben: Modernisierung von Kindheit im interkulturellen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich, lk 63–136.
22
Liimets, A. (2011). Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis. – Methis: Studia humaniora Estonica:
Nõukogude aja erinumber, 7, lk 84–98.
23
Must, A. (1984). Õpilast on vaja tunda. – Nõukogude Kool, 8, lk 36–40.
24
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, lk 184.
25
Peatüki autorina pean vajalikuks kriitiliselt märkida, et ei saa põhimõtteliselt pidada õigustatuks elustiili ja stseeni mõistete
sellist kontseptuaalselt vastandavat kasutust ning elustiili sidumist vaid subkultuurilise lähenemisega, nagu sellest kõneleb
ka Ferchhoff. Ei saa ju väita, et ’elustiili’ abil pole võimalik seletada individualiseerumisprotsesse, kui stiilimõiste ometi just
inimese individuaalsust väljendabki. Küsitavaks osutub ka väitmine, et kuna elustiiliuurimustes on tegemist olnud piiritletud
tüüpide loomega, siis see justkui takistab individuaalsuse mõistmist. Ka individuaalsus on ju vaadeldav väga erinevatel üldisusekonkreetsuse (nt kogu ühiskonna, teatud sotsiaalse grupi, üksikisiku) tasanditel.
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väljendada nende laiaulatuslikku individualiseerumist, paljude elustiililiste ja noortekultuuriliste ilmingute segunemist; noorte elu avatust ja paindlikkust. Stseen
kui konstrukt väljendab inimese muutlikkust ja voolavust. Stseenilisus noorte elus
seondub pidevas muutumises olevate temaatiliste rühmitustega, kohtumispaikadega, elamuste väljendustega, mille piirid pole kindlalt määratletavad ning mis
sageli võivad osutudagi üksnes tegeliku elu simulatsioonideks. Näiteks Andy Bennett ja Keith Kahn-Harris26 tõstavad esile stseeni mõiste kaht põhilist laiemat tähendust. Stseen tähistab nende käsituses: 1) sotsiaalsete situatsioonide teatraalsust,
etenduslikkust,27 2) teatud lokaalset ruumi. Ka Geoff Stahl28 väidab, et stseeni mõistes on ühendatud nii erinevust kui ka paljudele ühtset sarnasust väljendavad elemendid, mistõttu see esitab väljakutse just gruppide homogeensust rõhutavale subkultuurilisele mudelile. Lisaks võimaldavat ’stseen’ kui tööriist arvestada ja uurida
inimeste rollimuutusi individuaalsel tasandil ehk pidada silmas mis tahes stseeni iga
liiget.
Ongi juhitud tähelepanu29 asjaolule, et stseeni mõistet30 on kahjuks sageli aetud segi
mõistetega ’subkultuur’ ja ’kogukond’. Nagu Bennett ja Kahn-Harris, nii nimetab ka
Cohen subkultuure ja kogukondi suhteliselt homogeenseks ja selgelt piiritletuks,
seotuks kindlate juurte ning konkreetse paigaga. Stseeni-mõtlemine esitab aga neile
väljakutse, kuna mõistelise tööriistana võimaldab ’stseen’ mõista suhteid globaalse
26

Bennett, A., Kahn-Harris, K. (2004). Introduction. –Bennett, A., Kahn-Harris, K. (toim-d). After
Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke, Houndmills, Hampshire:
Palgrave MacMillan, lk 14.
27
Nagu lavateoses on stseen käsitatav väikseima suhteliselt tervikliku komponendina, nii ka noortest
kõneldes väljendab ’stseen’ nende elus kui tervikus vaid üht tegevusruumi või sotsiaalset gruppi
ehk nö näitelava, kus mingit oma rolli etendatakse; vaid üht maski, mida kantakse. Samas ühtaegu
väljendab ’stseen’ ka kogu “näitelava” ümbritsevat konteksti jne. Nii terviklik lavateos kui ka elu
koosnevad aga paljudest stseenidest ning piirid nende vahel pole jäigad ja muutumatud.
28
Stahl, G. (2004). “It’s Like Canada Reduced”: Setting the Scene in Bennett, A., Kahn-Harris, K.
(toim-d). After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke, Houndmills,
Hampshire: Palgrave Mac-Millan, lk 51–64.
29
Cohen, S. (1999). Scenes. – Horner, B., Swiss, T. (toim). Key Terms in Popular Music and Culture.
Malden, Oxford: Blackwell Publishers, lk 247–248.
30
Eestis on kahetsusväärselt sellest fenomenist kõnelemisel ringlemas inglise keelest (scene)
otseselt tõlkimata kujul üle võetud sõnakuju ’skeene’ (saksakeelne sõna Szene seda ei võimaldaks).
Ilmselt on olnud tegemist sama probleemiga, millele juhtis tähelepanu ka S. Cohen – s.t tegemist on
valimatust sõnakasutusest tingitud segadusega. Stseenimõiste teket ja seoses noortega selle kasutuse
teoreetilist konteksti arvestades on sisuliselt aga lausa väär määratlus sattunud eesti keele seletavasse
sõnaraamatusse – s.t skeene kui subkultuur, sellega seonduv suhtluskond kohakesksest vaatenurgast
(eriti noortemuusikas). Tuleb siinkohal meenutada, et stseeni mõiste on ju kasutusele võetud just
vastandumiseks subkultuuri mõistele ja vastavale teoreetilisele lähenemisele.
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Stseeni mõiste tugevus
seisnebki vastandumises
subkultuurilisele mõtlemisele ning suutlikkuses
mahutada omavahel
põimununa erinevaid
noortekultuurilisi ja elustiililisi metafoore.

ja lokaalse vahel ning vaadelda kohalikku kultuuri kui dünaamilist, muutuvat, geograafiliste piiride ülest ja globaalsega läbipõimunut. Näiteks Stahl31 kirjeldab indie
rock’i stseeni Montrealis, mis võib olla mõistetav paikade, rutiinide, võrgustike,
tegevuste, sündmuste ja osalejate seostatud mustrina, tiheda tegevuste ja tegijate
kompleksina. Võrreldes subkultuuriga ei tähista stseen vastupanu ega antagonistlikke suhteid. Will Straw’32 järgi näiteks ilmnevad globaalsete arengute tõttu kohalikes muusikalistes stseenides väga erinevad muusikalised tegevused ja stiililised põimingud, mis aga kõik eksisteerivad seal võrdsena. Ükski neist ei võta endale stseenis
määratlevat ja juhtivat rolli (nagu eespool kirjeldatud varasemate aastakümnete
elustiilitüpoloogiates neid loovad juhtivad tegevused) ega osuta, mis suunas stseen
peaks edasi kujunema. Erinevad lokaalsed tegevusruumid on omavahelistes sümbiootilistes seostes, mitte omavahelises võitluses.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et stseeni mõiste tugevus seisnebki vastandumises subkultuurilisele mõtlemisele ning suutlikkuses mahutada omavahel põimununa erinevaid noortekultuurilisi ja elustiililisi metafoore. Nii näiteks ongi Ferchhoff kirjeldavalt
nimetanud noorsugu 19 erineval moel, et esile tuua noorte elutegelikkuse paljusust.
Kui nimetada neist paljudest mõned, siis näiteks noorsugu on üheaegselt vaadeldav
kui ambivalentne individualiseerunud noorsugu, kui kooli- ja haridusnoorsugu, kui
töökauge, kui olevikuline, kui tarbijalik, kui seksuaalne, kui igapäevakultuuriliselt
vahendatud, kui multimediaalne, kui ego- ja etnotsentristlik, kui noorsoopoliitiliselt
unustatud noorsugu jt.
Eelkõige vaba aja sfääri on sotsioloogid pidanud elustiilide kontekstis selleks käitumuslikuks ruumiks, kus noorte argipäevakogemused ja neile iseloomulik vastav
kultuur kõige selgepiirilisemalt väljenduvad.33 Noorel inimesel on teoreetiliselt
31

Stahl, G. (2004). “It’s Like Canada Reduced”: Setting the Scene in Montreal. – Bennett, A., KahnHarris, K. (toim-d). After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke,
Houndmills, Hampshire: Palgrave Mac-Millan, lk 55.
32
Straw, W. (2005). Communities and Scenes in Popular Music. – Gelder, K. (toim).
The Subcultures Reader. Second edition. London, New York: Routledge, lk 469–478.
33
Ecarius ja Fromme näiteks väidavad, et hoolimata erinevate võimalike elustiilide paljususest on
püsinud vaba aja käitumise mustrid imekspandavalt stabiilsena läbi aastakümnete. Lähtudes vaba
aja tegevustest ja huvidest on näiteks E. Nolteernsting esile tõstnud kuus mõõdet, mis on noorte
jaoks ikka ja jätkuvalt olnud olulised: muusika, seltskondlikule ajaveetmisele orienteeritud vaba
aeg, orientatsioon sotsiaalsete trendide järgimisele, koduselt ja individuaalselt veedetud vaba aeg,
tehnilis-sportlik orientatsioon ja eneseharimisele orienteeritud vaba aeg [Ecarius, J., Fromme, J.
(2000). Auβerpädagogische Freizeit und jugendkulturelle Stile. – Sander, U., Vollbrecht, R. (Hrsg.).
Jugend im 20. Jahrhundert: Sichtweisen – Orientierungen – Risiken. Berlin: Luchterhand, lk 138–157].
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võttes potentsiaal väljendada soovi korral kõikvõimalikke stiile ning osaleda paljudes stseenides, eelistamata sealjuures neist üht teisele, sest ta ise individuaalse
inimesena on midagi enamat kui kõik mis tahes konkreetsed noortekultuurilised
stiilid, millega ta on end ehk identifitseerinud.

17

Kokkuvõte ehk millest kõneleb nooruse
mõiste kujunemislugu
Käesolevas osas esitati analüütiline lühiülevaade nooruse mõiste kujunemisloost ehk
sellest, kuidas on läbi sajandite teaduslikes käsitlustes mõistetud ja piiritletud noorsugu. Analüüsi tulemusi üldistavalt tõlgendades võib väita, et see kujunemislugu
annab tunnistust nooruse/noorsoo mõiste „täiskasvanuks saamisest” – s.t on toimunud liikumine väliselt määratletuselt enesemääratlemisele. On ju mõiste kujunemislugu kulgenud noorusest mõtlejate poolt n-ö väljastpoolt fikseeritud kindlapiiriliste
eluetappide ehk faaside (noorus kui üleminekuiga lapsepõlve ja täiskasvanuea vahel)
nimetamiselt mõiste „vabanemisele” individualiseerumise ja diferentseerumise suunas. Nooruse tähenduste hajumine eriti alates 1980. aastatest annab tunnistust, et
mõiste on justkui võtnud otsustusõiguse oma olemasolu ja sisu osas enda kätte. Pluraliseerumise rõhutamiseks ei räägita nüüd üha enam noorsoost ja noorusest, vaid
’noorsugudest’. Noorsugude interpreteerimisel on tööriistadena kõige enam kasutusel mõisted ’elustiil’ ja ’stseen’. Suunda inimese arengus väliselt määratletuselt
enesemääratlemisele käsitatakse ju ka arengupsühholoogias ja kasvatusteaduses
täiskasvanuks saamise ja küpsemise ühe olulisima tunnusena, ehk kasvatus on oma
ülesande täitnud, kui see kutsub esile enesekasvatuse.
Teatud tähendused ja viisid noorusest kõnelemisel on nüüdseks ajas taandunud
(et millalgi ehk taas esile kerkida), kuid samas on mõningad unustusse vajunud
taas aktuaalsemaks muutumas. Nimetatud liikumissuuna (väliselt määratletuselt
enesemääratlemisele) seaduspärasust toetab ka uusaegse sõnaga ’nooruk/noor’34
otseselt tähistatav. Veel 1870. aastate paiku tähistati sõnaga ’noor’ inimest, kes
vajas vanglas sotsiaalhoolet. Hiljem laienes sõna tähendus üldse hooldetegevust
vajavatele noortele inimestele, kui mõelda tänapäevaselt mõistetud sotsiaaltöö ja
34

Vrd Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, lk 273–274.

Analüüsi tulemusi üldistavalt tõlgendades võib väita,
et kujunemislugu annab
tunnistust nooruse/noorsoo
mõiste „täiskasvanuks saamisest”.
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sotsiaalpedagoogika raamistikus. Nagu väidab ka Andy Bennett35, keskendusid kuni Teise maailmasõjani
noortealased uurimused valdavalt kuritegevuse ja hoolekandega seonduvale.
Selle nähtuse juured ulatuvad aga vähemalt 18. sajandisse, mil sõnaga ’nooruk/noor’ tähistati noort kriminaali, kes ei uskunud jumalasse ja kes vajas päästmist väljastpoolt. 18.–19. sajandi vahetusel seoses
industriaalühiskonna kujunemise ja tugevate pedagogiseerimisprotsessidega ühiskonnas sai alguse ka
võitlus „omatavate” noorte pärast ehk järgiti loosungit „Kel on noored, neil on tulevik”. Nii võiks ka tänapäeva vananev läänelik ühiskond kindlasti taas heisata loosungi, et kel on noored, neil on tulevik. Üha
suurenevat näib ka nn päästmist vajavate noorte hulk – olgu siis tegemist päästmisega narkomaaniast või
funktsionaalse kirjaoskuse puudumisest (s.t suutmatusest mõista vähegi keerulisemate loetavate tekstide
tähendust ja mõtet). Päästjateks saavad siin olla aga üksnes enesekasvatuseks võimelised noored ise, sest
nagu kinnitas ka mõiste kujunemislugu, on toimunud „vabanemine” individualiseerumisse.
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Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Ferreira, V. S. (2009). Youth scenes, body marks and bio-sociabilities. – Young: Nordic Journal of Youth Research,
kd 17, nr 3, lk 285–306.
Georg, W. (1998). Soziale Lage und Lebensstil: Eine Typologie. Opladen: Leske + Budrich.
Liimets, A. (2011). Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis. – Methis: Studia humaniora Estonica
(Nõukogude aja erinumber), 7, lk 84–98.

35

Bennett, A. (2000). Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place. Houndmills, Basingstoke, Hampshire:
Palgrave.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Meenuta, missugused on nooruse mõiste kujunemisloos olulisimad etapid ning eri aegadel noorusele
omistatud tähendused.
2. Arutle, kas ja miks võib olla põhjendatud nimetada noorusiga n-ö teiseks sünniks?
3. Tee uurimistööd ning esita oma lähimatele tuttavatele, õpingukaaslastele ja pereliikmetele järgmised
küsimused:
ᴏ Kui kuuled sõna „noorus”, siis mis sellega seoses esmajoones meelde tuleb?
ᴏ Mida mõista nooruse all, mida see sõna tähendab?
ᴏ Kirjelda sinu arvates tüüpilist noort inimest.
4. Võrdle oma uurimistöö tulemusi nooruse mõiste kohta antud peatükis kirjutatuga. Missugused on erinevused ja sarnasused?
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1.2. NOORSOOTÖÖ KÄSITLUS TÄNAPÄEVA
EUROOPAS JA EESTIS
Edgar Schlümmer
Eesti Noorsootöö Keskuse direktor
Eesti noorsootöö on aastakümnete jooksul kujunenud valdkond, kus tegutsetakse selgesti määratletud
õigusruumis, kus eesmärgid, tegevus ja vahendid on strateegiliselt planeeritud.
Noorsootöö olemusest ja arusaamadest annab ettekujutuse üldine noortepoliitiline raamistik. Eestis lähtutakse seisukohast, et iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov
jõud – ressurss.36 Eesti selline isiksuse positiivsel kaasatusel ja mitmekülgsel arengul põhinev noortepoliitika lähtub noorsootöö traditsioonist ja väärtustest. Täpsemalt vaata peatükist 2.1 „Noortepoliitika”.
Noorsootööl ei ole rahvusvaheliselt ühtset kokkulepitud definitsiooni. Igal riigil on oma noorsootöö
mõiste, mis sõltub riigi ajaloolisest arengust ja üldisest korraldusest, näiteks sellest, kas noortevaldkond
on arenenud kultuuri, religiooni, hariduse või muu mõjul. Euroopa Liidu Nõukogu noorsootöö resolutsiooni kohaselt37 on võimalik üldistatult öelda, et noorsootöö põhineb mitteformaalsel ja informaalsel õppel, toimib väljaspool formaalharidust, on korraldatud noorte poolt, noorte ja noorsootöötajate
koostöös. Noorsootöö ei ole kõikjal reguleeritud valdkonna seaduse tasandil, nagu see on Eestis, aga ka
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides Austrias, Saksamaal, Iirimaal, Norras ja Rumeenias.
Järgnevas tabelis on esitatud noorsootöö sisu, eesmärkide ja vanuserühmade võrdlus Eesti ja teiste riikide
vahel.

36

Noortevaldkonna 2020. aasta visiooni loomise taustamaterjal. (2013). http://www.entk.ee/2020/index.php/infopank/28
(15.02.2013)
37
Resolution of the Council and the representatives of the governments of the member states, meeting within the Council on
youth work. (2010). http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/Council-Resolution-on-youthwork.pdf (21.11.2012)
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Tabel 1. Noorsootöö sisu, eesmärgid ja vanuserühmad Eestis ja teistes riikides38
Riik
Norra

Sisu
Noortele sisustatud vaba aja veetmise ning
isiklikuks arenguks võimaluste pakkumine
osaluse ja sotsiaalse kaasatuse kaudu

Eesti

Tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel
vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda
Võimaluste loomine, mis toetab noorte
arengut ja eneseväljendust, toetudes nende
huvidele, sotsiaalsele vastutusele ja kaasamisele
Noori toetavad teenused

Saksamaa

Holland
Iirimaa

Kreeka

Juhendatud õppeprotsess, mis toetab
noorte isiklikku ja sotsiaalset arengut nende
vabal tahtel põhineva osaluse kaudu. Tegevus lisaks formaalsele haridusele, mis on
korraldatud valdavalt vabaühenduste kaudu
Hariduse ja heaolu teenused, mis toetavad
noorte üleminekut täiskasvanuellu

Hispaania

Sotsiaalse, kultuurilise, haridusliku ja ühiskondliku suunitlusega tegevused noortele
ja noortega

Rumeenia

Tingimuste loomine noorte isiksuste mitmekülgseks arenguks, mis põhineb nende vajadustel ja soovidel

38

Eesmärk
Osaluse ja demokraatia väärtuste tutvustamine, sotsiaalse
tõrjutuse ja marginaliseerumise ennetamine
Luua eeldusi ja toetada noore
toimetulekut ühiskonnaliikmena

Vanuserühm
< 26

Sotsiaalne ja isiklik areng, mis
keskendub eneseteostuse,
osaluse ja lõimituse kontseptsioonidele
Sotsiaalne kaasatus ja osalemine ühiskonnaelus
Noorte sotsiaalne ja isiklik
areng

14–27

Noorte sotsiaalne ja isiklik
areng. Aktiivse poliitilise osaluse toetamine, sotsiaalne
kaasatus
Sotsiaalse tõrjutuse ja marginaliseerumise leevendamine.
Noorte lõimumine täieõigusliku ühiskonna liikmetena kõikidesse eluvaldkondadesse
Ligipääs noorteinfole, kaasatus
ühiskonna elus, sotsiaalse
tõrjutuse ennetamine, kaasatus ja kodanikuaktiivsus, eneseteostus, õppeprotsess

< 30

7–26

< 23
10–25

15–29

15–35

Bohn I. (2007). The socio-economic scope of youth work in Europe. Frankfurt: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_
Work/Research/study_Final.pdf (21.11.2012)

21

22

Noorsootöö õpik

Soovitatav kirjandus
Noortevaldkonna 2020. aasta visiooni loomise taustamaterjal. (2013). http://www.entk.ee/2020/index.php/infopank/28
Resolution of the Council and the representatives of the governments of the member states, meeting within the
Council on youth work. (2010).
Bohn I. (2007) The socio-economic scope of youth work in Europe. Frankfurt: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/
docs/Youth_Work/Research/study_Final.pdf
Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu noortevaldkonna partnerluse raames valminud riikide infolehed. http://youthpartnership-eu.coe.int
Euroopa Nõukogu riikide noortepoliitika raportid. http://www.coe.int/t/dg4/youth/

Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Too välja, mis on peamised ühisosad eri riikide noorsootöö sisus.
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1.3. NOORSOOTÖÖ KUTSEALA
Sissejuhatus
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide kohta: noortekeskuse töötajad, noorteühingute rühmajuhid, koolide huvijuhid, muusikakoolide õpetajad, huvikeskuse huvihariduse spetsialistid, rahvusvaheliste noortevahetusprojektide grupijuhid, noorte infotöötajad,
noorte karjäärinõustajad jne. Noorsootöö enda ja sellega tegelevate asutuste spekter on nii lai, mitmekesine ja pidevalt arenev, et tihti jääb inimestele, kes noortevaldkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need
noorte arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ja vajaduste asjatundjad ja spetsialistid on noorsootöötajad, kes kannavad iga päev hoolt laste ja noorte eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootöötaja ja tema pädevus on kogu valdkonnas toimuva sisulise töö alustala. Seetõttu on Eestis kutseoskuste täiendamisele alati suurt tähelepanu pööratud, viimasel ajal ka Euroopa Liidu mõjul. Noorsootöötaja kutseoskusnõuded on määratletud kutsestandardis. Alates 1990. aastate keskpaigast on noorsootöötajaid õpetatud nii kõrghariduse kui täienduskoolituse tasemel.39
Järgnevad alapeatükid võimaldavad kõigepealt vaagida noorsootööks vajalikke pädevusi ja seejärel mõtiskleda noorsootöö väärtuselise aspekti üle laiemas ühiskondlikus kontekstis. Ülly Enni alapeatükis vaadatakse noorsootöötaja tegevusväljale laiemalt, käsitledes oluliste mõjualadena ka tööd huvi- ja sidusgruppidega ning noortevaldkonna arendustegevust. Nelli Jungi alapeatükk tutvustab noorsootöö väärtuskasvatuslikku ideestikku, keskendudes eelkõige otsesele tööle noortega ning vajadusele ja võimalustele toetada
noorte väärtushinnangute ja -hoiakute kujunemist. Nii võib käesolevat peatükki tervikuna omal moel võtta
kui kutset reflekteerida ja mõtestada oma tegevust noorsootöötajana.

1.3.1. Noorsootöötaja pädevusspekter
Ülly Enn
Koolitaja, noorsootöötaja kutsekomisjoni liige
Käesoleva peatüki kandvaks ideeks on arusaam noorsootöötajast kui avara ja mitmekesise vastutusalaga
tegijast, kelle ülesanded võivad olenevalt spetsiifilisest tegevuskontekstist ja eesmärkidest ulatuslikult
varieeruda ning kelle puhul on seetõttu põhjust rääkida väga laia diapasooniga teadmistest, oskustest ja
hoiakutest – pädevustest. Ühtlasi võib siinses mõttearenduses näha omamoodi seoseid mõistega ‘spekter’.
39

Õpiku koostamise ajal õpetatakse noorsootööd avalik-õiguslikest ülikoolidest Tallinna Ülikooli pedagoogilises seminaris ning
Tartu Ülikooli Narva ja Viljandi kolledžis.
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See tuleb ladinakeelsest sõnast spectrum, mis tähendab kujutlust või kummitust. Nii peegeldub järgnevas
teatud mõttes ka (ideaal-)kujutlus noorsootöötegijast.

Noorsootöötaja tegevusväli pädevusi määratleva kontekstina
Viimase kümnendi vältel Euroopa Liidus aset leidnud valdkondlikust arengust suunatuna on noorsootöö haridusliku mõju käsitlustes kesksel kohal elukestva õppe võtmepädevused.40 Sisuliselt on tegu loeteluga teatud
pädevusgruppidest, millel on võtmeroll inimese eneseteostuses, sotsiaalses ühtekuuluvuses, kodanikuaktiivsuses ja tööalases konkurentsivõimes. Jättes siinkohal kõrvale selle, kuidas saab noorsootöö anda oma
mõjuva panuse noorte võtmepädevuste arengusse – kuivõrd nimetatu on otseselt ja kaudsemalt juba olnud
vaatluse all eelnevates peatükkides –, käsitletakse käesolevas peatükis seda, millistel pädevustel on võtmetähendus kvaliteetse noorsootöö elluviimisel, nimetades neid tinglikult noorsootöötaja võtmepädevusteks.
Mille alusel seda aga teha? Vaagides noorsootööpraktikat eri riikides ja üle-euroopalisel tasandil, ilmneb,
et valdavate arusaamade järgi nähakse kvaliteetse töö olulisima eeldusena noorsootöötajate pädevusi.
Samas tuleb aga tõdeda väga vähest konsensust – või üldse põhjalikult välja arendatud teadmise puudumist – selles, mida need pädevused noorsootöö kontekstis täpsemalt kujutada võiksid.41 Üheks arvestatavamaks allikaks noorsootöötaja pädevuste kirjeldamisel on Euroopa Nõukogu koostatud „Noortejuhtide
ja noorsootöötajate Euroopa portfoolio”, mis kaardistab noorsootöö konteksti ja sisu ehk noorsootöötaja
funktsioonid. Portfoolio on aluseks detailsemale pädevuste loetelule, millele tuginevalt pakutakse välja ka
üks võimalik praktiline töövahend noorsootöötajatele oma pädevuste analüüsimiseks ja hindamiseks.42
Samas on Eesti väheseid riike Euroopas, kus noorsootöötaja kutse on alates 2006. aastast määratletud
ametlikus, riikliku tasandi kutsete süsteemis ja nii võib just noorsootöötaja kutsestandardit pidada olulisimaks dokumendiks, mille alusel avada noorsootööks vajalikke kompetentsusnõudeid ehk kvaliteetse
noorsootöö tegemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit.43 Lisaks annavad väärt ainest
mitmesugused uuringud, mis avavad noorsootöötajate (ja laiemalt elukestva õppe toetamiseks tingimusi
loovate spetsialistide) tööks määrava tähendusega pädevusi, näiteks Broeck44, Harte45, Murakas jt46.
40

Võtmepädevused elukestvas õppes: Euroopa lähteraamistik (2006). Euroopa Parlament, 2006/962/EÜ.
Fennes, H. & Otten, H. (2008). Quality in non-formal education and training in the field of European youth work. Euroopa
Nõukogu ja Euroopa Komisjon, SALTO Koolituse ja Koostöö Ressursikeskus, lk 26.
42
Taylor, M. (2007). European portfolio for youth leaders and youth workers. Noorsoo ja Spordi Direktoraat, Euroopa Nõukogu.
43
Käesoleva õpiku väljaandmise hetkel kehtivad Eestis 21.11.2012 kinnitatud noorsootöötaja kutsestandardid. http://www.
kutsekoda.ee. Analüüsimaks oma pädevuste vastavust kutsestandardis toodud kutsenõuetele, on abiks kutse taotlejatele
suunatud materjalid, portfoolio jms, vt http://www.entk.ee
44
Broeck, S. (2010). Useful key competences for adult learning professionals. http://www.nordvux.net/page/944/
usefulkeycompetences.htm
45
Harte, S. (2012). Youth workers as professionals? http://youthworkcentral.tripod.com
46
Murakas, R. (toim) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused”. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut.
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Noorsootöötaja tegevus hõlmab tööd mitmesuguste sihtgruppidega väga erinevas kontekstis ning tema
võimalike tegevuste spekter on lai ja mitmekesine, hõlmates vastavalt kohalikku, piirkondlikku, üleriigilist
või rahvusvahelist tasandit. Seejuures võib noorsootöötaja tegevusvälja üldistatult kirjeldada selliste tööosade kaudu, nagu on näha jooniselt 1.
Sellisel moel esitatud tegevusvälja ülevaade on siiski tinglik. Mitte kõikide nimetatud tegevuste elluviimine
(ja vastavate pädevuste omamine) ei pruugi kõne alla tulla iga üksiku noorsootöötaja puhul, vaid pigem
kujutab nimetatu võimalikku tervikpilti sellest, mis võiks olla tähendusrikas kõrge tasemega noorsootöö
tegemisel. Tegelikkuses saavad noorsootöö ambitsioonid enamasti teoks vaid siis, kui erinevaid rolle, võimalusi ja pädevusi omavad osapooled teevad tõhusat koostööd.

Noorte mitteformaalseks õppimiseks tingimuste loomine ja õppeprotsessi
juhendamine, sh noorte arenguvajaduste analüüsimine, nende
kaasamine, osaluse toetamine, tagasisidestamine ja hindamine
Projektide ja
programmide
arendamine
Võrgustikutöö
sidusgruppidega

Noorteinfo vahendamine ja
noorte nõustamine

Noorsootöö keskkondade,
meetodite ja infokommunikatsioonitehnoloogia
mitmekesine kasutamine

NOORSOOTÖÖTAJA TEGEVUSVÄLI

Administreerimine
ning inim- ja
finantsressursside
juhtimine

Noortevaldkonna
arendustegevus, sh valdkonna
õiguslike aluste, teadmusloome,
innovatsiooni ja noortepoliitika
arendamine

Professionaalne enesearendamine, kujunemaks
ennastjuhtivaks ja kriitiliselt reﬂekteerivaks praktikuks

Joonis 1. Noorsootöötaja tegevusväli

Turvalise keskkonna
tagamine
Suhtlemine
avalikkusega
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Tegevusvälja kaardistus väljendab omal moel ka ootusi noorsootöötajate pädevustele. Nii võib iga
tegevusväljal kaardistatud tegevuse puhul püüda defineerida teatud tegevusnäitajaid ja küsida, milles
mingi tööosa noorsootöötaja pädevuste võtmes praktiliselt väljendub?
Näiteks on noorteinfo vahendamise ja noorte nõustamise puhul oluline oskus välja selgitada ja märgata
noorte infovajadusi; infot koguda ja süstematiseerida; rakendada erinevaid infokanaleid teabe edastamiseks; kavandada ja viia ellu noorteinfosündmusi; õpetada noori erinevaid inforessursse ja -teenuseid eesmärgistatult ja turvaliselt kasutama; suunata neid vajaduse korral täiendavate spetsialistide juurde; teha
esmast nõustamist ja anda vajaduse korral tagasisidet noort ümbritsevatele olulistele osapooltele, nagu
lapsevanemad, kool jt.

Noorsootööks olulised pädevused
Tuginedes 2010. aasta noorsootöötajate pädevuste ja koolitusvajaduste uuringule47, noorsootöö kutsealal
tegutsevatele inimestele suunatud koolituste tulemuste kvaliteedi uuringule48 ning noorsootöötaja kutsestandardile49, saab tuua esile järgneva loetelu pädevustest, mida läheb noorsootöös enim vaja.
Noorsootöö spetsiifilised teadmised ja oskused, sh noortekultuur, erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte kaasamine, karjäärinõustamine noorsootöös, noorte osaluse suurendamine, noorsootöö ja
noortepoliitika olemus, korraldus ja kujunemine Eestis ning mujal Euroopas, pedagoogikateadmised ja
-oskused (üldpedagoogika, sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika, pedagoogiline psühholoogia), psühholoogiateadmised ja -oskused (arengupsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, isiksusepsühholoogia) jpm.
Muud teadmised ja oskused, sh strateegiline planeerimine, info kogumine, analüüsimine ja üldistamine,
projektide kirjutamine, juhtimine, elluviimine ja aruandlus, teadmised ja oskused muusika, kunsti ja käsitöö ning spordi alal, mitteformaalne õppimine, vabatahtlikkuse olemus ja selle väljundid praktilises noorsootöös jpm.
Noorsootöötaja sotsiaalsed oskused, näiteks kuulamine, argumenteerimine, koostöö ja meeskonnatöö,
võrgustikutöös osalemine, algatamine ja juhtimine, motiveerimine.
Isikuomadused, näiteks ausus ja avatus, empaatiavõime, sallivus, loov mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus, pingetaluvus, kohanemisvõime.
47

Murakas, R. (toim) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused“. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut.
48
ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames noorsootöö kutsealal tegutsevatele inimestele pakutavate
koolituste tulemuste kvaliteedi uuring. Lõppraport. (2011). OÜ Eesti Uuringukeskus.
49
Noorsootöötaja kutsestandardid tasemel 4, 6 ja 7 (2012). http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing
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Eetilised väärtused, näiteks sallivus ja teiste aktsepteerimine, inimõigused, põlvkondadevahelise dialoogi
ja sugudevahelise võrdsuse edendamine.50
Kõnealust loetelu tuleb kahtlemata samuti vaadelda kui tinglikku liigitust, kasutades seda pigem inspireeriva ainesena, et vaagida oma isiklikke arusaamu noorsootööks olulistest pädevustest ning nende rollist
noorsootöö eesmärke ja põhiolemust arvestades.
Näiteks võiks küsida, kas arusaam mitteformaalsest haridusest või vabatahtlikust tegevusest ning sellest,
kuidas need väljenduvad praktilises noorsootöös, kuuluvad pigem noorsootöö spetsiifiliste pädevuste
hulka või nn muude teadmiste-oskuste valdkonda. Kutsudes lugejat siinkohal üles seda laadi arutlustele,
toetab see ühtlasi ideed noorsootöötajast kui reflekteerivast praktikust, kellele on valdkonnas toimuva
mõtestamine ja oma rolli suhestamine sellega oluliseks töö kvaliteedi tugisambaks (joonis 1).
Kokkuvõtteks võib noorsootöötaja pädevuste spektris eristada
ᴏ noorsootöös üldolemuslikult olulise teostamiseks vajalikku (nt individuaalset lähenemist toetava
metoodika valdamine, noorte mitteformaalseks õppimiseks, osaluse toetamiseks ja kaasamiseks tingimuste loomine vm),
ᴏ tegevusvaldkonniti spetsiifiliselt olulist (nt teadmised teatud sihtgruppidest ja neile sobivatest oskuslikest lähenemistest või pädevus kasutada kunsti, sporti, muusikat vm valdkondi noorsootöö meetodina).
Lisaks on pädevuskäsitluse keskmes teatud läbivad kompetentsid, näiteks (võõr)keeleoskus, arvuti kui töövahendi kasutamise oskus, usaldusliku suhtluskeskkonna loomist toetavad isikuomadused jm, ning erilise
rõhuasetusena kutse-eetikast juhindumine ning noorsootöö aluseks olevate väärtuste ja põhimõtete järgimine (vt ka järgnevat alapeatükki 1.3.2 „Noorsootöö kui väärtuskasvatus”).

Noorsootöötaja pädevused valdkonna eesmärkide ja
põhimõtete teenistuses
Seades senise pädevuskäsitluse noortevaldkonna strateegilistest suunistest51 tuleneva ambitsiooni – luua
tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks – ja noorsootöö põhimõtete taustale, on asjakohane
küsida, kas kõik noorsootöötajate poolt ellu kutsutud tegevused tõepoolest neid valdkonna lähtekohti ka
järgivad. Seejuures on edasises käsitluses tähelepanu all noorsootöötaja töö erinevad mõjualad: otsene
töö noortega, töö sidus- ja huvigruppidega ning noortevaldkonna laiem arendustegevus.

50
51

ibid. lk 8–9.

Vt käsitlusi Noorsootöö seadusest jt valdkonna strateegiadokumentidest, ptk 2 ja 4.
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Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud õppeprotsess, mis toetab isiksuse,
tema loovuse, annete, initsiatiivi ja
sotsiaalse vastutustunde kujunemist
ja arengut ehk selleks vajalike pädevuste omandamist. Enamasti iseloomustavad mitteformaalset õpet järgmised tunnused:
ᴏ eesmärgipärasus (õppetegevus on
organiseeritud ja struktureeritud
vastavalt seatud eesmärkidele);
ᴏ vabatahtlikkus (keskmes on õppija
motivatsioon ja huvi);
ᴏ õppija arengu kesksus (õppimisprotsessi ülesehitus on seostatud
õppija teadmiste ja kogemustega
ning enesetäiendamise vajadusega);
ᴏ paindlikkus (nii õpiprotsessis, -keskkonnas kui ka -meetodites);
ᴏ kättesaadavus (ja jõukohasus kõigile olenemata varasematest õpikogemustest, oskuste-teadmiste
tasemest, majanduslikust olukorrast jms);
ᴏ individuaalse ja sotsiaalse
õppimise tasakaal.
Allikas: http://www.mitteformaalne.ee

Noorsootöötaja kui mitteformaalse õppimise
praktik
Noortevaldkonna diskursuses levib üha enam arusaam noorsootööst kui
haridusvaldkonnast ning noorsootöötajast kui mitteformaalse õppe praktikust. Sellest käsitlusest lähtub näiteks „Noortejuhtide ja noorsootöötajate Euroopa portfoolio”, mis nimetab noorsootöötaja rollidena noorte
jõustamist, asjakohase õpikeskkonna ja -võimaluste loomist, noorte toetamist kultuuridevahelise õppimise protsessis, noorsootöö organisatsioonilise konteksti ja noortepoliitika arendamist ning analüüsi ja hindamist
toetava praktika rakendamist.52
Tulles selle Euroopa Nõukogu ideelisest raamistikust inspireeritud mudeli
juurest taas Eesti noorsootöö igapäevategelikkusesse, võib aga täheldada
suhteliselt avaraid tõlgendusvälju sellele, mida ikkagi tähendab „tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks”.
Kui noorsootöötaja on näiteks korraldanud (paremal juhul noorte aktiivsel juhtimisel või vähemalt osalusel) mõne sündmuse, keeranud lukust
lahti noortekeskuse ukse või esitanud mõnesse fondi rahataotluse, mis
leiab heakskiidu ja võimaldab viia noored nädalaks teise riiki sealsete
noortega kohtuma, kas ta on sellega „loonud tingimused”? Sellega noorsootöötaja roll siiski piirduda ei tohiks, ja tagamaks, et noorsootöös osalemisest saaks noorele tõepoolselt mõjus õpikogemus, on noorsootöötajal vaja teadlikult õppeprotsessi kavandada ja juhtida ning toetada selles
läbivalt noori.
Noorsootöötaja peab mõistma mitteformaalse õppe olemust ja põhimõtteid, valdama õppeprotsessi suunamiseks ja juhendamiseks olulist. Siin
võiks näiteks eelkõige välja tuua järgnevat: oskus teostada noorte vajaduste analüüsi, olla teadlik erinevatest meetoditest, nõustamise ja motiveerimise põhialustest ning vallata õpikogemuse analüüsimiseks olulist,
nagu tagasisidestamine ja hindamine jms.
Väga sageli loob tähendusrikkaid õpisituatsioone n-ö noorsootöökeskkond ise ja noorsootöötaja oluliste pädevuste sekka tuleb kindlasti arvata
52

Taylor, M (2007). European portfolio for youth leaders and youth workers. Noorsoo ja
Spordi Direktoraat, Euroopa Nõukogu, lk 22.
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suutlikkus sellised situatsioonid noorsootöö eesmärkide teenistusse rakendada. Nii ei ole noorsootöö hariduslikke eesmärke arvestades teatud olukorras alati oluline niivõrd leida kerkinud probleemolukorrale kiiret
lahendust, vaid hoopis põhjalikult pühenduda, et aidata noortel teadvustada kujunenud olukorda ja selle
tagamaid ning kaasata ja motiveerida neid lahendusi leidma, luues seeläbi tingimused noorte teadmisteoskuste-hoiakute arenemiseks.

Noorsootöötaja kui noorte iseseisvumise arenguks tingimuste looja
Eelnevaga haakuvalt võiks tõstatada ka küsimuse tingimuste loomisest noorte omaalgatuse, vastutuse ja iseseisvumise arenguks – mida eeldab see noorsootöötajalt ja tema ellukutsutud tegevustelt?
Kui ideaalis peaks noorsootöös osalemise kaudu suurenema noore iseseisvus, siis kuivõrd on see selgelt
teadvustatud eesmärgiks noorsootöö igapäevategevustes, olgu selleks osalemine mõnes huviringis või pea
igapäevane kohaliku noortekeskuse külastamine? On ju nimetatute näol tegemist selliste tegevusvormidega,
mis võimaldavad noorte kaasamist ja nendega koostööd pikema aja vältel ehk on õigustatud küsimus, kas siis
peaks ka nende tegevuste eeldatav hariduslik mõju olema vastavalt võimsam? Või milliseid ootusi võiks noorsootöö seda laadi mõjule üldse seada olukorras, kus suurem osa noorsootöötegevusi on projektipõhised ja
noorsootöötaja kokkupuude noorega on enamasti lühiajaline?
Sedalaadi küsimusepüstitus viitab vajadusele valida sobiv lähenemine ja asjakohased meetodid, mis võimaldaks mõjusat lähenemist ka lühema kestusega noorsootöötegevustes.
Siia haakuvad otseselt noorsootöötaja sellised pädevusalad nagu noorte motiveerimine, kaasamine ja nende
osaluse jõustamine, olenemata töökontekstist või -iseloomust.

Mõttekohti seoses noorsootöötaja laiema rolliga
Sageli teadvustatakse noorsootöötaja tööd ainult/valdavalt nende tegevuste põhjal, mis on seotud otse
noortega. Ometi on noorsootöötaja töö pärisosaks ka aktiivne võrgustikutöö sidus- ja huvigruppidega ning
valdkonna edendamine laiemalt.
Pädevuste vaatenurgast on võrgustikutöö ning igasugune valdkonnasisene ja laiemale avalikkusele suunatud
suhtlemisega seonduv noorsootöötaja jaoks määrava tähendusega. Peale vastavate teadmiste ja oskuste
puudutab see samavõrd ka avatud hoiakuid ja huvi sidusvaldkondades toimuva vastu, et võtta ise aktiivne roll
uute, n-ö lõimitud koostööalgatuste ellukutsumisel.

29

30

Noorsootöö õpik

Lõimitud noortepoliitika kui valdkonna strateegilise suundumuse taustal on huvitav teada
saada, kuidas näevad koostöö ja võrgustikutööga seonduvat noorsootöötajad ise. Loetledes
tööülesandeid, millega noorsootöötajatel kõige enam tegeleda tuleb, nimetab üle 50% noorsootöötajatest „suhtlemist ja koostööd teiste valdkondade spetsialistidega, vanemate ja huvigruppidega” 53.
Sama uuringu alusel toob umbes veerand noorsootöötajatest välja, et just koostööprobleemid
põhjustavad neis tööga rahulolematust ning nimetavad eeskätt koostööraskusi noorsootöö eri
valdkondade vahel, aga ka selliste partneritega nagu kool ja lapsevanemad54. Vaade koostööperspektiividele saab täiendavat mõtteainest sellest, kui vaadata sama uurimuse alusel seda,
kas ja kuivõrd teadvustavad noorsootöötajad ja nende tööandjad vajadust arendada oma võrgustikutöö pädevusi sellealastel koolitustel. Selgub, et kui noorsootöötajate tööandjad peavad
seda laadi koolitust noorsootöötajatele oluliseks (mitte küll valdavas arusaamas, kuna nimetatu
leiab mainimist 5% juhtudest), siis noorsootöötajate endi valikute alusel ei leia võrgustikutööd
puudutav üldse mainimist 55!

Noorsootöötajalt oodatakse ka rollivõttu noortevaldkonna arendamises laiemalt, mis eeldab head teadlikkust (ja teadlikkus omakorda eeldab huvi, motivatsiooni end kurssi viia ja kursis hoida...) valdkonna arengutest nii Eestis kui ka laiemalt. Muu hulgas tähendab see enese kursis hoidmist valdkonna uuringutega,
oskust seostada oma igapäevatööd noorte olukorraga, trendidega ja vastavalt ka oma tegevusi kohandada
ja muuta. Viia end kurssi valdkonna õigusaktide ja suundumustega ja teha ettepanekuid vajalikeks muudatusteks neis ning kutsuda ise esile algatusi, mis aitaksid liikuda soovitud suunas...
Kuidas muidu saaks tuua noortevaldkonda enam „uut”? Senisest praktikast lähtudes tuleb muuta noorsootöö kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks oluliselt enamatele sihtgruppidele. Paraku ei saa ei vanuseliselt, erinevate huvidega või päritolutaustaga noorte, erivajadustega noorte jms puhul väita, et noorsootöö
on senini ka tegelikkuses olnud kõigile nii avatud, kui see valdkonna ideeliste ambitsioonide järgi võinuks
olla. Edasiste arenguvajadustena tuleb nimetada ka noorsootöö tegevusvormide mitmekesistamist, uute
lähenemiste ja meetodite juurutamist.
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Murakas, R. (toim) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused”. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut, lk 32.
54
Ibid, lk 45.
55
Ibid, lk 89.

Noorsootöö õpik [ NOORUSE JA NOORSOOTÖÖ KÄSITLUSED ]

Noortevaldkonna uuendamiseks võiks inspiratsiooni ammutada just lõimitud lähenemisest valdkondadevahelises koostöös, seda enam, et muutuste juhtimise teoreetilistes käsitlustes levinud tõdemuste kohaselt sünnib olulisim osa tähendusrikkaid uuendusi just eri eluvaldkondade kokkupuutel.56
Noorsootöötajaskonda võib üldiselt iseloomustada kui väga dünaamilist ja mitmekesist kogukonda, noorsootööd tehakse kas põhi-, lisa- või vabatahtliku tööna, kusjuures üks noorsootöötaja võib samal ajal olla
tegev erinevate algatuste, projektide ja organisatsioonide juures eri vormides. Näiteks teeb põhitööna
noorsootööd vaid ligikaudu pool noorsootöötajate pädevusuuringus osalenutest.57 Kindlasti on nimetatul teatavad negatiivsed mõjud valdkonna professionaalse arengu mõttes, kuid sellises olukorras võib ka
plusse näha. Just siin avalduvad võimalused enamaks sidususeks teiste valdkondadega (nt nendega, kus
noorsootöötajad on tegevad oma muudes rollides), mitmekülgsuseks noorsootöötajate pädevustes ja seeläbi ka noorsootöös pakutavas.
Oluline on teadvustada noorsootöö kui tegevusvaldkonna teatavat professionaliseerumist ja noorsootöö
kutseala arengut Eestis, mis mõjutab ka noorsootöötajaskonna pädevuste spektri mõistmist – selle laienemist ja süvenemist. See parandab teadlikkust noorsootööst kui valdkonnast üldse, mis omakorda edendab
soodsat keskkonda, et noorsootöö positsioneeruks paremini teiste noortele arenguks toetavaid tingimusi
loovate valdkondade seas, ja aitab noorsootööd tunnustada.

Kokkuvõte
Käesolevas peatükis on noorsootöötajat käsitletud kui avara ja mitmekesise vastutusalaga tegijat, kelle
ülesanded võivad olenevalt spetsiifilisest tegevuskontekstist ja eesmärkidest ulatuslikult varieeruda
ning kelle puhul on seetõttu põhjust rääkida väga laiast pädevusspektrist. Noorsootöötaja tegevusväli
(joonis 1) hõlmab nii otsest tööd noortega kui ka võrgustikutööd sidus- ja huvigruppidega ning valdkonna
edendamisele kaasa aitamist laiemalt.
Nii võib üldistatult noorsootöötaja pädevuste spektris eristada
ᴏ noorsootöös üldolemuslikult olulise teostamiseks vajalikku (nt individuaalset lähenemist toetava
metoodika valdamine, noorte mitteformaalseks õppimiseks, osaluse toetamiseks ja kaasamiseks tingimuste loomine vm),
ᴏ tegevusvaldkonniti spetsiifiliselt olulist (nt teadmised teatud sihtgruppidest ja neile sobivatest oskuslikest lähenemistest või pädevus kasutada kunsti, sporti, muusikat vm valdkondi noorsootöö meetodina).
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Lisaks on pädevuskäsitluse keskmes teatud läbivad kompetentsid (võõr-)keeleoskuse, arvuti kui töövahendi kasutamise oskuse, usaldusliku suhtluskeskkonna loomist toetavate isikuomaduste jm näol ning erilise rõhuasetusena kutse-eetikast juhindumine ning noorsootöö aluseks olevate väärtuste ja põhimõtete
sisemine omaksvõtt ja järgimine.
Peatükk rõhutab noorsootöö kui tegevusvaldkonna üha süvenevat professionaliseerumist ja arengut
kutsealana.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Kuidas hindad oma pädevusi noorsootöötajana, tuginedes käsitlustele noorsootöötaja tegevusväljast
ja pädevuste spektrist? Mida võiksid esile tuua eriliste tugevustena oma teadmistest-oskustest-hoiakutest? Milliseid pädevusi on vaja arendada?
Professor Rein Raud on näiteks öelnud, et igasuguse haridusliku tegevuse eesmärk on luua tingimused
selleks, et inimese annete ja võimete kordumatu kombinatsioon saaks välja areneda.58 Milles avaldub
sinu kui noorsootöötaja kordumatus?
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2. Noorsootöötajate enda hinnangul tegelevad nad kõige enam ürituste korraldamise, noorte juhendamise ja suunamisega, informatsiooni vahendamisega ning projektide ja programmide planeerimisega.59
Kas ja kuivõrd peaks noorsootöötaja tegevusväli hõlmama peale praktilise, noortele suunatud töö ka
noortevaldkonna laiemat arendustegevust, näiteks noorsootöö teadmispõhisuse ja noortepoliitika arendamist? Millistes tegevustes see täpsemalt võiks väljenduda ning milliseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid
eeldab see noorsootöötajalt?
3. “Kõige olulisemaks oskuseks noorsootöös pidasid vastajad suhtlemisoskust – seda mainiti 80% juhtudest. Samal ajal pidas vaid 18% noorsootöötajatest vajalikuks suhtlemisoskust arendada. Sarnane
lõhe (küll väiksem) on ka meeskonnatööoskuste ja kuulamisoskuste olulisuse ja arendusvajaduse
hinnangutes.”60 Kas ja mille poolest võiks kõnealust uuringufakti kõnekaks pidada?
4. Kaasuspõhiseks õppeks.
Grupp noori on mitme kuu jooksul äärmiselt pühendunult valmistanud ette projekti rahastustaotlust,
ootab suure elevusega siis veel mõne kuu rahastusotsust, ... kuni saabub äraütlev vastus. Noored on
pettunud ja motivatsiooni kaotamas. Kuidas käitud noori toetava noorsootöötajana? Millele pead oluliseks suunata põhitähelepanu? Kuidas ja milleks motiveerid noori – kas projektitaotlust täiendama ja
leidma võimalusi idee siiski ellu viia või teadvustama selle kogemuse õpiväärtust ja võimalikku mõju
nende edasisele tegevusele olenemata sellest, mis saab projektitaotlusest? Või hoopis midagi muud?
5. Kaasuspõhiseks õppeks.
Oled noorsootöötajana paarinädalases laagris grupi noortega ning juba esimeste päevade jooksul kujuneb mitmendat korda pallimängudes n-ö kaptenite valikul meeskondadesse jagunemisel olukord, kus
üks teistest ujedam ja sportlikult mõnevõrra vähem võimekas tütarlaps jääb valitavate seas viimaseks.
Nimetatu tekitab talle silmnähtavalt ebamugavust.
Kuidas Sina kui noorsootöötaja sellises olukorras toimiksid? Kas näed vajadust ja võimalust kasutada olukorda selleks, et pakkuda noortele võimalust oluliseks õpikogemuseks: arutleda noortega tõrjuva käitumise üle, lootes, et see kutsub esile käitumise positiivse muutuse? Ja juhul kui otsustad selle kasuks, siis
kuidas saaksid toimida nii, et see oleks mõjus, kuid ei haavaks tõrjumise ohvriks langenud noort täiendavalt?

59
Murakas, R. (toim) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused”. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut, lk 5.
60
ibid., lk 6.
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1.3.2. Noorsootöö kui väärtuskasvatus
Nelli Jung
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
Mis muudab noorsootöötaja elukutse köitvaks nii paljude erinevate inimeste jaoks?
Enamasti ilmselt mitte palganumber või karjäärivõimalused, vaid võimalus tegelda
enda huvidega ja ennast teostada. Seejuures on tagatud lõbusad ja ehedad kaaslased, keda paelub sama tegevus. Noored ei ole veel jõudnud elu poolt pealesunnitud mustritesse kivistuda ja on avatud muutustele. Nendega koos tegutseja ei ole
arengu kõrvaltvaataja, vaid osaleja, kes saab neil aidata ennast ja maailma avastada.
On suur rõõm kogeda, et noorele on õnnestunud kaasa anda midagi olulist.

Väärtuskasvatus ei pruugi
olla vaid teadlik väärtushinnangute ja -hoiakute
kujundamine, vaid selle
mõiste alla võib lugeda
ka tahtmatu mõju. Selles
tähenduses on iga noorsootöötaja paratamatult
väärtuskasvataja, sest
koos noortega tegutsemine mõjutab noori isiksusi tahes-tahtmata.

Ent mis on oluline? Mida on vaja noortele kaasa anda? Vastus sellele küsimusele oleneb inimese väärtustest, tema sisemistest põhimõtetest ja tegutsemisalustest. Oluliseks võib pidada teadmisi ja oskusi, kuid kindlasti ka baashoiakuid, millest sõltub, kas
ja millisel eesmärgil enda teadmisi ja oskusi kasutatakse. Noorsootöötajate pädevusuuringust61 selgus näiteks, et noorsootöötajad peavad enese töös väga oluliseks loomingulisust, tolerantsust ja avatust. Ühelt poolt väärtustatakse neid omadusi enese
juures ja oma elus, näiteks oma töö tegemisel, teiselt poolt soovitakse neid ilmselt
arendada ka noortes. Noorsootöötajad on sellisel juhul teadlikud väärtuskasvatajad,
kes püüavad enesele oluliste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemist toetada.
Väärtuskasvatuslikest sihtidest ei räägita mitte vaid üksikisikute kaupa, vaid laiemalt
terve noorsootöö või kogu haridusvaldkonna lõikes. Siin nähakse olulist probleemküsimust selles, kes paneb paika oluliste väärtuste loetelu. Pluralistlikus ühiskonnas
on see asjakohane küsimus, sest igaüks võib oma väärtuste üle otsustada ise. Vahel
arvatakse lausa, et seetõttu pole väärtuskasvatuses võimalik süsteemne lähenemine ehk teatud hinnangute ja hoiakute läbiv ja kooskõlaline toetamine. Väidetavat
probleemi leevendab arusaam, et väärtuskasvatuse eesmärk on toetada isiksuse
terviklikku arengut, just nagu noorsootöölgi. Lisaks saab välja tuua kolm asjaolu, mis
vähendavad kindlalt paika pandud loetelu tähtsust.
Esiteks, väärtuskasvatuse praktikas mängib olulist rolli valiku tegemine erinevate väärtuste vahel konkreetses kontekstis, väärtuste seadmine hierarhiasse ja
61
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väärtusdilemmade lahendamine ning mitte niivõrd nimekirjad kõige olulisematest
väärtustest. Väärtuskasvatuse proovikiviks on sõnade ja tegude kooskõla, kuid
teoorias heakskiidetud printsiipe ei saa alati samal ajal järgida. Näiteks peab valima
aususe ja hoolivuse vahel, kui tõe rääkimine teeks kellelegi teenimatult haiget. Kui
selles situatsioonis valib keegi aususe, siis ei tähenda see, et hoolivus ei võiks mõnes
teises olukorras olulisemaks tõusta. Võib kahelda, kas sellistest väärtushierarhiatest
tasub üldse väljaspool konkreetset konteksti rääkida.
Teiseks on küll igaühel vabadus ise oma väärtusi valida, kuid eelistustel võib olla
teatav ühisosa. Kas leidub noorsootöötajaid, kes ütlevad, et ausust ja hoolivust nad
küll mingil juhul toetada ei taha? Sama võiks küsida näiteks iseseisvuse või vastutustundlikkuse kohta. Niimoodi arutledes võib tõdeda arvestatavat üksmeelt, mis
puudutab üldist väärtuskasvatuslikku sihti. See ühismeelsus kajastub noorsootöö
alusdokumentides, mis tõstavad oluliste väärtustena esile veel kodanikuaktiivsust ja
austust teiste kultuuride vastu.
Kolmandaks ei peeta sama väärtust nimetades sugugi alati silmas täpselt sedasama
sisu. Tõlgendamise ja elluviimise viis võib vahel märkimisväärselt erineda. Näiteks
austus võib kellelegi tähendada, et vanemat inimest tuleb alati tervitada esimesena,
samas kui keegi teine leiab, et selline norm väljendab võimusuhet ega kanna endas
vastastikust austust noore ja täiskasvanu vahel.
Suur osa väärtusalaseid eriarvamusi puudutab väärtushierarhiaid ja tegutsemisvalikuid konkreetses situatsioonis. Nende erimeelsuste läbimõtlemine ja lahtirääkimine
annab väärtuste loetelule sügavama sisu ja praktilise tähenduse. See on toimiva
väärtuskasvatuse loomulik osa, mille aluseks on üldisem üksmeel. Üks noorsootöötaja võib üle kõige hinnata sallivust, teine seada esikohale õigluse, kuid mõlemad
soovivad noortes toetada võimet tegutseda enese õnne ja ümbritseva arendamise
nimel.

Isiklik ja ühiskondlik mõõde
Noorsootöö keerleb iga üksiku noore ümber: igaüks vajab aktsepteerimist sellisena, nagu ta on, toetust oma valikute mõistmisel ja tegemisel, tunnustavat sõna
ja edasiaitavat tagasisidet. Igal noorel on vaja jõuda arusaamiseni, mis on temale
oluline ja kuidas ta tahab selle suunas liikuda. See on pikk protsess, mille aluseks on
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Väärtuskasvatuse keskmes
on isiksuse terviklik areng,
just nagu noorsootöölgi.
Tervik moodustub nii vaimsest, füüsilisest, emotsionaalsest, sotsiaalsest, akadeemilisest kui ka moraalsest arengust. Ühtki neist
ei saa teistest lahutada.
Eesmärgiks on eneseteadlik ja vastutustundlik inimene, kes oskab ja tahab
tegutseda iseenda õnne
ja ümbritseva arendamise
nimel.
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eneseteadlikkus – see võimaldab oma elu juhtida ja teadlikke otsuseid vastu võtta.
Oluline on ka austus enese vastu ja usk, et enda tehtud valikutest üldse midagi sõltub.
Eneseotsingutega kaasneb välismaailmaga suhte loomine, enda tegude tagajärgede
mõistmine ja nende eest vastutamine, teistega koos toimimine. See on ühtlasi enda
koha leidmine maailmas ja oskus teistega koos end ümbritsevat maailma luua. Peale
vastutuse võib väärtuste plaanis esile tuua veel näiteks hoolivust, koostööd ning austust teistsuguste inimeste ja kultuuride vastu.

Töö noortega peab ühitama kolm olulist küsimust:
ᴏ millised omadused on
vajalikud praeguses
ühiskonnas edu saavutamiseks?
ᴏ millised omadused
aitavad toime tulla
ühiskonna kiirete muutustega?
ᴏ milliseid muutusi
tahaksime ühiskonnas
näha ehk milliseid inimesi võiks tulevikus
rohkem olla?

Noorsootöö eesmärgina nimetatakse ühiskonnaliikmena toimetulekut. Toimetulekut võib mõista olemasoleva ühiskonnaga kohanemisena: noortel on vaja õppida
tundma praegu kehtivaid olusid ja harjutada neis tegutsemist. Samas on raske
ennustada, milline on see tuleviku ühiskond, kus noored peavad toime tulema. Kuna
muutused on kiired, siis on kindlalt toimivaid lahendusi kaasa anda keeruline. Samas
on võimalik kujundada iseseisvust, paindlikkust, loovust ja teisi omadusi, mis aitavad
kohaneda.
Ent noored pole mitte ainult kohanejad, vaid muutused on ühtlasi nende eneste
kujundada. Ühiskonna arengu suund sõltub paljuski praegustest noortest ja seda
mitte ainult nendepoolse teadliku arendustöö kaudu. Suured muutused võivad aset
leida ka seeläbi, millisteks inimesteks noored kujunevad. Kui nende seas pole hinnas
agressiivne enesekehtestamine, vaid näiteks head suhted, siis ongi ühiskond muutunud.
Tuleviku Eesti on praeguste noorte nägu. See ajendab küsima, millistest omadustest
on praeguses ühiskonnas puudus. Võrdlevad väärtusuuringud näitavad, et eestlaste
tee ellujäämisväärtuste juurest eneseväljenduse poole on alles algusjärgus: erinevuste sallimisel, avaliku väljendusvabaduse, poliitiliste ja kodanikuvabaduste toetamisel on Eesti Euroopa riikidest viimaste seas.62 Samuti iseloomustab Eesti inimest
Euroopa Liidu keskmisega võrreldes suurem suundumus individuaalsetele naudingutele ning väiksem kollektiivse vastutuse tähtsustamine.63 Eesti noorte kohta on leitud, et võrreldes teiste Euroopa noortega hindavad nad rohkem materiaalseid väärtusi, sotsiaalset staatust, head välimust ning teistest vähem uudishimu ja loovust.64
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Vt Inglehart ja Welzel (2005). Maailmaväärtuste uuring.
Hämmal, J. (2007). Eesti elanike väärtusmaailm. Eesti Inimarengu Aruanne 2006. Tallinn:
Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, lk 60–63.
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Ka enese kogemuste põhjal võib igaüks tõdeda, et tarbimis- ja nautlemisihalus on avalikkuses sageli esiplaanil, domineerides üldinimlike moraalsete väärtuste üle. Neil põhjustel on sagenenud jutt ühiskonnas
valitsevast väärtuskriisist.
Selles valguses võib eristada kaht noorsootöö ja väärtuskasvatuse jaoks olulist küsimust. Ühelt poolt on
tähtis, millised omadused aitavad noortel olemasolevas ühiskonnas toime tulla ja edu saavutada. Teiselt
poolt on vajalik mõtiskleda, milliseid inimesi tahaksime enda ümber rohkem näha. Ainult esimese küsimusega piirdudes võib tulemuseks olla praeguse väärtussüsteemi valimatu taastootmine. Sestap lähtuvad
noorsootöö sihiseaded pigem visioonist, et saame aidata noortel kujuneda teadlikumaks, eetilisemaks ja
aktiivsemaks kodanikuks, kui on praeguses ühiskonnas tavaks.

Väärtuskasvatuse võimalikkus
Lapsepõlv, kasvatus, kehtivad normid ja ümbritsev ühiskond mõjutavad alati isiksuse kujunemist. Eesti
ühiskonna puhul võib küsida, kas meie ajalooline pärand takistab noorte kasvatamist vastavalt seatud
sihtidele. On leitud, et meie kogemused totalitaarsest riigivõimust on soodustanud silmakirjalikkust,
õõnestanud usaldussuhteid ja naeruvääristanud väärtuseliste sihtide seadmist.65 Minevikutaagast tuleneb
olevikutaak – kõik kasvatajad on ise osaks tänasest ühiskonnast koos selle kitsaskohtadega.
Rääkides väärtuskasvatusest, tuleb kindlasti silmas pidada Eesti ühiskondlikku olukorda. Kas saame
loota, et kasvatajad kannavad edasi positiivseid väärtusi, kui ometi teame, et kogu ühiskond, kaasa
arvatud kasvatajad, peavad alles kasvama? Lisaks on väärtuskasvatuse puhul nii meil kui ka stabiilsetes ühiskondades probleemiks ajanihe: õpetajad peavad täna andma edasi neid väärtusi, mille nad
omandasid eile, homme ellu astuvatele noortele. Seetõttu arvan, et õpetaja ei tohiks suruda õpilastele
peale oma väärtusi, vaid ta peaks lihtsalt toetama nende moraalset kasvamist, aidates neil oma väärtustes selgusele jõuda.
professor Margit Sutrop, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja
Harjumuste ja sissejuurdunud hoiakute jõud on tugev, mistõttu ühiskonna muutumine on pikaajaline
protsess. Inimese väärtused, tema isiksuse alused, kujunevad suures osas välja lapse- ja noorukieas. Siin
võiks pilk pöörduda kodude poole – ja lapsevanematel loomulikult ongi tohutu mõju –, kuid kodudestki
peegelduvad meile needsamad ühiskonnas lahendamist vajavad probleemid. Nende ületamiseks on suurim võimalus ikkagi haridussüsteemil, mis saab võimaluste piires ka lapsevanemaid koostööle ahvatleda.
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Vt nt Sutrop, M. (2008). Eesti ühisväärtused: mis need on ja kuidas neid hoida? Mõtestatud Eesti: ühiseid väärtusi hoides. –
Koost Sutrop, M., Pisuke, T. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, lk 17–30.
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Noorsootöötaja saab sõltumata enese väärtustest
noorel aidata
ᴏ õppida märkama väärtuste avaldumist nii
noore enese kui teiste
käitumises
ᴏ omandada harjumus
enda väärtuste üle reflekteerida, küsides põhjenduste ja tagajärgede
kohta
ᴏ mõista aina enam, millised tagajärjed kaasnevad
ühtede või teiste väärtuste alusel käitumisega

Vahel küsitakse, millisele haridussüsteemi osale langeb väärtuskasvatuse põhiraskus. Kuna igal valdkonnal on aga oma võimalused ja eripärad, siis on tulemuslikkuse võti siiski koostöös. Lasteaialapsed võtavad ümbritsevad hinnangud ja hoiakud
väga kergesti omaks, kooli väärtuskeskkonnas veedavad noored väga suure osa oma
ajast ning mitteformaalsele õppele pühenduvad nad kogu oma huvi ja tähelepanuga.
Noorsootöö suur trump on vabatahtlikkus: isiklikult tähtsatele kogemustele omistatakse suurem tähendus, olles seeläbi mõjudele vastuvõtlikumad. Kui väärtustele
osatakse ja tahetakse tähelepanu pöörata nii lasteaias, koolis kui ka noorsootöös,
siis tekib sünergia.
Haridus võimaldab süsteemset väärtuskasvatust tänu ühisele teadlikule sihiseadmisele – mis on hariduse eesmärk? – ja kriitilisele hulgale missioonitundelistele
väärtuskasvatajatele, kellel on ligipääs vajalikule väljaõppele. Nii noorsootöötajad
kui ka õpetajad saavad aidata igal noorel saada teadlikuks enda väärtustest – mida
peab ta oluliseks enda ja teiste juures? Peale väärtuste teadvustamist ja võrdlemist
saab noor hakata oma väärtuste üle reflekteerima, mõtiskledes selle üle, mis põhjendab just nende väärtuste eelistamist ja mida nende järgi elamine kaasa toob. Nii
refleksiooni kui teatud väärtuste praktiseerimist on võimalik toetada keskkonnaga,
andes noorele ühtlasi tema valikute kohta tagasisidet ja peegeldades tema nõrku ja
tugevaid külgi.66
Niimoodi mõistetud väärtuskasvatus eeldab enesekohaseid oskusi, väärtusküsimustega aktiivset suhestumist ja teadlikku tööd enda väärtushoiakutega.67 See ei kehti
mitte ainult noore, vaid ka noorsootöötaja kohta. Iga väärtuskasvataja oluline töövahend on eneseteadlikkus: soov märgata enda hinnangute ja hoiakute avaldumist
ning valmisolek nende üle mõtiskelda. Refleksiooni tulemusena võivad esile tulla
näiteks lapsepõlves kinnistunud normid, ellujäämisvõitlusest salvestunud kibestumus, seni märkamata jäänud harjumused või – mis kõige olulisem – tegutsemismustrid, mis ei ole kooskõlas sellega, mida peetakse oluliseks ja tahetakse enda
ümber rohkem näha.
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Vt täpsemalt Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (2009). Pööre teadmistekeskselt koolilt
väärtustekesksele koolile. Sissejuhatus. Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu:
Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, lk 7–21.
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Ibid, lk 7–21.
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Noorsootöötaja kui eeskuju

39

Noorsootöö sihiks on eneseteadlik ja vastutustundlik inimene, kes oskab ja tahab
tegutseda iseenda õnne ja ümbritseva arendamise nimel. Kuna noorsootöö tegemine
on ühtlasi nii isikliku õnne allikas kui ka panustamine ühiskonda, siis võib öelda, et
enamik noorsootöötajaid elab ise selle ideaali kohaselt. Sõnade ja tegude kooskõla on
ilmselt üks tõsiseltvõetavuse eeldusi, nii et selle poole tasub püüelda ka igapäevastes
valikutes. Samas ei saa eeldada, et kõik noorsootöötajad on ideaalsed inimesed või
selleks kohe-kohe saamas. Noorsootöötaja saab eeskujuks olla ka siis, kui ta ei kasvata
teisest inimesest võimalikult enesesarnast, vaid inimest, kes on enesest teadlik ja usub
endasse, mõistab oma tegude tagajärgi ja vastutab nende eest ning suhtub teistesse
avatult ja austavalt.
Selles kontekstis ei pruugi eeskujuks olemine tähendada kohustust teada alati õigeid
lahendusi või teha perfektseid moraalseid valikuid. Valmisolek märgata enda tegelikke
tegutsemisaluseid ja nende üle mõtiskleda on hoiak, mis väärib järgimist. Kui ka noortele õnnestub kaasa anda eneseuurimise harjumus, siis on see oluline samm nii nende
isikliku õnne kui ka ühiskonna muutumise poole.
Noorsootöötajad võivad noortele kergesti eeskujuks saada, sest enamasti jagatakse
mingit ühist huvi, tegutsetakse koos ja õpitakse sedakaudu üksteist tundma. Samas
on distants piisav, et võimaldada neutraalset ja mõistvat suhtumist ilma emotsioonide
virvarrita. Jällegi on põhjust rõhutada ka vabatahtlikkust, sest sageli on noorsootöötaja ainus täiskasvanu, kellega koos tegutsemine on noore enese valik.
Noorsootöötaja võib paraku nii mõnelgi juhul osutuda lausa ainsaks täiskasvanuks,
kes võtab noore huve ja soove tõsiselt, küsib siiralt tema arvamust ja arvestab sellega,
annab nõu ilma õpetlik-üleoleva toonita ning suhtleb temaga kui teise isiksusega.
Vahetu ja mitte võimusuhteid rõhutav suhtlus ja koostöö on vajalik alus usalduseks,
mis võimaldab ehedaid eneseotsinguid ja arenemist. Avatud suhtlemise tulemusena
võib noor inimene mõista, et teisel ajal kasvanud inimesed on teistsugused, kuid see
ei pruugi kaasa tuua vastandumist, halvustamist või targutamist. Võib ka koos üksteise
erinevusi uurida ja arutada, mismoodi peaksin elama ja kes tahaksin olla.

Väärtuste edastamine või kasvatamine
Huvitav on tähele panna, et väärtuskasvatusest rääkides kasutatakse sageli autoritaarsusele viitavaid verbe: väärtusi edastatakse, sisendatakse, õpetatakse, kujundatakse

Noorsootöötajal on
noore maailmas eriline
positsioon: ta võib olla
ühtaegu juht ja partner,
oma ja võõras, toetav ja
neutraalne, eeskuju ja
sõber. Koos-tegutsemine
ja vahetu suhtlemine loovad baasi usalduseks ja
võivad kaotada põlvkondadevahelised barjäärid.
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või juurutatakse. Võimalik, et siin tuleb esile võimukesksete traditsioonide taak,
mida hariduses juba mõnda aega ületada tahetakse. Ka terminis endas sisalduv ’kasvatus’ võib seostuda nurka saatmise või muu võimutseva käitumisega, kuid kasvatamist võib tõlgendada ka märksa leebemalt.
Kasvatama võib tähendada kasvamise võimaldamist ja soodustamist, just nagu taimede puhul. Siis käib jutt sobivate tingimuste loomisest, vajaduste mitmekülgsest
täitmisest, soodsa pinnase ja keskkonna loomisest. Kasvama ei saa sundida ega
kohustada, see vajadus tuleb kasvavast organismist enesest – kasvaja on subjekt,
teised saavad toetada tema potentsiaali avaldumist. Selline toetav arusaam kasvatusest või väärtuskasvatusest pole aga alati domineerinud.

Kasvatamist võib tõlgendada kui subjekti enese
potentsiaali toetamist ja
tema õitsengu jaoks sobivate tingimuste loomist.
Teine võimalus on võtta
kasvajat objektina, mida
enese soovide ja etteantud normide kohaselt
piiratakse, suunatakse ja
vormitakse.

Kõige traditsioonilisem väärtuskasvatuse viis on keeldude ja käskude abil teatud
väärtuste edasiandmine või juurutamine. Siin on noor pigem väärtuskasvatuse
objekt, keda vormitakse vastavalt kasvataja standarditele ja normidele justnagu bonsaipuud. Normikohasele käitumisele järgneb kiitmine, kõrvalekaldumisi karistatakse
ja objekti enese võimalikud huvid on tagaplaanil.
Keeldude ja käskude meetod toimib eelkõige väikeste lastega, kelle puhul võib
lihtsate reeglite edastamine olla nii tõhus kui ka piiride seadmiseks vajalik. Vanuse
kasvades tuleb aina enam esile, et ükski noor inimene pole passiivne anum, kellele
väärtusi lihtsalt sisse kallata: igaühel on oma arvamus, isiklik suhe täiskasvanusse,
vabadus vastu hakata või hoopis ignoreerida.
Tulemuslikkuse puhul on oluline küsida ka seda, kas keeldude-käskude meetod soodustab aktiivset ja osalevat ellusuhtumist. Selle lähenemise kriitikud on seisukohal,
et nii soodustatakse eelkõige sõnakuulelikkust, samas kui demokraatlik ühiskond
vajab autonoomselt otsustavaid ja teadlikke valikuid tegevaid inimesi. Võib vaielda,
millele peaks selle eesmärgi saavutamiseks keskenduma ja vastusest olenevalt võib
esile tuua erinevaid väärtuskasvatuse meetodeid.

Väärtuste kogemine
Ilmselt ütleks iga noorsootöötaja, et aktiivse ja osaleva ellusuhtumise kujunemiseks
on noortel vaja vastavaid kogemusi. Kogemuste mõju on tõesti suur, sest need on
alati isiklikud. Omaenda läbielatu kuulub kindlalt noore enese maailma ning saab
ühel või teisel viisil seostatud sellega, mis on talle oluline ja väärtuslik. Näiteks loomade varjupaigas töötamine annab hoolivuse mõistmisele ja tähtsustamisele hoopis
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teise värvingu kui samal teemal kuuldud loeng. Lastele võib küll jutlustada demokraatiast, aga kui neil ei lasta kunagi ise oma arvamust väljendada või otsustamises
osaleda, siis ei pruugi demokraatia kui väärtus lapses välja kujuneda.
Demokraatia õppimine praktika kaudu on keskne haridusteadlase John Dewey väärtuskasvatuse mudelis. Selle kohaselt tuleb noorele anda võimalus kogeda, kuidas
tema arvamuse avaldused, panustamine projektidesse, teistega koostöö tegemine,
hääletamine ja muul viisil osalemine loevad. Dewey järgi on väärtuskasvatuses väga
tähtis, et noorte tegevust või initsiatiivi toetataks.
Kogemuste olulisus isiksuse kasvamises on noorsootöös hästi teadvustatud ja siin
võib olla võimalik panustada ka teiste valdkondade arengusse. Näiteks koolihariduses teadvustatakse aina enam, et teadmiste ja oskuste kõrval on vähemalt niisama
oluline ka see, kas ja mille heaks noor neid rakendada soovib. Vastavad väärtuskasvatuslikud sihid on juba kirjas uues õppekavaski, kuid nende eesmärkide elluviimine
on pikaajaline protsess. Noorsootöötajad saavad koostööprojektide kaudu toeks olla
neile õpetajatele, kel endal veel napib kogemusi, et rakendada kogemuspõhist õpet.
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Vahel öeldakse, et just
kogemuste võimaldamine
on noorsootöö ülesanne,
samas kui kool annab
teadmisi ja väärtused saadakse kaasa kodust. Selline
arusaam eeldab, et noore
isiksuslik areng on võimalik tükkideks jagada ja iga
tükiga eraldi tegelda. Kuid
iga teadmiste andmise viis
kannab endas teatud hinnanguid-hoiakuid, samuti
kogemuste puhul.

Ühtlasi võib alati kasulikuks osutuda ka enese tegemiste kriitiline analüüs. Mille nimel ja
millisel moel noortele kogemusi pakutakse? Mida nad täpsemalt ise proovida või teha
saavad? Kas neil on olemas kanal oma kogemuste ning neile omistatud tähenduste
jagamiseks? Mil moel nad oma kogemusi mõtestavad ja kas nad leiavad selles tuge?

Väärtused kui arutlusobjektid
Mitmetes väärtuskasvatuse mudelites on kesksel kohal just arutlus, mis aitab arendada kaalumise, selgitamise ja põhjendamise oskust. Koos mõtiskletakse erinevate
juhtumite, dilemmade ja valikute üle ning uuritakse, kas mingi tegu on hea või halb.
Selliste ratsionalistlike lähenemiste korral peetakse oluliseks otsustaja autonoomsust – iga arutleja otsib enese jaoks õiget vastust ning arutelu juhi roll on neid selles toetada. Konkreetsete mudelitena võib esile tuua kognitiivse moraaliõpetuse ja
väärtusselituse.
Kognitiivse lähenemise keskmes on otsuste põhjendused: oluliseks peetakse, et noored õpiksid tegema teadlikke ja kaalutletud väärtuspõhiseid valikuid. Arutelu juht
saab aidata noori keerulisemalt mõtlema, laiapõhjalisemalt analüüsima ja aina üldisemates kategooriates mõtlema. Näiteks arutelu hiljaksjäämise üle: kui noor viitab
alul soovile karistust vältida, saab teda küsimuste abil suunata arvestama teistega,

Arutelude puhul peetakse
tähtsaks, et osalejad ei
prooviks n-ö õiget vastust
ära arvata, vaid saaksid
sõnastada iseenese veendumusi. Enda arusaamade
sõnadesse panemine aitab
neid selgemini teadvustada, võimaldab teiste
seisukohtadega võrrelda
ja täiendada, soodustab
põhjendamist ja printsiipide sügavamat sisemist
omaksvõttu.
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kes oodates ilmaasjata aega raiskavad, ning seejärel võib jõuda üldisema lugupidamise printsiibini. Oluline
pole mingi konkreetse lahenduseni jõudmine, vaid noorte suunamine moraalse mõtlemise kõrgematele
tasemetele.68
Ka väärtusselituses on mõtestamine ja arutelu olulised, kuid eelkõige pööratakse siin tähelepanu väärtuste
sisemisele heakskiidule. Selle lähenemise puhul on fookuses väärtuste isiklik ja emotsionaalne mõõde:
igaüks peab saama oma väärtusvalikuid teha ilma välise surveta. Siin rõhutatakse veelgi enam, et arutelu
juht ei peaks oma hinnangutega noorte otsuseid mõjutama, vaid aitama neil eneses selgusele jõuda. Oma
väärtusarusaamu sõnastades ja teistele põhjendades on noorel võimalik oma mõtetest-tunnetest olulisim
välja selitada.69
Mõlemas kirjeldatud lähenemises on enamkasutatav meetod arutelu väikestes rühmades. Arutlemise aluseks on üldjuhul mingi narratiiv või konkreetne juhtum, mis annab väärtusvalikute mõtestamisele konkreetsema konteksti. Sageli on abiks võetud väärtusdilemmat sisaldav lugu kirjandusest, kuid aluseks võib
olla ka juhtum elust enesest, kas või mingi kogukonnas aktuaalne ere sündmus, mis kõigil meeles mõlgub
ja millega niikuinii tegelda vaja. Väärtusselituses kasutatakse rohkelt ka eri laadi eneseanalüüsi harjutusi,
mis suunavad oma hoiakute üle reflekteerima. Tüüpiline näide on väärtuste järjestamine, kuid tegemist
võib olla ka näiteks intervjuude, päevikupidamise, rollimängude või hoopis muusikalise ettevõtmisega.70

Väärtused kui käitumisharjumused
Kas väärtuste üle arutlemine tagab ka nende kohaselt käitumise? Küllap on paljud noorsootöötajad kogenud, et sõnades öeldu ei pruugi alati tegudesse jõuda. Näiteks ei garanteeri põhjalikud arutelud tervislikust toitumisest sugugi vastavate söömisharjumuste väljakujunemist – hüpoteetiliste dilemmade ilusad
lahendused võivad jäädagi hüpoteetilisse ellu.
Arutlemiskeskse väärtuskasvatuse kriitikana võib küsida ka nii: kas tänaval kõndiv noor, kes näeb kukkuvat vanainimest, peaks ette võtma oma väärtushierarhia koostamise või lihtsalt tõttama appi? Võib järeldada, et osa mustreid peaksid olema inimestesse sisse harjutatud, et nad oleksid automaatselt ausad ja
68

Lapse moraalse mõtlemise kujunemise etappidest saab lähemalt lugeda eestikeelsest väärtuskasvatuse lugemikust, kus
tutvustatakse mudeli alusepanijate Jean Piaget’ ja Lawrence Kohlbergi teooriaid: Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (koost) (2009).
Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.
69
Seda laadi arutlemise osas leiab inspiratsiooni näiteks lastega filosofeerimise metoodikast, kus vestlusjuht lähtub laste
võimest leida ise arutluse käigus vastuseid kõiksugustele suurtele küsimustele. Vt nt Säre, E. (2011). Väärtuste kujunemine
lastega filosofeerides. Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? Schihalejev, O. (koost). Tartu: Tartu Ülikooli
eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, lk 36–56.
70
Konkreetseid näiteid väärtusselitusest leiab eestikeelsest väärtuskasvatuse lugemikust, kus on esitatud viisteist praktilist
selitustegevust, millest osa on mõeldud noortele, osa nende juhendajatele: Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (koost) (2009).
Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.
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hoolivad, ilma alati plusse ja miinuseid kaalumata. Sellisel juhul ei keerle jutt enam
pelgalt konkreetse valiku ümber, vaid kõneldakse heast iseloomust.
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Iseloomukasvatus (ingl k character education) on väärtuskasvatuses võrdlemisi uus,
kuid väga mõjukas suund. Siin püütakse luua keskkonda, mis toetaks igati kokkulepitud väärtuste kohast käitumist. Seda lähenemist järgivates koolides peetakse
heade harjumuste (ja omaduste) kujundamisel oluliseks koolikultuuri kui tervikut, sh
õpetajate omavahelist suhtlemislaadi, õppetöös kasutatavaid meetodeid, üksteisele
tagasiside andmise viise, vahetunnis toimuvat, pidupäevade ja argipäevade traditsioone, kooli füüsilist keskkonda jne.71
Iseloomukasvatuses võib näha juurutamise elemente, sest ka siin keskendutakse käitumisele ja tagasiside andmine on olulisel kohal. Samas on iseloomukasvatuslik lähenemine palju terviklikum ning püütakse igati arvestada noortega kui subjektidega.
Põhisõnum ei ole mitte „Nii on õige teha!”, vaid pigem „Nii on meil kõigil parem.”
Väärtuste ja nende avaldumise üle reflekteerimine on normaalne koolielu osa, seda
tehakse pidevalt terve kooliperega. Kesksed väärtused on vastastikune hoolivus ja
meie-tunne ning seda ka ümbritseva kogukonna suhtes.
Kuna iseloomukasvatuse koolides peetakse otsese õppetöö kõrval väga oluliseks ka
tunnivälist tegevust, võib huvijuhti näha kooli väärtuskasvatuse ühe võtmeisikuna.
Huvijuht saab oma tööga toetada kokkukuuluvustunnet ja häid sotsiaalseid suhteid,
juhtida erinevate ettevõtmiste kaudu tähelepanu olulistele väärtustele ning siduda
kooli tihedamalt kogukonnaga. Samuti võib olla võimalik suurendada teiste töötajate teadlikkust, näiteks selgitada koolijuhile tunnivälise tegevuse tähenduslikkust
ning teha aktiivselt koostööd aineõpetajatega, aidates neil avardada oma arusaamist
õppimisest.
Ent iseloomukasvatus ei ole kõnekas vaid kooli kontekstis, vaid laieneb ka noortekeskustele ja teistele mitteformaalset haridust edendavatele organisatsioonidele.
Ükskõik millises neist võib ümbritsevale keskkonnale vaadata läbi väärtusprisma,
nii et varem suvalisena tundunud detailid muutuvad järsku kõnekaks. Kas ka väiksemad jaksavad ise välisukse lahti lükata? Milliste sõnadega omavahel tervitatakse,
71

Sageli on tegemist kindlat maailmavaadet esindavate koolidega (nt waldorfkoolid). Samas on
olemas laiaulatuslikud rahvusvahelised võrgustikud, näiteks Character Education Partnership, mille
põhialused ja neile vastavad hindamiskriteeriumid on eestikeelsena kättesaadavad eetikaveebis
(http://www.eetika.ee/arendus/programm/materjalid/).

Iseloomukasvatus põhineb aristotellikul arusaamal, et inimese iseloomu
kujundab tema käitumine – me oleme need,
mida teeme. Seetõttu on
keskne heade harjumuste
sisseharjutamine tagasiside ja keskkonna kaudu.
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mis tooniga räägitakse? Kas noored istuvad paarikaupa üksteise selja taga või ringis? Kas juhendaja žestid
on sõbralikud või kehtestavad? Mil moel on paika pandud reeglid ja kas need kehtivad ühtviisi kõigile? Kas
töötajatevahelistes suhetes leidub silmakirjalikkust, näiteks tagarääkimist?
Ühest küljest eeldab nii põhjalik lähenemine organisatsiooni kui terviku väärtusarendust: süsteemset tööd,
et vähendada lõhet deklareeritud ja tegelike väärtuste vahel.72 Siin on oluline juhtkonna roll, ühine prioriteetide seadmine ja väärtuskeskkonna aus analüüs.
Väärtusarenduse puhul tuleb märkida, et väärtuste kommunikeerimine toimub iga päev, pidevalt ja
märkamatult, ning see on risti-rästi läbi põimunud ja tavalisele silmale nähtamatu nagu turvakiirte
võrgustik. Väärtusarenduse analüüs on see vahend, mis võimaldab mõjutegurite toimimist nähtavaks
muuta ja jõuda mõnede suhtlussituatsioonis tekkivate konfliktide sügavamate põhjusteni.
professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut
Teisest küljest on igaühe võimuses pöörata tähelepanu sellele väärtuskeskkonnale, mis ümbritseb tema
ja noorte ühist tegutsemist. Mida suuremal määral soovitud väärtushinnangud ja -hoiakud noort ümbritsevas keskkonnas tõepoolest kehtivad, seda rohkem toetab see temas vastavate käitumisharjumuste
kujunemist. Vahel võib aga piisata ka ainult ühest inimesest, et mitteusutavad deklaratsioonid muutuksid
noorele reaalseks.

Kõik mudelid korraga
Küllap võib iga noorsootöötaja töös leida elemente mitmest kirjeldatud väärtuskasvatuse mudelist. Sageli
toimitakse intuitiivselt: püütakse pakkuda tähenduslikke kogemusi, mõtiskletakse koos noortele oluliste
asjade üle, aidatakse neil eneses selgusele jõuda, toetatakse kokkukuuluvustunnet ja palju muud. Seetõttu
on loomulik küsida – milleks jagada kogu see omavahel seotud kompleks erinevateks mudeliteks, kui on
selge, et igaüks neist on ühekülgne?
Tõepoolest, kirjeldatud mudelid rõhutavad erineval määral väärtustamise eri tahkusid: mõtlemise ja põhjendamise aspekti, isiklikku ja tundelist mõõdet ning kogemuslikku ja käitumuslikku poolt. Rõhutades
ühte tahku, jätavad nad muu tagaplaanile ja juhivad tähelepanu, millisel moel saab tegelda just sellega. Ka
siis, kui kõik tahud tunduvad samavõrd olulised, võib olla kasulik neid ükshaaval läbi käia ja oma tegevust
uuriva pilguga analüüsida.
72

Võimalusi väärtusarenduse läbiviimiseks ja analüüsimiseks tutvustab käsiraamat Harro-Loit, H. (2011). Väärtusarenduse
analüüs – miks ja kuidas? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus. See annab ülevaate erinevatest
sotsiaalteaduslikest uurimismeetoditest, mille abil on võimalik saada organisatsioonis kehtivate väärtuste kohta usaldusväärset
informatsiooni.
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Väärtusselituse mudelit võib võtta kui meeldetuletust, et väärtuste sisemine
omaksvõtmine on tihedalt seotud tundemaailmaga ja eeldab teistelt diskreetsust. Kognitiivne lähenemine juhib aga tähelepanu moraalsele arengule
otsuste põhjendamise kaudu, samas kui iseloomukasvatus ja Dewey mudel
toovad fookusesse väärtuste praktiseerimise sobivas keskkonnas.
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Enda mõistmine väärtuskasvatajana
Väärtuskasvatuse üheks sõlmküsimuseks loetakse ka seda, kas noortega tegelevad inimesed on teadlikud, et nad on väärtuskasvatajad. Muul juhul kipub
väärtushinnangute ja -hoiakute mõjutamine kulgema omasoodu ja nii, kuidas
juhtub. Arusaamine, et mina olengi see, kes kujundab teiste inimeste väärtusi,
lisab igale sõnale ja teole kaalukust.
Enda mõistmine väärtusruumi loojana eeldab ühtlasi eneseusku ja võimaluste
märkamist. Ka siis, kui noorsootöötaja otsene töökohustus on vaid ukse avamine, noorte järele valvamine või mingi praktilise oskuse õpetamine, sõltub
temast kui väärtuskasvatajast ometi väga palju – mõju omab see, milline inimene ta on ja millisel moel ta neid ülesandeid täidab. Loeb see, kuidas ta loob
noori tervitades sõbraliku õhkkonna, kuidas ta püüab ruumi kujundades teiste
heaoluga arvestada, kuidas ta aitab vanal koristajatädil rasket kasti tõsta, kuidas ta suunab noori omavahelist konflikti mõistma ja lahendama, kuidas ta
säilitab koostöise hoiaku ka ärritunud lapsevanemaga suheldes jpm.
Eneseusk annab palju jõudu, samas kui ebakindlus ei lase oma potentsiaali
ellu viia. Osa väärtuskasvatusega seotud ebakindlusest võib tulla tundest,
et see on võõras valdkond, millega tegelemine eeldab vastavaid teadmisi ja
oskusi. See mure on eelkõige seotud väärtuskasvatuse ratsionaalse poolega,
väärtuste kui arutlusobjektidega. Tahtes lastega arutada, miks on üks väärtus parem kui teine, on hea tunda mitmesuguste eetikateooriate seisukohti
ja põhjendusi. Samas jällegi on noorsootöötajad enamasti kompetentsed
suunama vestlevaid noori esile tooma oma valikute aluseid, aitama märgata
erinevate hinnangute tausta, peegeldama esilekerkivaid hoiakuid, vihjama erinevatele vaatenurkadele ja kontekstidele või toetama igaüht enda seisukoha
põhjendamisel. Iga noorsootöötaja teeb taoliseid asju niikuinii, kuid teadlikul
lähenemisel on see aina lihtsam ja tulemuslikum.

Tulemuslikuks väärtustega
tegelemiseks on asjakohane
ᴏ sõnastada enda väärtused,
millest tahetakse lähtuda
ᴏ reflekteerida enda tegelikus
käitumises avalduvate väärtuste üle
ᴏ teadvustada enda rolli ja
võimalusi noorte väärtuste
kujunemisel
ᴏ aidata noortel märgata,
mõtestada ja teistele põhjendada enda tegevuse taga
olevaid väärtusi
ᴏ püüda luua keskkonda, kus
soovitavad väärtused reaalselt toimivad ja saavad muutuda harjumusteks
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Ka refleksioon igapäevaste väärtusvalikute üle on suuresti tähelepanu pööramise ja harjumuse küsimus.
Tegevuse käigus tasapisi harjutades toimub see peagi justkui muuseas, kuid aitab samas oma sihtidega
kooskõlalisemalt tegutseda. Määrav on tahe enda valikutes ilmnevaid väärtusi märgata, enda tegemisi ja
tegemata jätmisi ausalt analüüsida ja sõnastatud väärtustega kõrvutada.
Iseenda väärtuste teadvustamine on väärtuskasvatusliku kompetentsi oluline osa. See tähendab mõtiskleda, missugune inimene ma olen ja kes tahan olla, miks teen oma tööd ja mida sellega saavutada tahan,
mis teeb mind õnnelikuks ja mida saan enesest ümbritsevale anda.

Kokkuvõte
Noorte väärtushinnangute ja -hoiakute mõjutamine toimub tahes-tahtmata, kuid valitud väärtuste tahtlik
toetamine on teadlik väärtuskasvatus.
Väärtuskasvatuse keskmes on isiksuse terviklik areng ning noore oskus ja tahe tegutseda iseenda õnne ja
ümbritseva arendamise nimel.
Pluralistlikus ühiskonnas võib igaüks oma väärtuste üle otsustada ise, mistõttu muutub eriti oluliseks ühisosa otsimine, erimeelsuste läbimõtlemine ja väärtuste tõlgendamine praktiliste tegevustega seostatult.
Noorsootöö ja väärtuskasvatuse jaoks on ühelt poolt tähtis, millised omadused aitavad noortel praeguses
muutlikus ühiskonnas toime tulla ja edu saavutada, teiselt poolt on vajalik mõtiskleda, milliseid inimesi
tahaksime enda ümber rohkem näha (tuleviku ühiskond on praeguste noorte nägu).
Sõltumata noorsootöötaja enese väärtustest, saab ta noorel aidata õppida märkama väärtuste avaldumist
nii noore enese kui ka teiste käitumises, omandada harjumus enda väärtuste üle reflekteerida ning mõista
aina enam eri väärtustest lähtumise tagajärgi.
Iga väärtuskasvataja on mõjutatud oma lapsepõlvest, kasvatusest, kehtivatest normidest ja ümbritsevast
ühiskonnast, kuid tema oluline töövahend on eneseteadlikkus: soov märgata enda hinnangute ja hoiakute
avaldumist ning valmisolek nende üle mõtiskelda.
Noorsootöötaja saab eeskujuks olla ka siis, kui ta ei kasvata teisest inimesest võimalikult enesesarnast,
vaid inimest, kes on enesest teadlik ja usub endasse, mõistab oma tegude tagajärgi ja vastutab nende eest
ning suhtub teistesse avatult ja austavalt.
Tänapäevased väärtuskasvatuse mudelid näevad noort keskse subjektina, kelle potentsiaali avaldumist
saavad teised vaid toetada, sealjuures juhitakse tähelepanu nii väärtuste üle arutamisele kui ka käitumisharjumustele, mille kujunemist saab vastava keskkonna abil toetada.
Selleks, et väärtushinnangute ja -hoiakute mõjutamine ei kulgeks soovimatus suunas, peetakse oluliseks,
et noortega tegelejad teadvustaks enda rolli väärtuskasvatajana, kelle mõju oleneb igast sõnast ja teost,
sealjuures eriti sõnade ja tegude kooskõlast.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Millistest väärtushoiakutest on minu arvates Eesti ühiskonnas praegu puudu? Mis võib olla selle tinginud? Kas märkan nende kitsaskohtade ilmnemist ka oma lähikonnas ja enese elus?
2. Milliseid hoiakuid tahaksin noortele eluks kaasa anda? Kuidas väljenduvad needsamad hoiakud minu
igapäevases käitumises? Millal läheb nende väärtuste järgimine teiste väärtustega konflikti ja kuidas
need konfliktid lahendan?
3. Milliste valikute ja suhtumiste puhul soovin, et noored võtaksid minust eeskuju? Milliste puhul eelistan, kui nad jätaksid need märkamata?
4. Millisena näen enda rolli, kui noored arutavad minu juuresolekul väärtustega seotud teemade üle?
Millal pean vajalikuks oma arvamusega tugevalt esile tulla ja millal on võimalik lasta noortel survevabalt enese väärtuste üle mõtiskleda?
5. Millises ulatuses ja kuidas saan kujundada noori ümbritsevat väärtusruumi minuga seotud
noorteorganisatsiooni(de)s? Kas võimalused väärtuseliste sihtide ja nende elluviimise arutamiseks on
piisavad või saaksin kuidagi mõjutada nende loomist/parandamist?
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2.1. NOORTEPOLIITIKA
Reet Kost
Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja

Sissejuhatus
Nooruse ja noortega, millest varasemates peatükkides palju juttu on olnud, on otseses seoses noortepoliitika, mille tänapäeval tuntud käsituse kujunemise alguseks
peetakse 19. sajandi lõppu. Käesoleva õpiku peatüki eesmärk on anda ülevaade
noortepoliitika erinevatest teoreetilistest käsitustest, tahkudest ning sellest, kuidas
noori poliitikakontekstis nähakse, kaasatakse ning nendega arvestatakse. Peatüki
põhitähelepanu on suunatud Eesti ning Euroopa lõimitud noortepoliitika olemuse,
toimevaldkondade ja poliitikakujundamise protsessi selgitamisele. Vaatluse all on ka
üldisemad teemad, nagu noortepoliitika eesmärgistamine eri tasanditel ja riikides.
Noortepoliitika olemasolu põhjuseks on vajadus määratleda tegevus, mida ühiskond
peab ellu viima, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi,
tuge ning õpikogemusi. Seda eeskätt sellepärast, et toetada noorte positiivse enesemääratluse, -arengu, -teostuse ja väärikuse kujunemist, mille kaudu noor suudaks ja
sooviks võtta vastutust ühiskonna heaolu säilitamise ja arengu eest.73 Kuna noorte
kujunemisteed on aina erinevamad, peab noortepoliitika olema horisontaalne ja
73

Eesti noorsootöö strateegia 2006–2013. http://www.entk.ee/dokumendid (16.10.2013)

Noortepoliitika olemasolu põhjuseks on vajadus määratleda tegevus,
mida ühiskond peab ellu
viima, et iga noor Eestis
saaks oma individuaalsel
kujunemisteel võimalusi,
tuge ning õpikogemusi.
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Noortepoliitika ja noorsootöö alused põhinevad
sarnastel väärtustel, nagu
noorte vajaduste ja huvidega arvestamine või
noorte kaasamine arengu
kujundamisse. Eestis on
mõlemad nii riigi kui ka
kohalikul tasandil samade
struktuuride haldusalas.

peegeldama noorte eluolu puudutavat erinevates eluvaldkondades. Nii peaks näiteks tööturu-, haridus-, kultuuri- jms poliitikas lähtuma muu hulgas noorte tegelikest
vajadustest ja väljakutsetest ning tegutsema noortele suunatult.74 Noortepoliitika ja
noorsootöö alused põhinevad sarnastel väärtustel, nagu noorte vajaduste ja huvidega arvestamine või noorte kaasamine arengu kujundamisse. Eestis on mõlemad
nii riigi kui ka kohalikul tasandil samade struktuuride haldusalas.

2.1.1. Noored poliitika kontekstis
Noored noortepoliitika sihtrühmana
Poliitika kontekstis on mõiste ’noored’ käsitus riiklike ja ajalooliste traditsioonide
tulem. Pika ajaloolise noorsootöö ja noortepoliitika traditsiooniga riikides võib näha
selget suundumust määratleda noortepoliitikat kui eri valdkondade poliitikat. See on
mõeldud „noortele inimestele”, mis hõlmab kas mõnda või kõiki lasterühmi ja laieneb sageli isegi üle 26-aastaste vanuserühmadele. Mõnes riigis on seatud selge piir
laste- ja noortepoliitika vahele.
Kui vaadata noorte vanuselist käsitust Euroopa tasandi poliitikas, kus õigusaktides
osundatakse noortele eri vanuserühmi hõlmavalt, näeme samuti ebamäärasust.
Selle näiteks võib tuua Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi noorte töökaitse kohta (EL-i
Nõukogu direktiiv 94/33/EC), kus noortena käsitletakse alla 18-aastasi isikuid. Sama
institutsiooni Eurobaromeetri uuringud hõlmavad noori märksa laiemalt – vanuses
15–24. Euroopa Komisjoni hiljutine noortestrateegia 2010–2018 käsitleb aga noori
kui teismelisi ja noori täiskasvanuid vanuses 13–30.
Eestis vaieldi see teema põhjalikumalt läbi 1990. aastate keskpaigas noorsootöö seaduse eelnõu ettevalmistamise ajal. Nii määrati noorsootöös tegutsemise kaudu seadusega noorte vanusevahemikuks 7.–26. eluaasta, millel rajaneb ühtlasi praegune
noorsootöö strateegia ja noortepoliitika. Samal ajal kattub noore mõiste lapse ja
alaealise mõistega kuni 18. eluaastani (lastekaitse seadus ja tsiviilseadustiku üldosa
seadus) ja edaspidi täiskasvanu mõistega (tsiviilseadustiku üldosa seadus). Samuti
mõjutab Eestit üha enam EL-i poliitika, millega noortepoliitika kontekstis kaasneb
noorte vanuserühma laienemine 30. eluaastani.
74
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Täiendav aspekt tuleb mängu vaadates, kui laialt noori noortepoliitika sihtrühmana
määratletakse. Riikidele, kus pööratakse eriti rõhku ettekujutusele noortest kui inimja ühiskondlikust ressursist, on iseloomulik noortepoliitika sihtrühma lai määratlus –
selleks on kogu noorte põlvkond ja rõhutatakse eesmärki kaasata noortepoliitikasse
kõik noored. Konkreetsetele rühmadele mõeldud meetmeid kaalutakse üksnes siis,
kui üldsüsteemid tõrguvad.
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Noored kui ressurss versus noored kui probleem
Noortepoliitika ajaloolisest arengust ilmneb, et noortest eksisteerib kaks vastandlikku,
kuid omavahel seotud käsitusviisi: käsitus noortest kui ressursist ja kui probleemist.
Esimese ettekujutuse järgi esindavad noored idealiseeritud tulevikku, nad on vastuvõtlikud väärtustele, mida üks põlvkond järgmisele pärandab, nad on ühiskondlik jõud
ja neile tuleb tagada parimad arenguvõimalused. Ent samas tajutakse noori ka kui
probleemi, ohu allikat või võetakse kõnealust iga kui haavatavuse ajajärku, millele reageerimiseks tuleb välja mõelda lahendusi.75 Tavaliselt valitseb ettekujutus noortest kui
ressursist stabiilsuse ja majanduskasvu perioodil ning noortest kui probleemist mõtlemine on ülekaalus majanduskriiside ja poliitilise ebastabiilsuse perioodil. Sageli kujutatakse noori siis ühiskonnas ja meedias ohtlikuna, kuritegelikuna, vägivaldsena jne.
Noori inimesi võib pidada väärtuslikuks ressursiks mitut moodi. Niinimetatud ressursidiskursuses ei ole keskne element noorte väärtustamine mitte üksnes võimalike
ühiskonda panustajatena täiskasvanueas, vaid ka nende praeguses seisundis noortena, tänu millele nad panustavad ühiskonda just sel põhjusel, et on noored. Noori
inimesi käsitatakse seejuures enda ja ühiskonna tuleviku pideva arendamise eest
vastutavana ning selle eeldus on osalemine. Ettekujutus noortest kui ressursist on
ülekaalus eeskätt neis Euroopa riikides, kus noortepoliitika on suhteliselt uus nähtus.
Ressursidiskursuses on olemas teatud ühiskondliku ootuse element. Noored inimesed saavad panustada ja peaksid panustama kogukonda väga erineval viisil.76
Eestis lähtume arusaamast, et enese ja kogukonnaga toimetulev noor on arengueeldusi loov jõud, kes soovib ja suudab võtta vastutust ning on algatusvõimeline
ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarendamisega seoses. Meil peetakse oluliseks
käsitada noori mitmekülgse heterogeense grupina.77
75
76
77
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Eestis lähtume arusaamast, et enese ja kogukonnaga toimetulev noor
on arengueeldusi loov
jõud, kes soovib ja suudab võtta vastutust ning
on algatusvõimeline ühiskonna heaolu säilitamise
ja edasiarendamisega
seoses.
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2.1.2. Noortepoliitika eesmärgistamine
Eelkirjeldatud noorte käsitusviisil (noored kui probleem ja noored kui ressurss) on oluline mõju riikide
noortepoliitika eesmärkide seadmisele. Neid kaht samal ajal esinevat vastandlikku ettekujutust võib
kohata enamikus Euroopa riikides noortepoliitika dokumentides kõrvuti, ent neile pööratav rõhk ja antavad eelistused muutuvad ajas ja on riigiti erinevad.
Kui noortes nähakse ühiskonna ressurssi, saab selle arendamisest, kasvatamisest ja edendamisest riigi
noortepoliitika oluline eesmärk. Seetõttu on noorte arendamine riikide noortepoliitikas väga levinud eesmärk. Soov arendada noorte potentsiaali võib väljenduda eri vormides: ettevõtlikud noored (Taani), aktiivsed ja katsetavad noored (Soome), noorte vajaduste austamine (Belgia), sotsiaalsete ja isiklike oskuste
toetamine (Saksamaa), isiklik ja sotsiaalne areng (Iirimaa) ja vastutus enda arengu eest (Norra) on mõned
võtmekäsitused, mida on kasutatud noorte kui ühiskonna ressursi arengukülgede iseloomustamiseks.78
Ettekujutust noortest kui probleemist või võimalikust probleemist väljendatakse riikide noortepoliitika
dokumentides kolmel viisil: probleemidena ühiskonna lõimimisel, probleemidena osalemisel ning probleemidena, mis on seotud kultuurilise või sotsiaalse eristumisega. Noorte lõimimine ühiskonda on noortepoliitika peaeesmärk mitmes riigis, kus noortepoliitika peab aitama kaasa ühiskonda sulandumisele,
noorte inimeste sotsiaalse ja majandusliku lõimumise edendamisele, sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisele ning töö- ja kutsealasele lõimumisele. Neis riikides on noortepoliitika käsituste eesmärk noorest täiskasvanuks saamine ehk täiskasvanu põhiliste ühiskondlike rollide omandamine tööturul, eluasemeturul ja
oma pere liikmena. Kuna need rollid ei ole igale noorele niisama kättesaadavad, nähakse noorte ühiskonda
lõimumises probleemi, millega tuleb poliitiliselt tegelda.
Eri riikide traditsioone ja prioriteete noortepoliitikas mõjutavad ka konkreetsed aktuaalsed ühiskondlikud
probleemid ja noorte tegelikud elutingimused. Riikides, kus noorte töötuse määr on kõrge, eelistatakse
enamasti noorte ühiskonda lõimimist ning vaesuses ja marginaliseerumises väljenduva sotsiaalse tõrjutuse mõju ennetamist. Samamoodi eelistavad riigid, kus noorte poliitikas osalemise määr langeb, poliitilisi
eesmärke, mis rõhutavad noorte osalust. Peale selle lisab eesmärkidele ja põhikäsitustele värvi kesksete
poliitikadokumentide vastuvõtmise ajal võimul oleva partei või parteide ideoloogia.
Näiteks Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 koostamisel on noorte seisundit ja arenguvajadusi
arvestavalt fookusesse võetud senisest suuremate võimaluste loomine noorte loovuse arendamiseks,
omaalgatuseks ja ühistegevuseks; noorte edukuse tagamine tööturul ning aktiivne osalus kogukonnas ja
otsustes. Prioriteetsel kohal on ka ebavõrdsete olude mõju vähendamine noorte arenguvõimalustele ning
noorsootöö süsteemne arendamine.
78
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2.1.3. Eesti noortepoliitika lõimitus
Eesti noortepoliitika on lõimitud teiste noore elu puudutavate valdkondadega (tervishoid, haridus, majandus, tööturg, kultuur jne) ning keskendub noorte kui spetsiifilise
sihtgrupi esiletoomisele. Noortepoliitika läbiv põhimõte on arvestada noorte vajaduste ja huvidega ning kaasata noori arengute kujundamisse. Eesti noortepoliitika
on käsitletav osana ühiskonna arengule suunatud tegevustest. Kehtib arusaam, et
iseenese ja oma ümbritseva kogukonnaga toimetulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud, ressurss.79
Poliitikavaldkonnad, kus noored on vaid üks paljudest sihtrühmadest, ei saavuta tihti
eesmärke, sest tähelepanu all on eeskätt mingi suurema valdkonna arendamine.
Noortevaldkonna eripära on see, et siin on valikute aluseks otseselt noor, tema tegelik olukord ja vajadused. Noortevaldkond ei vaata noort kui vahendit majanduskasvu
saavutamiseks või iibe suurendamiseks. Iga noor on väärtus lihtsalt seetõttu, et ta
on noor, olenemata taustast ja võimalustest.80
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Noortevaldkonna eripära
on see, et siin on valikute
aluseks otseselt noor,
tema tegelik olukord ja
vajadused. Noortevaldkond ei vaata noort kui
vahendit majanduskasvu
saavutamiseks või iibe
suurendamiseks. Iga noor
on väärtus lihtsalt seetõttu, et ta on noor, olenemata taustast ja võimalustest.

Noortepoliitika toimevaldkonnad81
Kuna noorte kujunemisteed on aina erinevamad ning sisaldavad üha rohkemat arvu
mitmesuguseid tegureid, peab noortepoliitika olema horisontaalne poliitika ning
peegeldama noore eluolu puudutavat erinevates eluvaldkondades. Vajalik ei ole
ainult noortele suunatud tegevuste eraldi väljatoomine nt tööturu-, haridus-, kultuuri- ja muus poliitikas, vaid noore tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuv
koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine erinevates eluvaldkondades, s.o lõimitud noortepoliitika.82
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Artiklite kogumik. Tallinn
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Kuna noorte kujunemisteed on aina erinevamad
ning sisaldavad üha
rohkemat arvu mitmesuguseid tegureid, peab
noortepoliitika olema
horisontaalne poliitika
ning peegeldama noore
eluolu puudutavat erinevates eluvaldkondades.
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Noored

Haridus

Tööhõive

Tervis

Teised
valdkonnad

Lõimitud noortepoliitika:
koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine noore elu
puudutavates valdkondades

Joonis 1. Lõimitud noortepoliitika
Vaadates Eestis praegu kehtivaid valdkondlikke arengukavu, selgub, et ligi 30 neist omab noortele otsest
mõju või nimetatakse neis noori eraldi sihtgrupina. Kui haridus-, sotsiaal-, kultuuri- või tervishoiupoliitika
mõju noortele on ilmne, siis märksa harvem mõeldakse sellele, et ka näiteks kaitse- või põllumajanduspoliitikal on teatud noortegrupile oluline mõju. Kaitseväeteenistuse seaduses kirjapandu mõjutab otseselt
valdavat osa noormehi, maaelu arengukava aga näeb ette eraldi toetusmeetmed, et tuua noori maale
elama.83
Nagu juba öeldud, on peamised noortepoliitika valdkonnad, kus tehakse noortele suunatud ja noorte elu
puudutavaid otsuseid, haridus, tööhõive ja tervis, kuid paljud asjakohased otsused tehakse ka sotsiaal-,
pere-, eluaseme-, kultuuri-, keskkonna- jm poliitikas.
Järgnevaga on toodud välja mõne noortepoliitika toimevaldkonna üldistatud kirjeldus lähtudes nende
otsesest mõjust noorele.
Hariduspoliitika eesmärk on anda formaalhariduslikud baasteadmised, kutse- ja sotsiaalsed oskused ning
valmistada noori ette ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks ja ühiskonnas hakkamasaamiseks.84 Hariduspoliitikas on olulised teemad vähendada koolikatkestajate osakaalu ja pöörata senisest suuremat tähelepanu noore individuaalsele arengule, sh sotsiaalsete oskuste sihipärasele arendamisele. Fookuses on ka
toetada koolist tööturule siirdumist ning teadvustada mitteformaalset õppimist ja seda sotsiaalselt ning
formaalselt tunnustada.
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Tööhõivepoliitika eesmärk noorte puhul on suurendada tööga hõivatust,
täiendades sotsiaalseid ja professionaalseid oskusi. Tööturg määratleb paljuski noore hariduslikud vajadused ja tööturul stabiilse positsiooni omandamine on olulisim etapp noore iseseisvumisel.85 Tööpoliitika valdkonnas
tegeldakse selliste teemadega nagu noortele töökogemuste võimaldamine,
sh vabatahtliku töö kaudu, ning töötuse määra vähendamine 15–24-aastaste noorte seas.
Tervisepoliitika lähtub noorte puhul tervise edendamisest ja ennast ning
teisi kahjustava käitumise ennetamisest.86 Noortele suunatud tervishoiupoliitikat rõhutatakse juhul, kui noored on esiplaanil kui riskirühmad, mis on
seotud uimastite, alkoholi, suitsetamise, liiklusõnnetuste, vaimuhaiguste,
enesetappude, seksuaaltervise (AIDS jne) ja noorte eluviisiga.
Sotsiaalpoliitika eesmärk on tagada võrdsed võimalused inimväärseks
eluks. Eesmärk noortevaldkonnas on noorte ja laste arengukeskkonna
parandamine ja õiguste kaitsmine.87 Olulised teemad on kindlasti noorte
vaimne ja füüsiline tervis ning sotsiaalse tõrjutuse riski ennetamine, sh
tegelemine noorte tööpuudusega.
Perepoliitika eesmärk noorte puhul on tagada parim võimalik elukvaliteet
ning turvaline elukeskkond, sh arvestades olukorraga, et noor on lapsevanem. Perepoliitika ülesanne on parandada laste ja lastega perede elukvaliteeti, toetada pere- ja tööelu ühitamist ja väärtustada laste kasvatamist.88
Kuriteoennetuspoliitika noortele suunatud meetmete siht on turvalisus
noorte elukeskkonnas, s.t kaitsta noorte turvalisust olustikuliste ja situatsiooniliste ohutegurite vähendamise või kõrvaldamise kaudu ning ennetada noorte õigusrikkumisi.
Noorsootöö kui noortepoliitika põhimõtteid ja väärtushinnanguid kujundava valdkonna eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut
ühiskonnaliikmena ning kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride vastu. Noorsootöö taotleb noorte
85
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Noorsootöö kui noortepoliitika
põhimõtteid ja väärtushinnanguid kujundava valdkonna eesmärk on luua eeldusi ja toetada
noore toimetulekut ühiskonnaliikmena ning kujundada noore
eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride vastu. Noorsootöö taotleb
noorte kaasatust ühiskonnakorraldusse, innustab noori võtma
vastutust ning tegema teadlikke
otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas.
See loob noorele tingimused
personaalseks (isiksuslikuks) ja
sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste omandamise
kaudu mitteformaalse õppimise
keskkonnas.
Euroopas eksisteerib mitmesuguseid käsitusi noore arengu
toetamisest, noorsootööst ja
selle seostest noortepoliitikaga.
Euroopa Liidu liikmesriikide
koostöö ühtse arusaama kujundamisel noortepoliitikast
(s.o uue noortevaldkonna koostööraamistiku väljatöötamine)
on toonud esile noorsootöö erilise rolli ja tähenduse noortepoliitika alusena.
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kaasatust ühiskonnakorraldusse, innustab noori võtma vastutust ning tegema teadlikke otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas.89 See loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste
ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse õppimise keskkonnas.
Euroopas eksisteerib mitmesuguseid käsitusi noore arengu toetamisest, noorsootööst ja selle seostest noortepoliitikaga. Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö ühtse
arusaama kujundamisel noortepoliitikast (s.o uue noortevaldkonna koostööraamistiku väljatöötamine) on toonud esile noorsootöö erilise rolli ja tähenduse noortepoliitika alusena.
Noorsootööd kirjeldab täpsemalt õpiku 4. osa „Noorsootöö tegevussuunad”.

Lõimitud noortepoliitika põhimõtted
Selleks, et tagada noori
puudutavate riiklike strateegiate ja tegevuskavade
edukus, on oluline, et need
tugineksid konkreetsetele
tõenditele, kogemustele ja
teadmistele noorte inimeste
olukorrast.

Lõimitud noortepoliitika aluseks on kolm järgmist põhimõtet, millest juhindutakse
meetmete ja konkreetsete tegevuste kavandamisel.

1. Lähtumine noorest, tema tegelikust olukorrast, huvidest ja vajadustest ehk teadmistepõhine noortepoliitika kujundamine
Selleks, et tagada noori puudutavate riiklike strateegiate ja tegevuskavade edukus,
on oluline, et need tugineksid konkreetsetele tõenditele, kogemustele ja teadmistele
noorte inimeste olukorrast.
Enamikus riikides kogutakse ja levitatakse statistikat ja uurimisandmeid laste ja
noorte elutingimuste kohta süsteemselt. Soomes on näiteks võetud kasutusele mitu
meetodit süstemaatiliseks teabe kogumiseks noorte kohta, näiteks noortebaromeetrid, mitmesugused uuringud, spetsiaalne noorte uurimisprogramm ja andmepank,
kus on võimalik pääseda ligi teabele noorte inimeste arvamuste kohta. Norras on
sarnased meetodid, ent lisaks kasutatakse lapsi ja noori süstemaatiliselt teabeallikana: rühmaintervjuud laste ja noortega, noorte inimeste päevikud, joonistused
füüsilisest ümbrusest ja kunstiteosed. Noorte teabeallikana kasutamise ideele tuginevad ka Austria katsetused noorterühmadega, kes on kutsutud nn tulevikuseminaridele, kus noored saavad kokku ja arutlevad eri teemade üle. Sellistel tulevikuseminaridel on vaja jõuda kokkuleppele võetavates meetmetes ning seminaride
tulemusi tutvustatakse poliitikutele.
89

Seletuskiri noorsootööseaduse eelnõu juurde. (2008).
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Noorteuurijad ei aita kaasa noortepoliitika arengule üksnes uurimis- ja analüüsimistegevuse kaudu, vaid nt
osaledes ekspertidena poliitika kujundamisega tegelevates töörühmades.
Laiapõhjaline noorteseire süsteem Eestis90 pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte
eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid
aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikku mõju. Noorteseire
koosneb järgmistest üksteisega lõimitud komponentidest:
ᴏ noorte eluolu olulisemaid aspekte kajastavad indikaatorid, mida järjepidevalt kogutakse ja uuendatakse;
ᴏ noorte eluolu puudutavad uuringud ja analüüsid (sh noorteseire aastaraamat, poliitikaülevaated, originaaluuringud);
ᴏ Eestis teostatud noorte eluolu puudutavate uuringute andmebaas;
ᴏ noortepoliitika arengu-uuringud.

2. Noorte osalus
Ühiskonna arengu seisukohalt on oluline julgustada ja toetada noorte ja noorteühingute kaasatust ja osalemist poliitika kujundamises, rakendamises ja järelevalves. Noorte osaluskogud on üks võimalus, kuidas
noored saavad poliitika kujundamises kaasa rääkida. Ent paljudes Euroopa riikides, sh Eestis juurutatakse
ka täiendavaid osalusmudeleid: noorteparlamendid, -seminarid ja -komisjonid ja noortele mõeldud osaluskohvikud ning -kampaaniad. Vajadus erinevate osalusmudelite järele on tingitud asjaolust, et vaid ühe
mudeli rakendamine võib osutuda mitmel viisil piiratuks. Noortekogudesse kuulub vaid väike osa noortest
ja niisiis ei esinda need sotsiaalselt tasakaalustatud läbilõiget kõikidest noortest. Tänapäeval tunnevad
noored suuremat vastumeelsust, et neid seotakse organiseeritud rühmitustega, nad liiguvad n-ö vabal
alal mitmesuguse noorte ühistegevuse ja asutuste vahel ega ole enam püsivalt organiseerunud. Noortele
mõeldud osalusvormid peavad seega olema paindlikud ja kohati ka väga lühiajalised, sest noortekultuur
ja noorte huvid muutuvad kiiresti.
Täpsemalt saab noorte ühiskonnas ja poliitikakujundamises osalemise kohta lugeda õpiku peatükist 2.2.1
„Noorte kodanikuosalus”.
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Oluline on luua seoseid eri
eluvaldkondade poliitika
vahel, mis on suunatud
noortele või puudutavad
noori. See on oluline, sest
noorte probleemid on
sageli mitmetahulised.

Omavalitsuses peaks näiteks
haridust, tööhõivet, tervist,
kultuuri, sotsiaalpoliitikat,
keskkonda või perepoliitikat puudutavaid küsimusi
arutama ja otsustama valdkondadevahelises toimivas
koostöös, alustades elementaarsest infovahetusest ja
koostöövõrgustiku loomisest
kohalikul tasandil, kuhu oleksid kaasatud ka noored ise.

3. Valdkondadevaheline koostöö
Lõimitud noortepoliitika tulemuslikuks rakendamiseks on võtmetähtsusega tugev
koostöö noortepoliitika kujundajate vahel. Oluline on luua seoseid eri eluvaldkondade poliitika vahel, mis on suunatud noortele või puudutavad noori. See on oluline, sest noorte probleemid on sageli mitmetahulised. Näiteks keerulistes oludes
kasvavatel noortel võib olla üheaegselt nii hariduslikke, tervislikke kui ka sotsiaalseid erivajadusi. Valdkondadevahelise koostöö puudumisel võivad need probleemid leida küll lahenduse, kuid lahendused võivad osutuda mõttetult eraldiseisvaks
(nt teenused, mis lahendusena eri valdkondade poolt välja töötatakse) ning üksteist dubleerivaks. Samuti võivad nii jääda märkamata mõned lahendust vajavad
noorte mured või neile parimad lahendusteed. Peale ühtse infovälja ja võrgustiku
loomise tuleb üksteisega jagada noortele suunatud poliitika rakendamise kogemusi
ja tulemusi. Koostöö ei peaks jääma vaid juhtumi- või algatusepõhiseks, sest tervikpilti tekitada ja poliitikakujundamises noortega arvestamise killustatust vältida
aitab püsiv ja süsteemne lähenemine erinevate osapoolte kaasatusel.
Niisiis, kuigi noortepoliitika planeerimise ja koordineerimise eest vastutab Eestis
Haridus- ja Teadusministeerium, on riigi tasandil oluline kõigi noorte eluolu kujundavate osapoolte, sh teiste ministeeriumide ja teemaga seotud sidusgruppide
osalus. Sama põhimõte kehtib ka kohaliku tasandi noortepoliitika teadvustamisel
ja rakendamisel. Omavalitsuses peaks näiteks haridust, tööhõivet, tervist, kultuuri,
sotsiaalpoliitikat, keskkonda või perepoliitikat puudutavaid küsimusi arutama ja
otsustama valdkondadevahelises toimivas koostöös, alustades elementaarsest
infovahetusest ja koostöövõrgustiku loomisest kohalikul tasandil, kuhu oleksid kaasatud ka noored ise.
Eelkirjeldatud lõimitud noortepoliitika põhimõtetest lähtudes on noortepoliitika
kujundamisel ja meetmete ning tegevuste konkreetsemal kavandamisel oluline
käsitleda noori mitmekülgse ning heterogeense grupina. Vanusevahemikus 7–26
eluaastat on võimalik arvestada näiteks järgmist jaotust.
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Tabel 1. Noorte kujunemisetappide jaotus
Kujunemise etapp

Lapseiga

Teismeliseiga

Noor täiskasvanu

Ligikaudne vanus

7–11

12–17

18–26

Vajadused

Heaolu/Turvalisus
Mitmekülgne areng
Õppimine
Tugivõrgustik

Sotsiaalne kuuluvus ja
kompetentsus
Osaluskogemused
Enese- ja ühiskonnateadlikkus
Õppimine
Haridus
Probleemkäitumise ennetus
Tugivõrgustik

Kodanikuvastutus
Iseseisvumine
Õppimine
Tööturule sisenemine
ja tööhõive
Toimetulek
Probleemide ennetus,
lahendamine
Tugivõrgustik

Nimetatud gruppide sees on oluline näha mitmeid alagruppe, millesse jaotamise aluseks võivad olla kultuurist, rahvusest, soost, tervisest jm sõltuvad erisused. Sellest tulenevalt omandab lõimitud noortepoliitika põhimõte „lähtumine noore tegelikust olukorrast” erilise tähenduse, tuues esile vajaduse noorte
eluolu järjepidevalt uurida ja analüüsida.
Vastavalt Eesti noorsootöö strateegiale kujuneb lõimitud noortepoliitika tulemusena noorel nn kogemuste pakett. See sisaldab kõike vajalikku ettetulevate väljakutsete, valikute ja võimalustega positiivseks
toimetulekuks, sealhulgas osalusvõimalusi ja -kogemusi, õppimist, loovust ja väljendusvõimalust, infot ja
nõustamist, kuuluvuskogemust ühiskondlikus elus, turvalisust ja heaolu ning probleemide ennetust ja tuge
nendega toimetulekul.

2.1.4. Euroopa noortepoliitika
Euroopa riikideülestel organisatsioonidel (Euroopa Liidul ja Euroopa Nõukogul) on olnud kahtlemata
märkimisväärne mõju Eesti noortevaldkonna arengule. Kuigi mõjutajaid on väljastpoolt olnud ja on ka
edaspidi teisigi (ÜRO, UNICEF, Läänemeremaade Nõukogu jt), peatuks neil kahel kõige ulatuslikumal riikideülesel koostööorganisatsioonil, keskendudes olulisematele noortepoliitikaga seonduvatele aspektidele
ja arengutele.
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Euroopa Liidu noortepoliitika
Mõiste ’noored’ on Euroopa Liidu poliitikas suhteliselt uus nähtus. 1993. aasta Maastrichti lepingus laiendati Euroopa Liidu poliitika reguleerimisala, et lisada artikli 149 teise punkti alusel sellesse ka noortevaldkond. Kõnealuses punktis on öeldud, et Euroopa Liidul tuleks „soodustada noorsoovahetust ja noortejuhendajate vahetust sotsiaalhariduse alal ...”91
Enne 2001. aastat keskendusid Euroopa institutsioonid noorte puhul eeskätt konkreetsete programmide,
näiteks 1988. aastal käivitatud programmi „Euroopa Noored” elluviimisele. Süvenes arvamus, et noori
puudutavat tegevust ja sellealast koostööd tuleks edendada ning noored ise peaksid olema sellesse rohkem kaasatud.
Praegune ja tulevikku vaatav Euroopa Liidu noortepoliitika rajaneb seni liikmesriikide poolt suhteliselt
tulemusetult täidetud Lissaboni strateegial,92 mille eesmärk oli suurendada Euroopa igakülgset konkurentsivõimet.
2005. aastal Lissaboni strateegia vahearuannet93 ette valmistades võttis Euroopa Ülemkogu arvesse
demograafiliste tegurite tähtsust Euroopa tuleviku kujundamisel. Demograafilisi muutusi käsitlev komisjoni roheline raamat94 tõi esile asjaolu, et vähenev sündimus ja pikenev eluiga on kaasa toonud hüppelised
muutused Euroopa rahvaarvus ja rahvastiku vanuskoosseisus. 15–24-aastaste noorte osakaal langeb aastatel 2005–2050 veerandi võrra – 12,6%-st 9,7%-ni, samal ajal kui 65-aastaste ja vanemate vanuserühm kasvab 16,4%-st 29,9%-ni. Roheline raamat juhtis tähelepanu, missugune on nende muutuste mõju Euroopale
ning eriti noortele.95 Noortepoliitikale erilise tähelepanu osutamine EL-i tasandil tuleneb veel ka noorte
tööturule tuleku keerulisest olukorrast, sest tööpuudus on noorte hulgas Euroopa üldistest näitajatest kaks
korda suurem. Ka vaesusrisk on noorte hulgas tunduvalt kõrgem. Kokkuvõttes võib niisiis öelda, et noortepoliitikat nähakse Euroopa tasandil lahendusena tegelemaks eeskätt globaliseerumisest ja demograafilistest muutustest tulenevate probleemidega.
91

Maastrichti leping. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_et.htm
(10.10.2013)
92
Lissaboni strateegia 2000. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_et.htm
(10.10.2013)
93
Ülevaade Euroopa Komisjoni Lissaboni strateegia elluviimise aruandest. Riigikantselei, 2006, lk 1. http://www.riigikantselei.
ee/failid/2006_01_25_KokkuvoteKomisjoniAruanneLissaboniStrateegia.doc
94
Euroopa Komisjoni teatis – roheline raamat ”Silmitsi demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus”,
2005.
95
Euroopa Komisjoni teatis Nõukogule Euroopa noorsoopoliitika küsimuses Euroopa noorte probleemide lahendamine –
Euroopa noortepakti rakendamine ja aktiivse kodanikutunde kujundamine. Brüssel, 30.5.2005, KOM(2005) 206 lõplik, lk 3.
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Noortepoliitika valge raamat96 võeti vastu 2001. aasta novembris. Seal tehti Euroopa Liidu riikidele ettepanek suurendada koostööd neljas noori puudutavas prioriteetses valdkonnas: osalemine, teavitamine,
vabatahtlik töö ning noorte parem mõistmine ja tundmine. Samuti tehti selles ettepanek võtta noori
rohkem arvesse teiste valdkondade (nt haridus, tööhõive, sotsiaalne kaasatus, tervis ja diskrimineerimise
vältimine) poliitika väljatöötamisel.
Valge raamatu põhjal seadis Euroopa Liidu Nõukogu 2002. aastal sisse esimest korda Euroopa noortevaldkonna koostööraamistiku, mida ajakohastati 2005. aastal, et võtta arvesse Euroopa noortepakti.97
EL-i noortepoliitika arendamises ja elluviimises on seega juba 2002. aastast98 võetud valdkondadeülene
lähenemisviis. Põhjalikumalt leidis lõimitud noortepoliitika lähenemine tee EL-i poliitikatesse aga alles
Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistiku ellukutsumisega. 27. novembril 2009 võttis
EL-i Nõukogu oma istungil vastu resolutsiooni, mis omakorda tugines 27. aprillil 2009 Euroopa Komisjoni
avaldatud teatisele uue EL-i noortevaldkonna strateegia kohta („An EU Strategy for Youth – Investing and
Empowering. A renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities”,
KOM(2009)200). Nii EL-i Nõukogu resolutsioon kui ka Euroopa Komisjoni noortevaldkonna strateegia on
olnud sisendiks tööhõive ja majanduskasvu Euroopa 2020 strateegiale99, mille põhielementide hulka noortepoliitika esmakordselt EL-i ajaloos kuulub.

Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010–2018
2009. aasta aprillis tutvustas Euroopa Komisjon teatist pealkirjaga „ELi noortestrateegia: investeerimine
ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste
tarvis”. Nimetatud uus strateegia suunab nii liikmesriike kui ka komisjoni ajavahemikus 2010–2018 valdkondadevahelisele koostööle, hõlmates nii lühi- kui ka pikaajalisi tegevusi kõikides olulisemates poliitika
valdkondades, mis Euroopa noori mõjutavad. Rõhutatakse noorsootöö olulisust ja määratletakse tegevusi,
millega Euroopa tasandil noortepoliitikat paremini ellu viia. Strateegia suunab Euroopa Komisjoni ja liikmesriike korraldama noorte ja poliitikakujundajate vahel struktuurset dialoogi, et koguda teadmisi, mida
saab kasutada sisendina Euroopa ja liikmesriikide tasandil noortepoliitika kujundamiseks.
96

Euroopa Komisjoni valge raamat “Uus hoog Euroopa noortele”. www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4064
Euroopa Ülemkogu võttis 2005. aasta kevadel vastu Euroopa noortepakti, mis sisaldab kolme tegevuskava: tööhõive,
integratsioon ja sotsiaalse toimetuleku parandamine; haridus, koolitus ja liikuvus ja töö- ja pereelu ühendamine. Nimetatud
tegevuskavade raames tuleks terviklikult kujundada sotsiaalse ja kutsealase integreerimise, elukvaliteedi parandamise, parema
õppe, hariduse ja koolituse ning töö- ja eraelu ühitamise poliitikaid, võttes arvesse noorte vajaduste kogu skaalat.
98
27.06.2002 resolutsioon Euroopa noortevaldkonna koostööraamistiku loomise kohta (ELT C 168, 13.7.2002, lk 2–5)
99
Euroopa 2020 strateegia. http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm (10.10.2013)
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EL-i Nõukogu resolutsiooniga on EL-i liikmesriigid kokku leppinud, et EL-i koostööl noortevaldkonnas on
perioodil 2010–2018 kaks põhieesmärki:
ᴏ pakkuda noortele hariduses ja tööturul rohkem ja võrdsemaid võimalusi,
ᴏ edendada noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust.
Resolutsioonis käsitletakse algatusi kaheksas valdkonnas.
1. Haridus ja koolitus. Eesmärk on toetada noorte võrdset juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja koolitusele kõigil tasemetel ning elukestva õppe võimalusi. Peale formaalhariduse soovitakse edendada
ja tunnustada noorte mitteformaalset õppimist ning paremini seostada formaalharidust ja mitteformaalset õppimist. Lihtsustada ja toetada noorte üleminekut haridusest ja koolitusest tööturule ning
vähendada koolist väljalangemist.
2. Tööhõive ja ettevõtlus. Eesmärk on toetada noorte lõimumist tööturul töötajate või ettevõtjatena.
Hõlbustada ja toetada üleminekut haridusest või koolitusest tööturule ning töötute ja tööturult
eemalviibinute tööturule naasmist. Parandada töö- ja pereelu ühitamise võimalusi ning jätkata
Euroopa noortepakti üldeesmärkidele vastavat tegevust.
3. Tervishoid ja heaolu. Eesmärk on toetada noorte tervist ja heaolu, pannes rõhku vaimse ja seksuaalse
tervise tugevdamisele, spordile, kehalisele aktiivsusele ja tervislikele eluviisidele ning vigastuste, söömishäirete, sõltuvuste ja ainete kuritarvitamise vältimisele ja ravile.
4. Osalemine. Eesmärk on toetada noorte osalust esindusdemokraatias ja kõigi tasandite kodanikuühiskonna tegevustes ning ühiskonnas tervikuna.
5. Vabatahtlik töö. Eesmärk on toetada ja tunnustada noorte vabatahtlikku tegevust kui olulist mitteformaalse õppimise vormi. Kaotada vabatahtliku tegevuse tõkked ning edendada noorte piiriülest
liikuvust.
6. Sotsiaalne kaasatus. Eesmärk on vältida noorte sotsiaalset tõrjutust ja vaesust ja nende probleemide
edasikandumist põlvkonniti ning tugevdada solidaarsust ühiskonnas. Edendada võrdseid võimalusi
kõigile ja võidelda diskrimineerimise kõikide vormide vastu.
7. Noored ja maailm. Eesmärk on toetada noorte osalust ja panust globaalse poliitika kujundamisse,
rakendamisse ja järelmeetmetesse (sealhulgas kliimamuutuse, ÜRO millenniumi arengueesmärkide,
inimõiguste jms alal) ning noorte koostööd regioonidega väljaspool Euroopat.
8. Loovus ja kultuur. Eesmärk on toetada alates varasest noorusest noorte loovust ja innovatsioonivõimet kvaliteetsema juurdepääsu võimaldamisega kultuurile ja kultuurilise eneseväljenduse võimalustele, soodustades seeläbi isiksuse arengut, õpivõimekuse paranemist, kultuuridevahelise suhtluse
oskusi, kultuurilise mitmekesisuse mõistmist ja austamist ning tuleviku tööturul vajalikke uusi paindlikke oskusi.
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Neid eesmärke on kavas kuni 2018. aastani ellu viia teadmistepõhiselt ja tihedas koostöös EL-i riikidega
ning noori kaasavalt. Varasemast olulisemale kohale tõstetud noorsootööd toetatakse ja arendatakse muu
hulgas noortele ja noortevaldkonnale suunatud EL-i koostööprogrammide rakendamise kaudu. Seatud
eesmärkide saavutamist toetatakse ka uute EL-i õigusaktide vastuvõtmise ja elluviimisega. Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik katab üheksa-aastast ajavahemikku, mis on jaotatud omakorda kolmeaastasteks töötsükliteks. Iga tsükli kohta võtab nõukogu iga kolme aasta järel koostatava Euroopa noorteraporti100 alusel vastu Euroopa tasandi koostööprioriteedid.

Koostöö liikmesriikidega
Noortevaldkonnas101 ei tee Euroopa Liit oma liikmesriikidele täpseid ettekirjutusi, sest noortepoliitika
on Euroopa Liidus n-ö leebe poliitika valdkond ning kuulub seega eeskätt liikmesriikide vastutusalasse.
Euroopa Komisjoni peamine roll on koordineerida liikmesriikidevahelist koostööd ja EL-i tasandil noortevaldkonnas kokku lepitud eesmärkide elluviimist.
Noortevaldkonna otsuste (nagu nõukogu resolutsioon noortevaldkonna uuendatud koostööraamistiku
kohta) tegemiseks kutsutakse kahel korral aastas kokku haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu.
Ministrite nõukogu (ingl k Council of Ministers) puhul on oluline eristada erinevaid otsustamistasandeid:
1) poliitiline tasand – ministrid;
2) COREPER (Permanent Representatives Committee ehk Alaliste Esindajate Komitee), mis koosneb liikmesriikide suursaadikutest ja nende asetäitjatest;
3) töörühmad (sh noortevaldkonna töörühm), kuhu kuuluvad liikmesriikide noortevaldkonna ametnikud,
Euroopa Komisjoni esindajad ning mille eesistuja on Euroopa Liidu eesistujariik.
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid töötavad Euroopa Liidu noortevaldkonna koostöö edendamiseks üheskoos avatud koordineerimise meetodi (Open Method of Coordination, OMC) põhimõttel. See tähendab, et
Euroopa tasandil lepitakse kokku ühised eesmärgid ja suunised, mida seejärel rakendatakse liikmesriikides
ja mille tulemusi hinnatakse taas Euroopa tasandil. Seda süsteemi iseloomustab ka avatud tulemuste jagamine liikmesriikide vahel ning teineteise praktikast õppimine. Tulemuste mõõtmise ja võrreldavuse hõlbustamiseks kehtestatakse näitajad,102 millega on lihtsam võrrelda liikmesriikide tasemeid. Nagu eespool
kirjeldatud, on praegustes prioriteetides ja meetodites kokku lepitud kuni aastani 2018.
100

EU Youth Report. http://ec.europa.eu/youth/policy/eu_youth_report_en.htm, (10.10.2013).
Noortevaldkond on ühendmõiste, mis hõlmab nii noorsootööd (tingimuste loomist noore isiksuse mitmekülgseks arenguks,
mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda) kui ka noortepoliitikat (noore
tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuvat koordineeritud ja eesmärgikindlat tegutsemist erisugustes eluvaldkondades).
102
EU indicators in the field of youth. http://ec.europa.eu/youth/news/doc/sec401_en.pdf
101
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Noorteraportid Euroopa Liidus ja liikmesriikides
Nagu varem mainitud, loodi noortevaldkonna uuendatud koostööraamistikuga (2010–2018) ühtlasi mehhanism aruannete esitamiseks ning hinnangu andmiseks kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta nii
Euroopa Liidus kui ka liikmesriikide poolt. Euroopa Liidu noorteraport esitatakse iga kolmeaastase tsükli
lõpus. Raport põhineb liikmesriikide esitatud aruannetel, kus kajastatakse noortepoliitika uuendatud koostööraamistiku kaheksat tegevusvaldkonda. Noorteraport sisaldab infot peamistest tulemustest, mis saavutati noortevaldkonna koostööraamistiku elluviimise ajal, ning annab statistilise ülevaate noorte olukorrast
Euroopa Liidus. Samuti esitatakse põhjalik kokkuvõte sellest, mida on Euroopa Liidu noortevaldkonna
koostööraamistiku elluviimiseks tehtud liikmesriikides ja Euroopa Liidus tervikuna.

Struktuurne dialoog ja Euroopa Liidu noortekonverents
Teine oluline instrument noortevaldkonna koostööraamistiku tulemuslikuks elluviimiseks on struktuurne
dialoog noorte ja poliitikakujundajate vahel.
Struktuurset dialoogi peetakse riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil prioriteetsetel teemadel (nt noorte võimalused tööturul, noorte osalus, sotsiaalne kaasatus, migratsioonist tulenevad väljakutsed ja mõju noortele jne), milles lepitakse kokku ministrite nõukogus. Riiklikud noorte ja noorteorganisatsioonide arutelud
peetakse kõigis liikmesriikides enne Euroopa Liidu noortekonverentse, mida korraldab iga Euroopa Liidu
eesistujariik. Noortekonverentse toimub aastas kahel korral.
Euroopa Liidu noortekonverentsil arutlevad noored ja poliitikakujundajad riiklike arutelude tulemuste üle,
enne kui lepivad kokku ühistes soovitustes kõnealuse prioriteetse teema kohta. Soovitused edastatakse
peamiselt Euroopa institutsioonidele ja liikmesriikidele.
Liikmesriikide tasandil on loodud struktuurse dialoogi riiklikud töörühmad, mis korraldavad osalusprotsessi oma riigis. Nendesse töörühmadesse on teiste hulgas kaasatud ka noored ise, valdkondlike ministeeriumide esindajad, noorsootööga tegelejad ja noorsoouurijad.

Noorteuuringute toetamine
Euroopa Komisjon toetab Euroopa noori puudutavate uuringute tegemist oma teadusuuringute raamprogrammi103 kaudu. Uuringute tegemise eesmärk on laiendada noortevaldkonna teadmistebaasi. Värskeimad
103
Seitsmes raamprogramm 2007–2013. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_
et.htm
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uuringud,104 millega on võimalik lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni kodulehel, käsitlevad noorte ligipääsu kultuurile (2010), hinnangut liikmesriikide praktikale noortevaldkonda puudutavate indikaatorite
kasutamisel (2011), noorte osalust demokraatias (2013) ja noorsootöö praktikat seoses noorte tõrjutuse
vähendamisega (2013).
Euroopa Komisjon teeb ka avaliku arvamuse uuringuid (Eurobarometer ja Flash Eurobarometer). 2011.
aastal tehti Flash Eurobarometer’i uuring noorte osaluse ja vabatahtliku töö kohta, samuti õpirände ja
ettevõtluse kohta. Selliste uuringutega kogutakse väärtuslikku teavet valdkondades, kus objektiivseid andmeid on keeruline (või võimatu) saada, näiteks väärtuste ja suhtumise kohta.
Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet) on loonud oma veebilehel spetsiaalse alamlehe ja avaliku
andmebaasi,105 kust külastajad leiavad värskeimat statistikat noorte kohta. Noortevaldkonna puhul on
eriti asjakohased Euroopa Liidu tööjõu-uuring (EU Labour Force Survey, EU LFS, kord kvartalis kogutavad
andmed) ning Euroopa Liidu sissetulekuid ja elutingimusi käsitlev uuring (EU Survey on Income and Living
Conditions, EU SILC, iga kolme aasta järel kogutavad andmed). Eurostati väljaanne „Noored Euroopas – statistiline portree”, mis tutvustab statistikat ja võrreldavaid andmeid noorte kohta kõikjalt Euroopast.

Euroopa Liidu noorteprogrammid
Euroopa noortepoliitika elluviimise põhiliseks instrumendiks on EL-i hariduse koostööprogrammid. Noortevaldkonnas on üks selliseid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega nr 1719/2006/EÜ (15.11.2006)
kinnitatud programm Euroopa Noored 2007–2013, millega jõustati noorte mitteformaalset õpet toetav
õiguslik raamistik.
Programm annab olulise panuse pädevuste arengusse ning on seega peamine vahend, mis pakub noortele
võimalusi mitteformaalseks ja informaalseks õppeks koos Euroopa mõõtmega. Programm järgib Euroopa
noorsooalase koostööraamistiku viimast arengut ning toetab vastavaid poliitilisi protsesse.
Selleks, et anda noortele ja noorsootöötajatele kõikjal Euroopas põhjalikku teavet mobiilsus-, haridus- ja
koolitusvõimaluste kohta, rahastab komisjon Eurodeski infovõrgustikku106 nii EL-i tasandil kui ka liikmesriikides.

104
105
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Evidence based youth policy, http://ec.europa.eu/youth/policy/evidence-based_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/youth
http://noorteportaal.ee/est/eurodesk-vorgustik/
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Euroopa Nõukogu noortepoliitika
Euroopa Nõukogu on riikideülesel areenil olnud mitmeski mõttes noortepoliitika eestvedaja rollis juba
1968. aastast. Oma esimese Euroopa Noortekeskuse ja Noortefondi loomisega sooviti toetada noortevaldkonna kolmanda sektori organisatsioonide arengut ja osalust poliitika kujundamise protsessides nii
liikmesriikides kui ka Euroopa Nõukogu tasandil. Euroopa Nõukogus tehakse noortepoliitikat kaasotsustusmeetodil, s.t kõik otsused langetatakse nii valitsuste esindajaid kui ka noorteorganisatsioonide esindajaid
võrdselt kaasates. Samas on poliitikate elluviimine liikmesriikide tasandil täiesti soovituslik ehk vabatahtlik.
Märkimisväärne on ka Euroopa Nõukogu algatus riikide noortepoliitika analüüsimiseks, mis on viimasel
kümnendil noortevaldkonna tugevnemisele ja noortepoliitika indikaatorite arengule Euroopas tervikuna
oluliselt kaasa aidanud. 1997. aastal hakati rahvusvahelise ekspertgrupi toel koostama Euroopa Nõukogu
riiklike noortepoliitikate analüüsiraporteid107 (ingl k national youth policy review). Analüüside eesmärk oli
vaadelda riikide noortepoliitika seisu ja analüüsida nende suhet Euroopa poliitikate ja arengutega. Esimene noortepoliitika analüüsiraport koostati Soome kohta ja selleks moodustas Euroopa Nõukogu ekspertrühma (CDEJ mandaadiga). Eesti kohta koostati Euroopa Nõukogu analüüs 2000. aastal (Eesti Noorsooraport 2000). Praeguseks on valminud raportid 18 riigi noortepoliitika ja noortevaldkonna olukorra kohta.
Aastate jooksul on esinenud kriitikat konkreetsete raportite ja järelduste kvaliteedi kohta (sealhulgas Eesti
raporti järelduste kohta), mille tulemusena on alguse saanud muu hulgas noortepoliitika indikaatorite
väljatöötamine jmt. Selles protsessis osalemise tulemusena on mitmete riikide noortevaldkond oluliselt
edasi arenenud ning samuti on see aidanud kujundada Euroopas noortepoliitikast ühtsemaid arusaamu.
Sarnaselt Euroopa Liiduga on ka Euroopa Nõukogu (noorte) Ministrite Nõukogu võtnud vastu
noori ja noortepoliitikat puudutava resolutsiooni Agenda 2020,108 millega seati noortevaldkonnale arengueesmärgid 2020. aastani. Valdkonnad, millele arengueesmärgid keskenduvad,
on järgmised:
ᴏ inimõigused ja demokraatia – kõigil noortel on õigus inimväärikusele ja -õigustele; kõigil noortel on õigus aktiivsele osalusele ühiskondlikes protsessides; tarvis on tagada ligipääs haridusele, informatsioonile ja nõustamisele;
ᴏ kooselu mitmekülgses ühiskonnas – kõikide diskrimineerimise vormide vältimine; kultuuridevahelise dialoogi edendamine;
ᴏ sotsiaalne sidusus – tõrjutud noorte ühiskonda integreerimine; ligipääsu tagamine haridusele,
koolitusele, pöörates eriti tähelepanu mitteformaalsele õppele; noorte toetamine nende koolielust tööellu siirdumisel; noorte autonoomia toetamine.
107
108

National youth policy reviews. http://www.coe.int/t/dg4/youth/ig_coop/youth_policy_reviews_en.asp
Agenda 2020 terviktekst: http://www.coe.int/t/dg4/youth/ig_coop/agenda_2020_EN.asp
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Eesti noorsootöö strateegiate ja arengukavade eesmärkide seadmisel on aluseks võetud Euroopa peamised noortepoliitilised kokkulepped ja prioriteedid. Mitmed Eestit käsitlevad uuringud osundavad, et
Euroopa noortepoliitikal ning eeskätt EL-i toetus- ja koostööprogrammidel (nagu Euroopa Regionaalarengu
Fondist ning Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmidel ja EL-i koostööprogrammil Euroopa Noored) on olnud oluline mõju Eesti noortevaldkonna kujunemisele ja kiirele arengule. Muutused on toimunud nii noorsootöö süsteemis ja infrastruktuuris kui ka valdkonnas tegutsevate inimeste professionaliseerumises ja (rahvusvahelises) võrgustumises. Vähem tähtis ei ole ka Euroopa mõju noortepoliitikale, eeskätt
noorte kui olulise ühiskonnagrupi vajaduste teadvustumisel ja nendega arvestamisel. Euroopa poliitikate
survel räägitakse näiteks üha rohkem mitteformaalse hariduse osatähtsusest ja vajadusest selle kvaliteeti
parandada, seda rahaliselt oluliselt rohkem toetada ning tunnustada. Viimane mõjutab omakorda noorsootöö kui valdkonna suuremat tuntust ja tunnustatust ning selles eksisteeriva potentsiaali maksimaalset
realiseerimist iga noore arengu toetamisel.

Euroopa Noortefoorum
Euroopa tasandi noortepoliitika kujundamist mõjutab üksjagu ka noorte hääl Euroopa Noortefoorumi
(European Youth Forum – YFJ) kaudu. See on Euroopa noorteühingute katusorganisatsioon, kuhu alates
2007. aastast kuulub täisliikmena ka Eesti Noorteühenduste Liit, mille peamine eesmärk on noorte kaasamine ühiskonnaellu, et edendada nende heaolu. Selleks töötatakse noortefoorumis välja (noorte)poliitilisi
seisukohti ning püütakse saavutada neist lähtuvaid eesmärke Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni suunal. Katusorganisatsioon tegutseb tihedas koostöös oma liikmesorganisatsioonidega pea igas noore inimese elu puudutavas valdkonnas (haridus, osalus, noorsootöö, inimõigused, sotsiaalne kaasatus jne).

2.1.5. Noortepoliitika kujundamine Eestis
Noortepoliitika kujundamise viise eri riikides mõjutab väga tugevalt konkreetse riigi põhiseadus, haldussüsteem ning tegevuse ja volituste jagunemine haldustasandite vahel.
Eestis arutatakse noortepoliitikaga seonduvat riigikogus ja seaduseelnõusid menetletakse eeskätt kultuurikomisjonis (hariduspoliitika, kultuuripoliitika, noorsootöö, lõimumispoliitika) ja sotsiaalkomisjonis (tööturupoliitika, tervishoiupoliitika, perepoliitika, sotsiaalpoliitika). Aastal 2010 loodi riigikogus laste õiguste
toetusrühm ning aastal 2011 noorte toetusrühm.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse muu hulgas riigi noortepoliitika kavandamine, sellega seonduvate valdkondade töö korraldamine ning vastavate
õigusaktide eelnõude koostamine.
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2005. aastal vastuvõetud noorsootöö strateegiaga loodi valdkondliku arengukava traditsioon. Arengukava
koostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 13.12.2005. a määrusest nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord”. Järgmine noortevaldkonna arengukava kinnitatakse Vabariigi Valitsuse otsusega perioodiks 2014–2020. Arengukava elluviimise
eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium, kes kaasab sellesse ka teisi ministeeriume ning osapooli, s.o
noortevaldkonna asutused ja ühingud, kohalikud omavalitsused ning maavalitsused vastavalt oma vastutusvaldkonnale arengukava rakendusplaanis toodud tegevustes. Arengukava viiakse ellu rakendusplaanide
alusel, kus on aastate lõikes esitatud elluviidavad tegevused, nende maksumus ja vastutajad.
Haridus- ja teadusminister on moodustanud endale nõuandvateks kogudeks nii Noortepoliitika Nõukogu
kui ka Õppurite Nõukoja, kellega konsulteerides on riiklikku noortepoliitikat ellu viidud. Noortepoliitika
Nõukogu on nõu andnud noortevaldkonna strateegiliste dokumentide kohta ning Õppurite Nõukoda on
seda teinud haridusvaldkonnas. Mõlemasse nõuandvasse kogusse kuuluvad noorte katusorganisatsioonide ja ministeeriumi esindajad, Noortepoliitika Nõukogusse ka noorsootöötajad ja teised noortevaldkonna ametnikud.
Eestis tegelevad noortepoliitika kujundamise ja mõjutamisega riiklikul tasandil veel noorte katusorganisatsioonid – Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit. Nende
tegevuse kohta saab täpsemalt lugeda peatükist 2.2.1 „Noorte kodanikuosalus”. Samuti mõjutavad noortevaldkonna otsuseid noorsootöö või noorsootöötajate esindusühingud.
Noortepoliitikat kujundatakse peamiselt riiklikul tasandil, aga seda realiseeritakse jällegi kohalikul tasandil.
Sellest tulenevalt on oluline tagada, et kohalikul tasandil realiseeruv lähtuks riiklikul tasandil kavatsetust.
See omakorda eeldab, et riigitasandil määratletud noortepoliitika põhimõtteid tuntakse, teadvustatakse ja
rakendatakse ka kohalikul tasandil. Kohalikes omavalitsustes toimuv haridust, tööhõivet, tervist, kultuuri,
sotsiaalpoliitikat, keskkonda või perepoliitikat puudutavate küsimuste arutamine ja otsustamine peab lähtuma noorte tegelikust olukorrast, huvidest ja vajadustest ning noored peavad olema nendesse otsustusprotsessidesse kaasatud.

Kokkuvõte
Noortepoliitika olemasolu aitab luua teadlikumalt paremaid võimalusi noorte osaluseks, arenguks ja eneseteostuseks. See, et noored on fookuses, on tähtis ka ühiskonnas laiemalt seatud eesmärkide saavutamiseks. Eestis oleme eesmärgiks seadnud kujundada välja ja rakendada noore tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuva koordineeritud ning eesmärgikindla tegutsemise erinevates eluvaldkondades, s.o lõimitud noortepoliitika ja asunud seda ellu viima 2006. aastast peale. Teame ka oma senistest kogemustest, et
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vajalik valdkondadeülene koostöö ning mõjus poliitikaeesmärkide saavutamine ei tule iseenesest. Selleks
on vaja läbimõeldud strateegiat ja osapoolte pühendumust, s.o aktiivset panust elluviimisel ja pidevat
mõjude hindamist, et teada, kas tegutsemine ikka noortele ning ühiskonnale tõepoolest kasu loob.
Eesti noortepoliitika on omanäoline, sest lähtub Eesti ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest ja siin elavate
noorte arenguvajadustest. Noortepoliitika ei eksisteeri nagu Eestigi isoleerituna muust maailmast. See on
puudutatud ka globaalsemast maailmast, selle muutustest ja mõjust Eestile. Ja kuigi iga riigi noortepoliitika
on erinev, võib siiski väita, et vähemalt Euroopas eksisteerib ka n-ö noortepoliitika standard, mida riigid
oma noortepoliitika kujundamisel järgivad ning mille alusel teineteisega mõõtu võetakse.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Milliseid näiteid võid Eesti kümne viimase aasta poliitikast tuua selle kohta, kuidas noori käsitatakse ressursina ja probleemina. Milline vaatenurk iseloomustab praegu kehtivat noortepoliitikat ja miks?
2. Kuidas tagada riikliku noortepoliitika teadmus- ja tõenduspõhisus? Kuidas seda teha kohalikul tasandil?
3. Milline roll on noortel noortepoliitika kujundamisel eri tasanditel ja kuidas seda tagada?
4. Kelle vastutusvaldkonda võiks noortepoliitika kujundamine ja rakendamine kuuluda kohalikul tasandil?
Kes on protsessi kaasatavad sidusrühmad ning kuidas neid kaasata?
5. Milline on nn rohujuuretasandil tegutseva noorsootöötaja roll noortepoliitika kujundamisel ja elluviimisel?
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2.2. NOORED ÜHISKONNAS
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Sissejuhatus
Peatükis kirjutab professor Anu Toots noorte võimalustest kodanikuna ühiskonnas
toimuvaid protsesse mõjutada ning professor Airi-Alina Allaste noorte subkultuuridest ja seostest ühiskondlike protsessidega ning subkultuuridega väljendatavatest
soovidest ühiskondlikku elu mõjutada.
Anu Tootsi alapeatükk tutvustab kõigepealt kodanikukultuuri mõistet ja kultuuri
tähtsust kodanikuosaluses. Seejärel on vaatluse all demokraatliku valitsemise ühe
põhiprintsiibi – huvide esindamise ja tasakaalustamise eakohased võimalused nii
kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Lõpuks arutletakse selle üle, kas iga osalus on sisuline ja demokraatiat edendav.
Airi-Alina Allaste alapeatüki eesmärk on esile tuua osalusviisid, mis sageli ei seostu
kohe ühiskondliku aktiivsuse või teadlikuks kodanikuks sotsialiseerumisega, aga mis
noorte igapäevaelus üha olulisemaks muutudes nende kujunemist mõjutavad.

2.2.1. Noorte kodanikuosalus
Anu Toots
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi võrdleva halduspoliitika professor
Noorte valutu sisseelamine ühiskonda on olnud tähtis teema kõikides ühiskondades. Poliitikakujundajad ja pedagoogid arutlevad sageli selle üle, kuidas korraldada
täiskasvanuks saamise protsessi nii, et noored võtaksid üle ühiskonnas levinud väärtused ning käitumispraktika ega hakkaks nende vastu mässama või kehtivaid norme
eirama.
20. sajandi lõpus oli peamiseks lähtekohaks noorte ettevalmistamine (autori rõhuasetus) ühiskondlikuks aktiivsuseks selleks hetkeks, kui nad on jõudnud hääleõiguse
ikka (s.t saanud 18-aastaseks). 21. sajandil kogub üha laiemat toetust seisukoht, et
lapsed ja noored ongi juba täieõiguslikud kodanikud, kelle mitmekesiseid poliitilise

Lapsed ja noored ongi
juba täieõiguslikud
kodanikud, kelle mitmekesiseid poliitilise ja sotsiaalse aktiivsuse vorme
tuleb märgata, arvestada
ja arendada.
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ja sotsiaalse aktiivsuse vorme tuleb märgata, arvestada ja arendada. Reaalsuses võib
leida siiski mõlemat lähenemist. Ühest küljest arendatakse erinevaid, spetsiaalselt
noortele mõeldud osaluspraktikaid, mis matkivad täiskasvanute poliitilise käitumise
vorme. Teisest küljest on tänapäeva demokraatlik osalus ise avardunud ja pakub võimalusi olla aktiivne kodanik ka neil, kes pole veel ea poolest hääleõiguslikud.

Noorte kodanikukultuur – eeldus mõtestatud
ühiskondlikuks aktiivsuseks
Formaalsed poliitilised institutsioonid ja kehtivad õigusnormid loovad võimalused
kodanike, sh noorte poliitiliseks osaluseks. Ent need võimalused võivad leida vähest
kasutamist, kui need ei sobitu noorte seas levinud väärtuste, hoiakute ja käitumismallidega. Lühidalt öeldes tuleb osaluse demokraatlik raamistik (institutsionaalne
ja õiguslik raamistik) täita ka demokraatliku sisuga (vabaduse ja võrdse kohtlemise
väärtustamisega ning kodanike ühiskondlike praktikatega). Seda demokraatlikku sisu
võib üldistavalt nimetada ka kodaniku- ehk poliitiliseks kultuuriks.

Kodanikukultuuri olemusest

Poliitiline kultuur avaldub
inimeste käitumises kahel
tasandil – inimeste igapäevases käitumises ja sügavamates alusväärtustes,
millest lähtuvalt inimesed
oma igapäevast tegevust
korraldavad.

„Tavaliselt määratletakse poliitilist kultuuri kui ühiskonnas levinud hoiakute, uskumuste, emotsioonide ja väärtuste kogumit, mis mõjutab poliitilist elu laiemalt ning
inimeste poliitilist käitumist kitsamalt. Tegu on justkui kirjutamata reeglitega, millest
lähtuvalt kujundame oma hoiakud poliitika ja erinevate poliitiliste toimijate suhtes,
hindame teatavat tüüpi poliitilist käitumist sobivaks ning teistsugust ebasobivaks.“109
Poliitikas tehtud otsuste ja tegevuste mõjukus ning edukus sõltub paljuski sellest, mil
määral need haakuvad ühiskonnas omaksvõetud praktikate ja väärtushoiakutega.
Poliitiline kultuur avaldub inimeste käitumises kahel tasandil – inimeste igapäevases
käitumises ja sügavamates alusväärtustes, millest lähtuvalt inimesed oma igapäevast
tegevust korraldavad110. Just see alusväärtuste kiht muudab poliitilise kultuuri ajas
püsivaks – teatud kultuuritüübi väljakujunemine võtab aastakümneid, kuid ükskord
välja kujunenud, on see vastupidav ootamatutele sündmustele ja kriisidele. Näiteks
109
Jakobson, M. (2011). Poliitiline kultuur. Kalev, L., Toots, A. (toim). Poliitika ja valitsemise alused.
Tallinn: Maurus, lk 151–152.
110
ibid.
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kutsus Norra peaminister Jens Stoltenberg pärast rahvusradikaal Breiviku tapatööd
Utoya saarel 2011. aastal, kus hukkus 77 noorpoliitikut, mitte loobuma selle tragöödia tõttu Norra ühiskonna põhiväärtustest, nagu avatus ja sallivus. Noored toetasid peaministri üleskutset ja näitasid oma osalusega rahumeelsetel miitingutel, et
demokraatlikud põhiväärtused on neile endiselt tähtsad.
Poliitilist kultuuri, nagu ka iga teist kultuuri liiki omandavad inimesed formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise kaudu. Kogu seda õppimise protsessi nimetatakse poliitiliseks sotsialiseerumiseks. Poliitiline sotsialiseerumine algab juba eelkoolieas, kui lapsed õpivad tundma oma riigi sümboleid ja tähtpäevi. Kooliikka jõudes
omandab ka poliitilise kultuuri õppimine tõsisema sisu – tutvutakse riigi ülesehituse
ja poliitilise protsessiga, omandatakse teadmisi sellest, kuidas suhelda riigi- ja omavalitusasutustega, kuidas kasutada õigusnorme, kuidas kodanikuna käituda jne.
Peale nn traditsioonilise teadmiste andmise kujundab kool ka noorte demokraatlikke
väärtusi ja praktikaid.111
Kooli kõrval mängivad poliitilise sotsialiseerimise protsessis olulist rolli meedia, sh
internet ja sotsiaalmeedia ning mitmesugused koolivälised praktikad (nt osalemine
kodanikuühendustes, töö vabatahtlikuna või kaasatus sotsiaalsetesse ning poliitilistesse kampaaniatesse ja massiaktsioonidesse). Poliitiline sotsialiseerumine ei lõpe
täisealiseks saamisega, vaid toimub terve elu kestel. Kuna ühiskond ja maailm muutuvad, siis toob see kaasa pideva vajaduse ajakohastada oma teadmisi ja omandada
uusi käitumisoskusi. Näiteks on tänapäeval arvutialane kirjaoskus kodanikule vältimatult vajalik, kui ta tahab aktiivselt suhelda riigiga ja osaleda poliitikas.
Poliitilist kultuuri iseloomustab alati sotsiaalne jagatus.112 See tähendab, et poliitiline
kultuur kujuneb välja ja „elab” inimeste omavahelises suhtlemises. Üksikul saarel
elava ühe inimese puhul ei saa rääkida poliitilisest kultuurist. Küll on teatud joontega
poliitiline kultuur omane rahvastele, riikidele, kogukondadele, aga ka teatud inimrühmadele (nt rahvusvähemustele, noortele, immigrantidele).

111

Eurydice (2012). Citizenship Education in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency.
112
Jakobson, M. (2011). Poliitika kultuur. Kalev, L., Toots, A. (toim) Poliitika ja valitsemise alused.
Tallinn: Maurus, lk 151-152.
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Noorte kodanikukultuurile omased väärtused
Demokraatliku valitsemise traditsioon ja koolide õppekavade põhimõtteline sarnasus loob eelduse, et
noored maailma eri paigus jagavad paljuski sarnaseid väärtusi. Kas see ka tegelikult nii on, näitab rahvusvaheline 14–15-aastaste noorte kodanikuhariduse uuring ICCS 2009.113
Liberaalse demokraatia tuumväärtused, nagu vabadus, indiviidi autonoomia ja igaühe võrdsus seaduse
ees, leiavad noorte seas ulatuslikku toetust. Uuringus osalenud maailma 38 riigi õpilastest nõustub 98%,
et igaühel peaks olema õigus vabalt arvamust avaldada, 95% peab lugu igaühe poliitilistest õigustest ja
94% leiab, et kodanikud peaksid vabalt saama endale juhte valida. Kuigi poliitiline protest on viimastel
aastatel muutunud demokraatiale tavaliseks, arvab 89% teismelistest, et protest ei tohiks kunagi muutuda
vägivaldseks (Eestis oli sel seisukohal 93% vastajaist114). Üksmeel ei valitsenud siiski kõigi demokraatlikku
ühiskonnakorraldust puudutavates väidetes. Näiteks polnud noored väga ühtsed selles, kas ametikohtade
jagamist oma sugulastele tuleks taunida, kas ajalehtede kuulumine ühele omanikule või valitsuse avalik kritiseerimine võib olla demokraatiarisk. Eesti tulemused olid enamiku väidete puhul üpris sarnased
rahvusvaheliste näitajatega, kuid aastatega on suurenenud nende teismeliste protsent, kelle meelest valitsuse kritiseerimine ei tule demokraatiale kasuks.115
Suurenev rahvastikuränne on muutnud ühiskonnad mitmekultuuriliseks, mistõttu tähtsustub kõrvuti
indiviidi autonoomiaga ka gruppidevaheline võrdõiguslikkus ja sallivus. Kuigi laias laastus pole noored
eurooplased sisserännanute vastu vaenulikud, on toetus sisserännanute õigustele aastatega kahanenud
ja riikidevahelised erinevused märgatavad. Keskmisest väiksem on toetus sisserännanute õigustele nendes riikides, kus immigrantide osakaal on suur (nt Belgias, Inglismaal, Madalmaades, Šveitsis, Lätis). Eesti
15-aastastest nõustus 93% küll sellega, et kõigil oleks võrdsed haridusvõimalused, kuid 56% pooldas samal
ajal sisserände piiramist töökohtade nappuse korral. Eesti noorte toetus sisserännanute õigustele hääletada valimistel, säilitada oma kombed, keel ja elustiil on aastatega kahanenud.116 Ootuspäraselt on venekeelsete koolide õpilased ja tüdrukud immigrantide õiguste suhtes positiivsemalt meelestatud. Sarnaselt
mitmete varasemate uuringutega kinnitus seegi kord järeldus, et võõravaen väheneb proportsioonis teadmiste kasvuga. Sotsioloogilistes uuringutes on korduvalt kinnitust leidnud ka laiem seos väärtushoiakute
ja teadmiste vahel – mida haritum on inimene, seda suurem on tema toetus demokraatia põhiväärtustele
ja inimõigustele.
113
Uuringu täismahus rahvusvaheline aruanne on leitav siit: http://www.iea.nl/publication_list.html?&no_cache=1; Eesti
aruanne „Noorte kodanikukultuur 10 aastat hiljem. Eesti tulemused IEA rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus ICCS 2009“.
http://www.hm.ee/index.php?048181
114
Toots, A. (2011). Noorte kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut, lk 61.
115
ibid.
116
ibid., lk 67.
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Noorte poliitiline ja kodanikuaktiivsus
Avalikkuses levinud seisukoht noorte kahanevast huvist poliitika vastu ei ole teadusuuringutes leidnud ühest ja veenvat kinnitust. Ühed teadlased näitavad, et paljudes
maades on noored tänapäeval leidnud endale teistsugused aktiivsuse vormid, mis
vähendavad nende huvi klassikaliste osalusvormide (nt valimised) vastu.117 Teised
kinnitavad, et poliitikast huvituvaid noori on stabiilselt umbes 40%.118 Eestis ongi
poliitikast huvitatud noori umbes nii palju.119 Mitmetes teistes ühiskondlikes aktsioonides on noorte aktiivsus kõrgem: keskmiselt kaks kolmandikku teismelistest
noortest on olnud osalised mingis ühistegevuses ja vaid kolmandik on jäänud sellest
täiesti kõrvale. Võrreldes Põhjamaade eakaaslastega on Eesti noored aktiivsemad
töötama vabatahtlikuna (oma sõnul on seda teinud 44% ja tulevikus plaanib seda
teha 61%)120, kuid raha kogumine heategevaks otstarbeks on Eestis levinud vähem
kui Põhjamaades.
Ühiskondlikku aktiivsust suhestavad noored ka ettekujutusega enda rollist täiskasvanud kodanikuna. Ootuspäraselt on selles rollis tähtsal kohal hääletamine valimistel,
ent oluliseks peetakse ka inimõiguste ja looduse kaitset ning kogukonna edendamist
(tabel 1). Praktilise noorsootöö jaoks tõstatab tabelis olev statistika kolm ülesannet.
Esiteks, noortel on sisemine valmisolek mitmeteks kodanikuühiskonna arengu seisukohalt olulisteks tegevusteks – nagu panustamine kodukandi avalikku ellu, looduse
hoidmine ja inimõiguste edendamine. Niisiis peaksid noorsootöötajad mõtlema, kuidas pakkuda noortele võimalusi nende positiivsete hoiakute realiseerimiseks praktilises tegevuses. Teiseks ilmneb, et suurem hulk noori peab tähtsaks kodanikuomaduseks passiivseid käitumisvorme (lojaalsus, kursisolek) aktiivsete vormidega (protestida
ebaõigluse vastu, osaleda aruteludes) võrreldes. Seega võiks ka noorsootöös arutleda
kodanikujulguse ja vastutuse teemadel ning juhtida noori tõdemuseni, et isiklikku
positsiooni võtmata ei saa rääkida tõelisest kodanikuosalusest.
117
Wattenberg, M. (2012) Is Voting for Young People? New York: Pearson; Milner, H. (2010).
The Internet Generation. Engaged Citizens or Political Dropouts? London: University Press of New
England.
118
Schulz et al. (2010) ICCS 2009 International Report: civic knowledge, attitudes and engagement
among lower secondary students in 38 countries. Amsterdam: IEA.
119
Idnurm, T. (2011). Õpilaste huvi ühiskonnaprobleemide vastu. – Toots, A. (2011). Noorte
Kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut, lk 16–22.
120
Toots, A. (2011). Demokraatia institutsioonid ja kaasatus. – Toots, A. (2011). Noorte
Kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut, lk 70–87.
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Avalikkuses levinud
seisukoht noorte kahanevast huvist poliitika vastu
ei ole teadusuuringutes
leidnud ühest ja veenvat
kinnitust.

Noortel on sisemine
valmisolek mitmeteks
kodanikuühiskonna
arengu seisukohalt olulisteks tegevusteks – nagu
panustamine kodukandi
avalikku ellu, looduse
hoidmine ja inimõiguste
edendamine.

Suurem hulk noori peab
tähtsaks kodanikuomaduseks passiivseid käitumisvorme aktiivsete vormidega võrreldes.
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Tabel 2. Kui tähtis on käituda järgmiselt, et olla korralik täiskasvanud kodanik? (% õpilastest, kelle meelest
see on „väga” või „üpris tähtis”). Allikas: ICCS 2009
Käitumisviis

Eestikeelne
kool

Venekeelne
kool

Poisid

Tüdrukud

Osaleda ettevõtmistes, mis toovad kasu
kodukoha inimestele

88

81

85

89

Osaleda ettevõtmistes, mis edendavad
inimõigusi

84

76

81

84

Osaleda looduskaitsealastes ettevõtmistes

77

80

74

80

Osaleda rahumeelsetes protestides seaduste
vastu, mis tunduvad ebaõiglasena

47

89

52

50

Jälgida poliitilisi sündmusi meedias

83

82

80

86

Näidata üles lugupidamist valitsuse esindajate
vastu

74

72

70

78

Alati hääletada parlamendivalimistel

67

68

66

68

Osaleda poliitilistes aruteludes

29

37

32

29

Astuda erakonda

13

30

19

13

Esindusdemokraatlikud osalusvormid kohalikul tasandil
Õppurite huvide esindamine haridusasutuses
Tänapäeva ühiskonna iseloomulikke jooni on pikenenud õpiaeg. Seepärast polegi üllatav, et noortele mõeldud
demokraatliku osalemise vormidest mitmed on haridusasutuse põhised. Nii on üldhariduskoolides ja kutsekoolides õpilasesindused, kõrgkoolides aga üliõpilasesindused. Juriidiliselt on õpilaste õigus valida endale
esindusorgan kirjas vastava koolitüübi kohta käivas seaduses, kas siis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses,
kutseõppeasutuse seaduses või ülikooliseaduses. Õpilas- ja üliõpilasesinduste põhitegevus on korraldada õpilaselu ja esindada õpilaste huvisid oma haridusasutuse juhtorganites. Nii kohustab põhikooli- ja gümnaasiumiseadus andma õpilasesindusele võimaluse avaldada arvamust kooli põhimääruse, arengukava ja kodukorra
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kohta enne nende vastuvõtmist; samuti osaleda arengukava koostamises. Õpilasesinduse liige kuulub põhikooli või gümnaasiumi hoolekogusse ning võib osaleda
sõnaõigusega kooli või õppenõukogu töös. Üliõpilaskonna esindajad kuuluvad aga
ülikooli või rakenduskõrgkooli nõukogusse. Ülikoolis on seadusega sätestatud tudengite kaasamise kohustus jõulisem – ülikooliseaduse kohaselt peab vähemalt viiendik
kooli kõrgeima otsuskogu kohtadest kuuluma üliõpilastele. Seega võib üliõpilaste
hääl saada määravaks nii mõnegi tähtsa otsuse vastuvõtmisel või tagasilükkamisel.
Kuigi õpilaste esinduskogud eksisteerivad seaduse järgi kõikjal, on nende tegelik
mõju kooli valitsemisele väga varieeruv, sõltudes suurel määral õpilasliidritest ja
kooli juhtkonna suhtumisest. Suure mahuga küsitlused näitavad, et õpetajate ja õpilaste hoiakud õpilaskonna aktiivsuse suhtes on väga lahknevad. Eesti õpetajad on
üpris kahtleval seisukohal – 47% neist arvab, et nende kooli elus pole õpilasesindusel
kaalukat kohta.121 VIII klassi õpilastest peab aga õpilasesinduse olemasolu oluliseks
88%.122 Tõenäoselt seletab see osapoolte vaadete vastandlikkus vähemalt osaliselt,
miks õpilaste tegelik kaasatus otsuste tegemisse jääb umbes neli korda madalamaks
kavatsusest seda teha. Teine tõke õpilaste suuremaks kaasamiseks kooliellu näib
olevat õpetajate endagi kõrvalejäämine kooli asjade otsustamisest.123 Järelikult pole
probleem niivõrd õpilaste ükskõiksuses, vaid pigem üldise osaluskultuuri puudumises Eesti koolis.
Seda kitsaskohta üritatakse parandada riikliku õppekava toel. 2011. aasta õppekava
paneb varasematega võrreldes suuremat rõhku õppekavavälistele tegevustele koolis ja õhutab õpetajaid koos õpilastega arutama võimalusi demokraatia printsiipide
rakendamiseks koolielus.124 Kuna tegu on õppekava üldosa väärtuste ja õpiväljunditega, siis jääb iga kooli enda otsustada, kuidas seda konkreetselt tehakse. Küll on
koolidemokraatia 2011. aasta põhikooli riikliku õppekava kohaselt kohustuslik teema
6. klassi ühiskonnaõpetuses125, mis teeb selle ignoreerimise keeruliseks.
121
Sarv, S. (2007). Õpetaja ja kool õpilase toetajana. – Kuurme T. (toim). Eesti kool 21. sajandi algul:
kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek. Tallinn: TLÜ Kirjastus, lk 105–109.
122
Kattai, K. (2011). Kool kui sotsiaalne ja hariduslik keskkond. – Toots, A. (toim). Noorte
kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises kodanikuhariduse
uuringus ICCS 2009. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut, lk 37–60.
123
ibid.
124
Põhikooli riiklik õppekava. (2011). https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011009
125
VVm (2011) nr 1. Põhikooli riiklik õppekava, Lisa 5. http://www.hm.ee/index.php?0511287
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Noortele mõeldud demokraatliku osalemise vormidest mitmed on haridusasutuse põhised. Nii
on üldhariduskoolides ja
kutsekoolides õpilasesindused, kõrgkoolides aga
üliõpilasesindused.

Õpilas- ja üliõpilasesinduste
põhitegevus on korraldada
õpilaselu ja esindada õpilaste huvisid oma haridusasutuse juhtorganites.
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Kohalikul tasandil on
koolivälisteks esindusorganiteks linna- ja vallavalitsuse juures nõuandva organina tegutsevad noortevolikogud.

Noortevolikogud tegelevad valla/linna noorte
seisukohtade väljaselgitamisega ning nende
seisukohtade esitamisega
noorsootöötajale, volikogule või kohalikule
valitsusele.

Noorte huvide esindamine väljapool kooli
Noorte kooliväliste esindusorganite traditsioon on Eestis kooli õpilasesindustega võrreldes mõnevõrra lühem. Kohalikul tasandil on sellisteks koolivälisteks esindusorganiteks linna- ja vallavalitsuse juures nõuandva organina tegutsevad noortevolikogud.
Seadusliku õiguse moodustada noortevolikogu sätestas noorsootöö seadus 2010.
aastal,126 ent esimesed taolised organid moodustati juba enam kui kümme aastat
enne seaduse vastuvõtmist. Noortevolikogud tegelevad valla/linna noorte seisukohtade väljaselgitamisega ning nende seisukohtade esitamisega noorsootöötajale,
volikogule või kohalikule valitsusele. Peale huvide väljaselgitamise ja kaitsmise korraldavad noortevolikogud ka avalikke üritusi ning algatavad projekte.
Valla- või linnavolikogu juures tegutseva noortevolikogu liikmeks võivad olla noored
(7–26), kelle elukoht on selle omavalitsusüksuse territooriumil. Noortevolikogusse
saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored, detailne noortevolikogu valimise kord on iga omavalitsuse noorte
enda teha. Niisiis pakuvad noortevolikogud head lisavõimalust aktiivsuseks nendele,
kel ei ole kandvat rolli õpilasesindustes või kes ei käi mingil põhjusel enam koolis.
Paraku juhtub tegelikkuses sageli nii, et ühed ja samad noored kuuluvad nii õpilasesindusse kui ka noortevolikokku. Noorsootöötajad võiksid sellel pilku peal hoida ja
aidata kaasa olukorrale, kus kahe noorte esinduskogu liikmeskond oleks pigem erinev kui kattuv. Noortevolikogu koosseis valitakse põhimääruse alusel, mille kinnitab
valla- või linnavolikogu. Sellest tulenevalt võib valimiste korraldus olla omavalitsustes erinev, ent alati peavad olema tagatud demokraatia põhimõtted ning noorsootöö
seaduse sätted.
Kuna tegu on veel värske praktikaga, siis pole koondstatistikat sellest, kui paljudes
valdades ja linnades noortevolikogud tegutsevad, samuti puudub üldistatud analüüs
noortekogude tegutsemisviiside või tõhususe kohta. Sarnaselt on alles kujunemas
selgepiirilisem visioon koostööst noorte volikogu ja valla/linna volikogude vahel.
Üksikutes uuritud omavalitsustes on noortevolikogude esindajad kaasatud volikogude töösse kas komisjoni liikmetena või edastavad nad volikogule oma seisukoha
arutlusel olevate eelnõude kohta.127
126

Noorsootöö seadus. (2010). RT I 2010, 44, 262
Mälberg, M. (2011). Noorte kaasamine kohalikku valitsemisse: Rõngu ja Luunja noortevolikogude
juhtumiuuring. Bakalaureusetöö: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut.
127
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Noorte osaluskogusid võib luua ka maakondlikul tasandil. Maakondliku noortekogu
eesmärk on noorte osalus otsustamisprotsessis neid puudutavates küsimustes maakondlikul tasandil. See võimalus evib aga praegu väikest sisulist väärtust, kuna maakond Eesti haldustasandina on kängunud ja selle mõju regionaalsete probleemide
lahendamisele kahaneb. Niisiis saavad maakondlikud noortekogud keskenduda peamiselt noorte enda tegevuse ja ürituste korraldamisele. Töisem võimalus panustada
piirkondlikku arengusse oleks noortekogudel koostöö omavalitsusliitudega. Nende
koostöösuhete algatamisel või arendamisel võiksid noorsootöötajad oma õla alla
panna, aidates luua kontakte või korraldada noortekogude ja omavalitsusliitude liikmete vahel ühisarutelusid.
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Maakondliku noortekogu
eesmärk on noorte osalus
otsustamisprotsessis neid
puudutavates küsimustes
maakondlikul tasandil.

Noorte huvide esindamine riiklikul tasandil
Selleks, et saavutada riigi tasandil suuremat mõjujõudu, tuleb kohalike ühenduste
tegevust koordineerida, sest ei ministeerium ega Riigikogu hakka läbi rääkima kümnete või koguni sadade üksikute õpilasesinduste, noortekogude või ühendustega.
Niisiis vajavad kohalikud organisatsioonid katusorganisatsiooni, kes esindaks nende
seisukohti riiklikul tasandil. Katusorganisatsioonide tegevust tervikuna võib nimetada noorte huvide mobiliseerimiseks ehk huvide koondamiseks ja seeläbi oma
mõjujõu suurendamiseks. Puudulik mobiliseerimine tähendab huvide killustatust,
mille tagajärg on enamasti alati nende huvide tähelepanuta jäämine. Kuna katusorganisatsiooni peamine ülesanne on kosta oma allorganisatsioonide või üksuste eest,
siis nimetatakse neid ka eestkosteorganisatsioonideks.
Eestis on noorte huvide eest kostmine jaotatud traditsiooniliste „tegevusväljade”
alusel. Formaalhariduse ehk otseselt kooli ja õppimist puudutavate teemadega
tegelevaid ühendusi koondavad vastavalt haridustasemele Eesti Õpilasesinduste Liit
(EÕEL) ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL). Noorteorganisatsioonide huvide ja noorte
osalusvõimaluste eest ühiskonnas seisab aga Eesti Noorteühenduste Liit (ENL).
EÕEL-i liikmeks olid 2013. aastal ligi 200 kooli õpilasesindused, mis teeb temast
suurima noorte eestkosteorganisatsiooni Eestis. EÕEL-il on välja kujunenud ka stabiilne ja professionaalne juhtimisstruktuur. Liitu juhib valitav juhatus, keda abistavad
vabatahtlikud aktivistid; lisaks on ametis ka valdkonnajuhid ja mõned palgalised
töötajad. Juhatuse ja valdkonnajuhtide põhitööks ongi poliitiline lobi ehk EÕEL-i liikmete huvide arvestamise tagamine riiklikes poliitikadokumentides (seaduseelnõud,

Formaalhariduse ehk
otseselt kooli ja õppimist
puudutavate teemadega
tegelevaid ühendusi
koondavad vastavalt haridustasemele Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) ja
Eesti Üliõpilaskondade Liit
(EÜL). Noorteorganisatsioonide huvide ja noorte
osalusvõimaluste eest
ühiskonnas seisab aga
Eesti Noorteühenduste
Liit (ENL).
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Eesti Üliõpilaskondade
Liit on üliõpilasesinduste
katusorganisatsioon, mille
põhitegevus on kaitsta
üliõpilaste akadeemilisi
ja sotsiaalseid huve.

Eesti Noorteühenduste
Liidu peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele eestkostet,
kujundada noori toetavat
ühiskondlikku arvamust
ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete
noortepoliitilisi huve
Eestis ja rahvusvahelisel
tasandil ning soodustada
noorte aktiivset osalust
ühiskonnas.

strateegiad, arengukavad jne). Liidu seisukoha kujundavad tavaliselt 10–15 valdkonna eksperti, kes koostavad ametliku platvormi ja kaitsevad seda ümarlauaaruteludel või töögruppides. Olulisemate küsimuste puhul või siis, kui lobitöö ei ole osutunud tõhusaks, korraldatakse ka protestiaktsioone – kogutakse allkirju, korraldatakse
pikette ja miitinguid. Kuigi EÕEL-i tegevuse ampluaa on üpris lai, on tema tähelepanu
fookuses riiklik õppekava, õppekorraldus (nt ainekavade maht, valikainete hulk, riigieksamid jmt) ja muu kooliellu puutuv. EÕEL-i kui eestkostegrupi tugevusest annab
tunnistust see, et neil on oma esindus mitmetes haridus- ja noortepoliitikat kujundavates kogudes ja rakkerühmades.
Eesti Üliõpilaskondade Liit on üliõpilasesinduste katusorganisatsioon, mille põhitegevus on kaitsta üliõpilaste akadeemilisi ja sotsiaalseid huve. Seega on nende tegevuse
spekter natuke laiem, mis tuleneb üliõpilaste ja õpilaste probleemide erinevustest.
EÜL-i üks massiivsemaid aktsioone oli võitlus tasuta ülikoolihariduse ja tudengite
õppetoetuste eest aastail 2011–2012. Selle raames tehti ka pidevalt koostööd EÕELiga.
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on umbes kuuekümne noorteühenduse (sh noortevolikogu) katusorganisatsioon. ENL-i peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL on näiteks
Euroopa Noortefoorumi liige ja osaleb selle kaudu Euroopa noortepoliitika väljatöötamises ning noorte huvide sõnastamises Euroopa tasandil.
Sarnaselt EÕEL-i ja EÜL-iga on ka ENL-il palgalised töötajad, kes sõnastavad liidu
seisukohad ja kaitsevad neid aruteludes. Mitmed ENL-i tuumisikud kuuluvad Eesti
erakondade noorteorganisatsioonidesse. Seetõttu leidub ENL-i algatustes ka niisuguseid, mis matkivad parteilisel pluralismil rajanevat esindusdemokraatiat. Näiteks
korraldab ENL koolides varivalimisi, mis matkivad Riigikogu ja kohalike omavalitsuste
valimisi. ENL on ka üks aktiivseid vedajaid debatis alandada valimisiga 16. eluaastani.
Seda seadusemuudatust propageerivad muu hulgas Sotsiaaldemokraatlik Erakond
ja Reformierakond. Kuigi ENL on traditsiooniliselt keskendunud noorte koolivälisele
tegevusele, on ta viimastel aastatel pööranud tähelepanu ka kooliprobleemidele.
Hoolimata erinevast fookusest ja liikmeskonnast on kõigil kolmel katusorganisatsioonil tähtsaid ühisjooni. Neil on professionaalselt koostatud strateegiad, mis
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fikseerivad organisatsiooni tegevuse eesmärgid, tugevused ja riskikohad eesmärkide saavutamisel. Neil on
hästi väljakujunenud partnerlus Haridus- ja Teadusministeeriumiga (aga ka mõne teise ministeeriumiga),
mille kinnituseks on kaasatus mitmetesse rakkerühmadesse ja nõukodadesse. Samas tunnistavad katusorganisatsioonides töötavad noored, et kohalike liikmesorganisatsioonide aktiveerimine ja kaasatõmbamine on raske. Arutelude algatamiseks kasutatakse küll meililiste, foorumeid ja sotsiaalmeediat, ent osalejate hulk on väga muutuv ning sageli ka väga väike.
Niisiis peegelduvad noorte katusorganisatsioonide tegevuses need jooned, mis on iseloomulikud tänapäeva poliitikale tervikuna. Esiteks, nende tegevus professionaliseerub, mistõttu on tähtis olla kohal võimalikult paljudel aruteludel ja kohtumistel, mida täidesaatva võimu asutused korraldavad seadusemuudatuste ettevalmistamise raames. Seetõttu jääb vähem aega suhtluseks oma ühenduse rohujuuretasandi
liikmetega, mistõttu lihtliikmed kaugenevad juhtkonnast. Teine märgatav muutus katusorganisatsioonide
tegevuses puudutab valitsusasutuste suhtumist noorte kaasamisse. Varem tuli noorte eestkosteorganisatsioonidel endal surfata seaduseelnõude andmebaasides, ajades jälgi kavandatavatest muudatustest
ja paluda luba esitada oma seisukohad. Tänapäeval on aga valitsusasutused need, kes pöörduvad noorteorganisatsioonide poole, paludes nende arvamust või osalemist. Tõenäoselt on valitsuse kasvanud huvi
ajendatud ka EL-i noortepoliitika tugevnemisest ja selgematest soovitustest liikmesriikidele (vt eelmist
peatükki).

Kuidas hinnata osaluse sisukust?
Nagu teaduskirjandusest128 selgub, on suundumus kaasata noori poliitikasse tänapäeval üldine, mitte
Eestile ainuomane nähtus. Pisendamata noorte ulatusliku kaasamise positiivset tähendust märgivad mitmed uurijad kriitiliselt, et noorte rolliks on endiselt avaldada arvamust täiskasvanud poliitikute koostatud
eelnõude ja kavade suhtes. Üks enim tsiteeritud autoreid siin on Roger Hart, kes rakendas noorte osaluse
hindamiseks kuulsat S. Arnsteini (1969)129 täiskasvanute kodanikuosaluse redelit. Harti (1992) järgi130 on
mitmed nn osalused tegelikult mitteosalused, sest lapsi kasutatakse vaid dekoratsioonina ürituse legitiimsuse suurendamiseks. Noorsootöötajad võiksid selliseid kaasusi koos noortega arutada. Näiteks, mis on
noore jaoks need poolt- ja vastuargumendid, et osaleda mõnel erakonna miitingul või piketil?
128

Prout, A., Simmons, R., Birchall, J. (2006). Reconnecting and extending the research agenda on children’s participation:
mutual incentives and participation chain.Kay, E., Tisdall, M., Davis, J., Prout, A., Hill, M. (toim-d). Children, Young People
and Social Inclusion. Participation for what? Policy Press, 75–104; Hart, R. (1992). Children’s Participation: from Tokenism to
Citizenship. Florence:UNICEF. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
129
Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation, JAIP, kd 35, nr 4, lk 216–224.
130
Hart, R. (1992). Children’s Participation: from Tokenism to Citizenship. Florence:UNICEF. http://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/childrens_participation.pdf
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Kõrgeimaks osaluse vormiks peab R. Hart niisugust, kus lapsed ise initsieerivad ettepanekuid ja
juhivad arutelu kuni otsuse
vastuvõtmiseni.

Ka redeli kõrgematel astmetel kipuvad domineerima sellised osalusvormid, kus noori
küll informeeritakse ja kutsutakse arvamust avaldama, ent eelnõud on täiskasvanute
kavandatud. Näiteks saavad noortevolikogud osaleda vallavolikogu poolt algatatud
eelnõude arutamisel. Sellise osalustüübi puhul on tähtis, et noored oleksid kaasatud
võimalikult varajases staadiumis, mil muudatuste tegemine on veel võimalik. Kõrgeimaks osaluse vormiks peab R. Hart niisugust, kus lapsed ise initsieerivad ettepanekuid ja juhivad arutelu kuni otsuse vastuvõtmiseni. Noorsootöötaja roll siin võiks
olla saavutada konstruktiivne koostöö täiskasvanutega, sest ilma seadusandliku või
täidesaatva kogu nõusolekuta ei ole poliitilised otsused võimalikud, kuna võim koos
õiguslike ja rahaliste tööriistadega kuulub neile. Näiteks võiks noortele tutvustada
praktikas ka lobismi põhitõdesid – kuidas läheneda oma nõudmistega üksikutele
volikogu saadikutele või linna/vallavalitsuse liikmetele, kuidas luua nendega sõbralikke suhteid mitmekesiste ühisürituste pinnalt, kuidas veenda poliitikuid selles, et
noorte ettepaneku toetamine on kasulik ka sellele poliitikule või ametnikule endale
jmt. Niisuguste praktiliste kaasuste läbitegemine aitaks kujundada noortes realistlikku arusaama poliitika protsessist, mille kohaselt volikogu saalis või vallavalitsuse
istungil toimub peamiselt otsuse vormistamine, selle algus on aga märksa kitsamates ja vähem formaliseeritud kontaktides. Need annavad ka noortele hea võimaluse
oma initsiatiivi näidata.
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8

NOORTE OMAALGATUSLIKUD, KUID TÄISKASVANUTEGA JAGATUD OTSUSED
Initsiatiiv tegevuseks tuleb noortelt, kuid otsuste tegemisel osalevad nii noored kui täiskasvanud.
Täiskasvanud innustavad noori, samas saavad noored õppida täiskasvanute elukogemustest.

7

NOORTE OMAALGATUSLIKUD JA JUHITUD OTSUSED
Noored algatavad mingi tegevuse ja viivad sellle ka ise läbi, täiskasvanutel on vaid toetav roll.

6

TÄISKASVANUTE POOLT ALGATATUD, KUID NOORTEGA JAGATUD OTSUSED
Täiskasvanud algatavad mingi projekti, otsused tehakse lõplikult koos noortega.

5

KONSULTATSIOON NOORTEGA JA TAGASISIDE NEILE
Noored annavad nõu täiskasvanutele.
Noori teavitatakse, kuidas nende panust kasutatakse ja milline on lõpptulemus.

4

ETTEANTUD ROLL NOORTELE JA TAGASISIDE NEILE
Noortele antakse teatud ülesanne tervikprotsessist.
Noori teavitatakse, kuidas nende panust kasutatakse ja kuidas see mõjutab lõpptulemust.

3

VÕLTSOSALUS
Juhtumid, kus tundub, et noortele antakse sõna, kuid tegelikult pole neil
võimalust otsust mõjutada.

2

DEKORATSIOON
Täiskasvanud lahendavad noortelt tulnud probleeme, kuid noored on otsustusprotsessis
pelgalt “kaunistuseks”, mõjutavad vaid väga kaudsel viisil.

1

MANIPULEERIMINE
Täiskasvanud kasutavad noorte temaatikat ja pakuvad välja ise teemasid,
mis nende arvates võiks olla noorte jaoks aktiivne.

Joonis 2. R. Harti noorte osaluse redel
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Kokkuvõte
Nüüdisaegsed ühiskonnad pakuvad noortele, sh hääleõiguseast noorematele, mitmeid võimalusi osalemiseks, mis üldjuhul on ka juriidiliselt määratletud (osaluskogud, varivalimised ja noorte esindusorganite
valimised, vabatahtlik töö ja osalus vabaühendustes).
Eestis sätestavad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuse seadus ja ülikooliseadus õpilaskonna õiguse valida endale esindusorgan. (Üli)õpilasesinduse liige on seaduse kohaselt liikmeks ka haridusasutuse juhtorganis – hoolekogus või nõukogus.
Kohalikul tasandil on noortel õigus moodustada valla/linnavalitsuse toetusega noorte volikogu, mis nõustab valla/linnavolikogu noori puudutavates küsimustes. Noortevolikogu loomise õigus on sätestatud noorsootöö seaduses.
Noorteühendused koonduvad Eesti Noorteühenduste Liitu, õpilas- ja üliõpilasesindused aga vastavalt
Eesti Õpilasesinduste Liitu või Üliõpilaskondade Liitu. Nimetatud katusorganisatsioonid kostavad liikmete
huvide eest riiklikul tasandil.
Organisatsioonides on aktiivselt hõivatud suhteliselt väike osa noortest, kuid enamik on võtnud osa
mõnest sotsiaalsest aktsioonist või töötanud vabatahtlikuna.
Noorsootöötajad saavad olla headeks nõuandjateks noorte poliitilise osaluse kvaliteedi parandamisel.
Selleks peavad nad omandama oskused hinnata kriitiliselt erinevaid kaasamispraktikaid ning -juhtumeid ja
täiendama oma teadmisi poliitikakujundamise protsessist.

Soovitatav kirjandus
Noorte kaasamine ja osalus. Käsiraamat (2009). http://noortekogud.ee/upload/file/NKde_kasiraamat_7MB.pdf
Toots, A. (toim). (2011). Noorte kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut.
Eesti Õpilasesinduste Liidu lehekülg. http://opilasliit.ee/organisatsioon.htm
Eesti Üliõpilaskondade Liidu lehekülg. http://www.eyl.ee/
Eesti Noorteühenduste Liidu lehekülg. http://www.enl.ee/
Noorte osaluskogude infot koondav lehekülg. http://www.noortekogud.ee
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Tutvu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (2010) § 60-ga.
„Õpilaskonnal on õigus:
(1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras
mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud juriidilise isiku
staatust omamata;
(2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
(3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud
õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja
korraldada.
(4) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses
sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.“
Mis tõendab, et õpilasesindus on esindusdemokraatia vorm? Millised esindusdemokraatia plussid ja
miinused võivad tõenäoselt esineda ka õpilasesinduste puhul? Kuidas saaks plusse tugevdada ja miinuseid leevendada?
Arutle, kas ja kuidas on muutused Euroopa ühiskondade rahvastiku koosseisus toonud kaasa muutusi
poliitilise kultuuri väärtustes? Kas need muutused peegelduvad ka inimeste käitumises? Tõenda oma seisukohti asjakohaste näidetega praktikast.
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2.2.2. Mitteformaalne ühiskondlik osalus
Airi-Alina Allaste
Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi
sotsioloogiaprofessor ja elustiilide uurimiskeskuse juhataja
Nagu on välja toodud peatüki eelmises osas, võib noorte aktiivsust käsitleda tänapäeval üsna erinevates
vormides. Seoses e-valimiste kasutuselevõtuga Eestis on hääletajate osakaal nooremates vanuserühmades
veidi suurenenud, samuti on noored ühiskondlikult aktiivsed vägagi erinevates valdkondades. Lisaks valimistel hääletamisele või osalusele parteide (noorte)kogudes, noortevolikogudes või esindusdemokraatlikes noorteorganisatsioonides on oluline roll subkultuuridel, uutel ühiskondlikel liikumistel ning erinevatel
kogukondadel, mis on noorte maailmavaate kujunemise ja eneseväljenduse oluliseks taimelavaks.

Subkultuurid
Mõiste ’subkultuur’ sündis 20. sajandi alguses Chicagos, kui sealses ülikoolis hakati marginaliseerunud
noori etnograafiliselt uurima ja subkultuure käsitlema nende probleemse elu lahendusena. Subkultuuri
uurimused said mõnevõrra teise fookuse 1970. aastate Suurbritannias, kui rõhuasetus kaldus hälbeliselt
käitumiselt pigem noorte kultuuritarbimisele. Kui USAs kasutusele võetud mõiste teenager ’teismeline’
Inglismaale jõudis, tähistati sellega algselt vaid töölisklassi noori, kelle tarbimisharjumused, muusika- ja
tarbekaubaeelistused olid ameerikalikud.
Seitsmekümnendate noorte subkultuuride uurimused samastasid neid sümboolse klassivõitlusega ja
käsitlesid neid kultuurilise lahendusena töölisklassi noorte identiteedilõhele, mille oli noortele tekitanud
vanemate töölisklassikultuuri kõikuma löömine ja noortele pealesunnitud keskklassi ja tarbimiskultuur.
Nüüdseks on selle mõiste 20. sajandil valitsenud tähendus, mis seondus mässulise vastandumisega, tublisti teisenenud ja viitab üha enam üleilmsetele trendidele ning sarnaste maitse-eelistustega indiviidide
võrgustikele, mille liikmed kombineerivad enesele sobiva elustiili, kasutades selleks „üleilmset stiilide
supermarketit”. See tähendab, et interneti vahendusel on noored huvi korral kursis uute trendide ja muusikastiilidega, mille hulgast enesele sobivaid valida. Nagu mainitud ka peatükis 1.1. “Millest kõneldakse,
kui kõneldakse noorusest?”, on noorte identiteet sageli tihedalt seotud muusikaga ning ühise muusikamaitse alusel moodustuvad subkultuurid, kus kujunevad ka vähemalt osaliselt sarnased suhtumised ja
hinnangud ka muudes küsimustes. Ja kuigi ’noorte subkultuurid’ viitavad tänapäeval pigem meelelahutusele, muusikamaitsele ja uusimate trendide järgimisele, võib subkultuuride ideoloogia või looming olla
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ühiskondlike teemadega seotud. Näiteks punkarid on algusest saadik olnud seotud
anarhismi ja antiglobalismi, kuid ka keskkonnateemadega. Skinhead’id, keda on rassistliku vägivalla pärast palju süüdistatud, on sageli patriootlikud töölisklassi õiguste
eest seisjad. Räpparite muusikas on esiplaanil ühiskonnakriitika, metal’i mõningates
alamliikides oma kultuuri rõhutamine. Kui Lääne ühiskonnas on praeguseks esiplaanile tõusnud pigem alternatiivsed stiilieelistused, siis Eestis, kus kuldsed kuuekümnendad läänelikus mõttes olemata jäid, on säilinud enam idealismi ja subkultuurid
loovad oma liikmetele identiteeti. Eesti subkultuure iseloomustab kohati mõnevõrra
naiivne maailmaparandussoov, osalejad näevad neis senini võimalust ühiskonda
muuta.
Subkultuurilised trendid ei sünni tavaliselt Eestis, vaid on üle võetud mujalt. Kuigi
lääneliku massikultuuri omaksvõtmist kaldutakse käsitlema kui kohalikku kultuuri
ühtlustavat, on selline lähenemine ülemäära lihtsustatud. Piiriüleste subkultuuride
omaksvõtt Eestis toimib pigem gloaliseerumisena. See tähendab, et kohalik publik
võtab küll mujalt maailmast üle mingisuguse trendi, ent annab sellele omapoolse
tähenduse, kohandades seda ümbritseva keskkonnaga. Globaalne ja lokaalne tasand
mõjutavad teineteist vastastikku ning glokaliseerumist võib mõista üleilmsete toodete tarbimisena – praegusel juhul on selleks erinevad subkultuurid – kohaliku
publiku poolt, kes paneb selle teenima oma sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi.131
Niisugusel juhul pole kohalikud väljastpoolt tuleva kultuuri passiivsed vastuvõtjad,
vaid aktiivsed toimijad, kes väljendavad uue, „sissetungiva” vormi suhtes mingeid
emotsioone neile erinevalt reageerides.132 Tavaliselt on tegu Lääne ühiskonnas juba
levinud kultuurinähtustega, mis Eestis on tundmatud, mistõttu eeldab vastav maitse
ja huvi süvendatud teadmisi ning avatust uuega kursisolekuks (iseäranis pidas see
paika mõnekümne aasta eest). Nõnda ongi Eestis uusi trende algatanud peamiselt
kultuuriline avangard – ka juhul, kui algselt on tegu olnud töölisklassi kultuuriga
(kehtib eelkõige metal-subkultuuri, kuid ka näiteks klubikultuuri suhtes) või sootuks
marginaalsetes tingimustes sündinud vooluga (nt hip-hop), on vastav uus trend Eestis algselt omandanud elitistliku joone.
Vanimaid subkultuure Eestis on punk, mille hiilgeajaks peavad selles osalejad Eesti
131

Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-Space and Homogenity-Heterogenity. – Featherstone,
M., Lash, S., Robertson, R. (toim-d). Global Modernities. London: SAGE, lk 24–44; Lemish, D.,
Drotner, K., Liebes, T., Maigret, E., Stald. G. (1998). Global Culture in Practice: A Look at Children and
Adolescents in Denmark, France and Israel. European Journal of Communication. 13 (4), lk 539–556.
132
Lull, J. (1996). Media, Communication, Culture: A Global Approach. Cambridge: Polity Press, lk
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Vabariigi iseseisvuse taastamisele eelnenud 1980. aastaid. Eesti punk võttis mujalt üle protestivaimu ja
vastandumise valitsevale poliitikale. Kuivõrd aga Eesti kuulus tollal Nõukogude Liitu, siis mõistagi vastanduti vasakpoolsele kommunistlikule režiimile erinevalt Lääne punkaritest, kes vasakpoolset ideoloogiat
toetasid. See, kas Nõukogude Liidus valitsenud poliitikat võib läänelikus mõttes vasakpoolsena määratleda,
on omaette küsimus, kuid Eesti punkarid eristusid 1980. aastatel oma poliitiliste hoiakute poolest muu
maailma punkaritest. Tõsi küll, üldine põhimõte kritiseerida olemasolevat korda selle vastu sümboolselt
või otseselt protestides oli sama. Kuna nõukogude ajal oli ühiskondlike protestiaktsioonide läbiviimine
vägagi raskendatud, väljendus vastandumine peamiselt punkarite välimuses ja elustiilis. Kaaskodanike
šokeerimine oma välimusega oli punkaritel kavatsuslik, raputamaks ühetaolist halli massi. Punkkultuuri
teoreetiku Dick Hebdige’i133 teeside põhjal saab seda tõlgendada kogu nõukogude ühiskonna alustalade
õõnestamisena, ehkki punkarid ise oma tegevust ilmselt nii suurejoonelisena ei tajunud. Hebdige käsitleb
stiili mässuna ja stiilielemente sümboolse vastuseisuna ühiskonnale. See tähendab, et harjassoengu ning
haaknõeltega noorele punkarile polnud välimus mitte signaaliks võimalikust ühiskonnaohtlikust käitumisest, vaid asi iseeneses. Nõukoguliku ideoloogia alustalasid õõnestas välimus, mis „avangardse kunstiteosena” rääkis vastu „nõukogude inimese” moraalile ja tõekspidamistele. 1980. aastate lõpul muutus koos
ühiskonna muutumisega ka punkkultuuri roll – nüüd polnud see tagakiusatud vastukultuur, vaid ärkamisaja
avangard. Tuntud punkbändi J.M.K.E. laulust „Tere, perestroika” sai omalaadne hümn eelseisvatele muutustele. Punkaritest said ühiskondliku muutuse hääletorud ja subkultuuriga läks pealiskaudselt kaasa rohkelt inimesi, kes ei tajunud end mitte punkkultuuri liikmete, vaid tärkava omariikluse pooldajatena. 1990.
aastatel teisenes punkkultuur üheks liikumiseks paljude seast ja vanemad olijad määratlevad hiilgeaegadena aastakümne lõppu ning subkultuuri autentseimate esindajatena iseennast: „E noh paraku-paraku
ikkagi, see juba – vabandust väljenduse eest – sõltub mingil määral vanusest ka. Ja ikkagi sellest, et kes
nagu millalgi asjaga pihta hakkas, sest meie olime ikkagi ju täpselt ilusasti kuidagi keset action’it – no niimoodi barrikaadidel. Ja praegu noh ega nooremad pole selles süüdi, et nad hiljem sündisid, aga ikkagi kuidagi paratamatult see tekib lihtsalt.”134 Seisukohavõtt ühiskondlikel teemadel ei ole praeguseni punkkultuurist kadunud, ent varasemate aegadega võrreldes pole see kuigi silmatorkav. Punkarid on korraldanud
protesti McDonald’si vastu ja tegelnud loomade õigustega, kuid need üritused pole kaasanud arvestataval
hulgal inimesi. Ainsaks rahvarohkemaks erandiks oli punkar Streeti mälestusüritus, mille sõnumiks kriitika
politseivägivalla vastu.
Üleilmsed subkultuuritrendid muutuvad vägagi Eesti-keskseks ja patriotism avaldub tegelikkuses mitmes
subkultuuris. Iseseisvuse taastamise järel rõhutati Eestis rahvuskultuuri ülimuslikkust, mille põhjal loodi
rahvusriigi uus identiteet. Et paljude subkultuuride enesemääratlemine ja üleilmsete väärtussüsteemide
ülekandumine kohalikesse oludesse leidis aset rööbiti iseseisvumisprotsessidega, sai Eestis subkultuuride
133
134
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osaks ka patriotism, millele viitab eeltoodud näide punkkultuurist. Teisegi pungi
kõrval vanima subkultuuri, metal’i liikmed kinnitavad oma isamaalisust. „Keskmine
metal-inimene natuke, vähemalt sisimas kas ta ise arvab või vähemalt ta paistab
patriootlikum välja, kui seda on tavaline inimene, kes ei ole metal.” Kohalikus metalmuusikas on ideoloogilisi sõnumeid eestluse kohta, etno-metal’iks kutsutav alamstiil
miksib metal-muusikat rahvaviisidega. Metal’i puhul on tegemist subkultuuriga, mis
on olnud identiteedi allikaks paljudele Eesti noortele nüüd juba pea kolmekümne
aasta vältel. Kuigi see on aja jooksul muutunud ning ka jagunenud paljudeks väiksemateks alastiilideks, võib seda käsitada ühise näitelavana, kus mängitakse loodust ja
eesti kultuuri hoidvat, müstilist lavastust, mille autoriteks on kultuuriliikmed ise.135
Hip-hop, mis on algusest peale olnud kodukoha (aguli või geto) keskne, on seda Eestiski. 1970. aastatel Ameerika Ühendriikide getodes ilmavalgust näinud räppmuusikas on kesksel kohal ühiskonnakriitika – sama peab paika ka Eesti räpi puhul.
Rakvere räpparid136 vastandavad end nii etableerunud ühiskonnale kui ka kommertslikule peavoolumuusikale, pidades neid pealiskaudseks ja silmakirjalikuks,
väärtustades ehtsust ning ausust, mis on kesksel kohal nende muusikas ja elustiilis üldiselt. Peavoolu popmuusika tegeleb nende hinnangul vaid odava kuulsuse
otsingutega, mitte tõelise eneseväljendamisega. Ühe artisti väitel pole popmuusikal
muud sisu kui: „Kui ilus oled sina ja mis siis oli meie vahel... Aga miks ei räägita halbadest asjadest, nagu näiteks ühiskonnaprobleemid? Sest need lood ei saa lihtsalt
populaarseks.” Räpparitele on kõige tähtsam laulda oma kogemustest igapäevaelus
ja tuua välja ühiskonna valupunktid; enim väärtustatakse artiste, kes oskavad isikliku stiili kaudu ühiskonda peavoolu arusaamadest erinevalt kirjeldada: „Tal ongi
vajalikud mõtted, et ta näitab sulle, millisena mingit nähtust ühiskonnas võib vaadata. Tõmbab vee peale mingile põhjendamatult ülistatud nähtusele ühiskonnas,
näidates seda teisest nurgast.” Nagu mainitud, on olulised ehtsus, vahetu kogemus
ja reaktsioon ümbritsevale – nõnda on mitmed Rakvere räpparite laulud seotud
nende elukohaga ning kohalikku muusikat nimetatakse tihti ka pätiräpiks, mis olevat Eesti kontekstis õigem kui gangsta-rap, mis seostub ennekõike afroameeriklaste
135
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Kõikides noorte subkultuurides ei pruugi esineda ühiskonnakriitikat
või kodumaa-armastust,
kuid need on olulised oma
liikmete maailmavaate
kujundajatena.

kultuuriga. „Mis gangsta see ikka on, see on tavaline pätikari. See ei tähenda pätti,
et mingi tohutu kriminaalsus sellega kaasas käib, vaid lihtsalt et noored inimesed on
tänaval, et noored pätid. Selle pärast ongi see kasutusele võetud, et kui gangsta-rap
oleks Eestis nagu kohatu ja mitte väga real, siis pätiräpp kõlab nagu omal kohal ja
on real.” Eesti hip-hopi lüürikas on sageli tähtsal kohal irooniline suhtumine eduühiskonda – seda illustreerib löövalt väljend succiety (mis muuhulgas sisaldub kahe
albumi nimes). Sõnadest success ja society kokkupandud väljend kritiseerib Eesti
ühiskonda, kus edu on muutunud peamiseks väärtuseks ning normiks, mida suur osa
inimestest vastuvaidlematult ja alandlikult kohustusliku ettekirjutusena täidab. Räpparid ise üritavad sellele nii oma muusikas kui ka alternatiivses elustiilis (vähemalt
osaliselt) selga pöörata.
Kõikide noorte subkultuuride puhul ei ole ehk tegemist ülalpool esitatutega võrreldavat ühiskonnakriitikat või kodumaaarmastust, aga kindlasti on kõik subkultuurid
olulised oma liikmete maailmavaate kujundajana. Näiteks klubikultuur, mis jõudis
Eestisse üheksakümnendate alguses ning üheksakümnendate lõpus ühelt poolt
kommertsialiseerus ja teiselt poolt lagunes väiksemateks alastiilideks, mõjutas globaalse subkultuurilise trendina ka Eesti noori. Elektroonilise tantsumuusikaga üritusi
võib nimetada keskkondadeks, mis soodustavad teatud käitumist ning selle kaudu
ka suhtumiste ja hoiakute kujunemist. Võiks interpreteerida, et teatavas mõttes on
klubikultuur peegeldanud olulisi kaasaegseid väärtusi. See on mitmekultuuriline –
DJ-d miksivad kokku väga erinevat päritolu muusikat –, tolerantne erinevuste suhtes.
Algselt pärineb house-muusika geipidudelt ja mitmete stiilide juured on mustade
muusikas ning annab võimaluse lokaalsel tasandil samastuda globaalse elustiiliga.
Kindlasti võib klubikultuuri nagu paljude teistegi subkultuuride puhul rääkida oma
ruumi loomisest, kus noortel on võimalik ise reegleid määrata.

Uued sotsiaalsed liikumised
Kuigi sotsiaalsed liikumised ei ole kindlasti spetsiifilised noorte nähtused, on just
uute sotsiaalsete liikumiste eestvedajaks olnud pigem noored. Kui industriaalühiskonnale omaseid modernseid sotsiaalseid liikumisi iseloomustas töölisklassi mobiliseerumine reaktsioonina turu ja rahvusriikide tekkele ning nende eesmärk oli muuta
ühiskonda institutsioonide ülevõtmise teel, siis uute sotsiaalsete liikumiste siht ei ole
riigi kukutamine ega ametliku võimu ülevõtmine.137 Eesmärk on hoopiski pöörata
137
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tähelepanu kõrvaliseks tembeldatud probleemidele või ühiskondlikele ilmingutele,
luua uusi elustiile ja muuta väärtusi ning kultuurinorme.138 1960. aastatest saadik
on radikaalsete liikumiste peamine eesmärk olnud kultuuri ja ühiskonna põhjalik
ümberkujundamine.139 Uute ühiskondlike liikumiste esiletõus on pöördvõrdelises
suhtes konventsionaalse poliitilise aktiivsusega. Alates kuuekümnendatest uusvasakpoolsuse esilekerkimisega võib öelda, et vähemalt osa nooremast põlvkonnast ei usu
piisavalt oma võimalustesse ametlikku poliitikat mõjutada ja selle kaudu ühiskonda
muuta – pigem asutakse ise tegutsema selle konkreetse maailmavaate elluviimise
nimel, millesse usutakse.
Anthony Giddens eristab vabastavat poliitikat ja elupoliitikat.140 Vabastava poliitika
korral on eesmärgiks muudatused, mis heidaksid kõrvale ühiskondliku elu ahistavad
tavad ja traditsioonid ning lõpetaksid rõhumise ja ebavõrdsuse. Selle ideoloogiliseks
aluseks on imperatiivsed ideed õiglusest, võrdsusest ja osalusest. See tähendab, et
eesmärk on muuta ühiskonda lähtuvalt olemasolevatest moraalinormidest. Elupoliitika seevastu rõhutab vajadust uute elustiilide järele, mis toetaksid kõiges valikuvabadust. Eesmärk pole mitte niivõrd olemasolevast halvemast ühiskonnakorraldusest
vabanemine, vaid rõhk on suunatud uue loomisele. Kandev idee lähtub arusaamast,
et uutes üleilmsetes tingimustes tuleb luua nii uued moraalsed eluvormid kui ka uus
eetika (’kuidas me peaksime elama’). Niisugusest jaotusest lähtuvalt võib uusi sotsiaalseid liikumisi jagada ühelt poolt emantsipatoorseteks vabastusliikumisteks, teiselt poolt aga elustiililiikumisteks. Vabastavad liikumised avaldavad aktiivset vastupanu ühiskonnas valitsevatele arusaamadele, mobiliseerides jõude ja astudes nende
vastu võitlusse.141 Elustiililiikumised ei moodusta alati eesmärgipärast liikumist, vaid
võivad tegelda üksikute eetiliste probleemidega või viidata inimestele, kes ühendavad isiklikud valikud ideega ühiskonna muutmisest.
Uutele vabastusliikumistele on Eestis Hasso Krulli käsitluses omased kolm põhitunnust: 1. Aktivistid on enamasti noored inimesed, kes on üles kasvanud iseseisvas
Eesti Vabariigis ja peavad seda enesestmõistetavaks tegutsemisväljaks. Nad lähtuvad
demokraatiast kui eeldusest, mis seni ei ole veel täielikult teostunud, ning rõhutavad
138
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osalusdemokraatia vajadust, kuna tajuvad esindusdemokraatiat problemaatilisena. 2. Rahvuslikud huvid
ja rahvusriigi idee üldiselt ei ole uute vabastusliikumiste tähelepanu keskpunktis. Selle asemel tajutakse
poliitilisi ja sotsiaalseid probleeme suurema rahvusvahelise kompleksi osana, tundes end ühtlasi Euroopa
Liidu kodanikena. Mõttekaaslased leitakse globaalsest suhtlemisvõrgust, kasutades internetti esmase teabeallikana ja kogemuste vahetamise kanalina. Seepärast lähenetakse ka kõigile kogukondlikele küsimustele globaalselt ja võrgustikuliselt. 3. Poliitilisel skaalal on uutele vabastusliikumistele omane vasakpoolsus – nad vastanduvad tänapäeva Eesti poliitika parempoolsele peavoolule, mis keskendub neoliberaalse
turumajanduse süvendamisele ja kaitseb ühiskondlikul pinnal ülekaalukalt vaid tööandjate huvisid. Selline
vasakpoolsus on pluralistlik vasakpoolsus, mis talub oma sees väga paljusid erinevaid voole ega tunne
vajadust mingisuguse autoritaarsuse järele.142
Ühe esimese vabastusliikumisena võib tõlgendada infokeskkonda PunaMust (www.punamust.org), mis
loodi 2005. aastal. Ta määratleb end anarhistliku veebikeskkonnana ja rõhutab alternatiivset maailmavaadet ning globaalse võrgustumise põhimõtet. PunaMust deklareerib, et tal „puudub hierarhiline struktuur.
Portaali ja foorumit haldab grupp vabatahtlikke”. Eesmärkidena olid varem määratletud: „Alternatiivi loomine kapitalistlikule majandussüsteemile ja hierarhilisele ühiskonnakorraldusele; otsesel demokraatial
põhinevate otsuste tegemise propageerimine, kapitalistliku süsteemi ebamoraalsuse paljastamine; tee
rajamine mittehierarhilisele ühiskonna- ja majanduskorraldusele; indiviidi vabaduse väärtustamine.” Tegu
pole üksnes netikeskkonnaga: PunaMust on korraldanud ka proteste, demonstratsioone ja seminare/õpitubasid. Põhimõtteliselt saab liikumisega seotuse astet valida. Viimasel ajal on üritusi toimunud vähem ja
esiplaanile kerkinud pigem foorum, mis pakub mõttekaaslastele keskkonda oma seisukohtade ning arvamuste jagamiseks. PunaMusta väitel on nende foorumist välja kasvanud palju uusi liikumisi. Konkreetsemalt ühiskonna muutmisega tegeleb peale PunaMusta veel hulk mingile kindlale teemale pühendunud
liikumisi, mille üheks näiteks on Tiibet Vabaks!. Vabastusliikumistena saab käsitleda sooteemalisi liikumisi,
mida esindavad arvukad feministlikud liikumised, kuid Eestis on ka meeste liikumine Isade Eest ja aktiveerunud on geiliikumine. Mõistagi pakub võrgukeskkond rohkelt võimalusi arvutimaailmaga sina peal olevale
nooremale põlvkonnale uute liikumiste asutamiseks. Näiteks eelmisel aastal loodud Eesti marksistliku liikumise portaali (http://agitatsioon.wordpress.com/) algatajaks on noormees Eesti väikelinnast.
Viimastel aastakümnetel on keskkonnateadlik ellusuhtumine ja eetikaga seotud küsimused Lääne-Euroopas (ning vähehaaval Eestiski) üha olulisemaks muutunud ja nende teemadega tegelevad mitmed kodanikualgatused ja liikumised, milles Eesti noored osalevad. Roheline liikumine iseseisvumiseelsel perioodil, kui
fosforiidisõda ühendas intellektuaalid võitluseks ühiskonna muutmise nimel, oli pigem vabastava iseloomuga. Lisaks ametlikele selgepiirilise eesmärgiga organisatsioonidele on tänapäeval (või oli lähiminevikus)
mitmeid väiksemaid keskkonnateadlikkusest kantud uusi liikumisi, mis ühendavad peamiselt noori. Võrdlemisi suure tuntuse omandas Prussakovi-nimeline Rattaühing (tegutses aastatel 2002 kuni 2009), kelle
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sõnastatud eesmärk oli keskkonnateadliku mõtlemise soodustamine ja rattasõidu
propageerimine, kuid kes äratas avalikkuse tähelepanu ka mitmesuguste protestiaktsioonidega. See ühing pigem vastandus ametlikele organisatsioonidele (sh noorteorganisatsioonidele) kui karjeristide taimelavale, neil puudus ametlik liikmelisus,
hierarhiline struktuur ja selge programm. Mitmed keskkonnateema ja eetikaga seotud liikumised võitlevad loomade õiguste eest. Vahest tuntuimaks ja suurimaks neist
on Loomade Nimel – Eesti loomaõiguslaste liikumine, mis alustas tegevust 2006.
aasta augustis ja määratleb oma eesmärkidena inimeste harimise, loomadevastase
julmuse paljastamise ning vabatahtliku töö edendamise. Liikumine korraldab üritusi
ning jagab oma kodulehe kaudu teavet, avatud on foorum. Veel on üheks näiteks
Karusnahavaba Ühendus. Rohelise maailmavaatega on seotud portaal Bioneer, mis
tegeleb keskkonnateadlikkuse kasvatamisega, ja Eesti Ökokogukondade liikumine,
mis ühendab kogukondi, kes püüavad järgida keskkonnaga kooskõlas olevat elustiili.
Neid kõiki võiks ülaltoodud määratluse põhjal käsitleda elustiililiikumistena, millel on
tugev poliitiline mõõde. Lisaks kuuluvad selle määratluse alla inimesed, kes ei pruugi
mingite rühmitustega aktiivselt seotud olla, kuid teevad oma igapäevaseid valikuid
keskkonnateadlikest ideedest lähtuvalt (nt kohaliku ja taimetoidu eelistamine, prügi
sorteerimine vms), aidates nõnda ideelisel tasandil kaasa parema maailma loomisele. Nagu alapeatüki alguses öeldud, ei ole liikumised sugugi ainult noorte pärusmaa, aga noorte osatähtsus on liikumistes valdavalt suur – näiteks nii PunaMusta
kui ka Loomade Nimel aktivistid on noored või noored täiskasvanud; Karusnahavaba
Ühenduse Facebooki lehe ligi 300 fänni (inimesed, kes on seda „laikinud“) suurim
vanuserühm on 18–24-aastased; geiliikumise keskmeks olev LGBT ühing on registreeritud noorteühinguna (vt ka peatükki 4.6 „Noorsootöö noorteühingus”).
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Kogukonnad
Ajaloolises perspektiivis viitab kogukond millelegi, mis moderniseerumise käigus
kaotas oma tähtsuse. Modernses ühiskonnas on hääbunud kogukondlikkuse elustamine seondunud utopistlike ideede ja ideaalidega, mille poole püüeldakse. Tänapäeval ei pruugi kogukond tähendada sagedast koosolemist, vaid jagatud meietunnet.143
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Ühiskondlike liikumiste
või subkultuuridega võrreldes võivad kogukonnad
olla väiksemad, lühiajalisemad ja argisemad.
Käivitavaks jõuks ei pruugi olla ühiskonnakriitika
või soov põhjapanevate
muudatuste järele, vaid
otsene tegevus või osalus
mikrotasandil.

2000. aastate lõpus, suuresti seoses majanduskriisiga, hakkas erinevates Eesti ühiskonna sfäärides intensiivistuma kollektiivne sotsiaalne tegevus. Tekkisid linnaosade
seltsid ja kavatsuslikud kogukonnad, hoogustus vabatahtlik tegevus. Kuulsaim piirkondlik linnakogukond on Uue Maailma Selts. Vabatahtliku tegevuse suurejoonelisemateks näideteks on kahtlemata „Teeme ära” ja „Minu Eesti” mõttekojad. On põhjust väita, et Uue Maailma Seltsi algatajad olid noored nagu ka suur osa aktivistidest
vabatahtlikel üritustel. Peale majanduslike võimaluste ahenemise on solidaarset
omaalgatust soodustanud süvenev skeptiline suhtumine valitsuse ja riiklike institutsioonide vastu. Koosluste tekkepõhjused on ühelt poolt praktilised (üksteist toetades
saab napimate aineliste vahenditega paremaid tulemusi saavutada), teiselt poolt aga
ideoloogilised (vastandutakse eduühiskonna normidele, materialistlikele väärtustele,
võõrandumisele ja individualismile). Ühiskondlike liikumiste või subkultuuridega võrreldes võivad kogukonnad olla väiksemad, lühiajalisemad ja argisemad. Käivitavaks
jõuks ei pruugi olla ühiskonnakriitika või soov põhjapanevate muudatuste järele,
vaid otsene tegevus või osalus mikrotasandil.
Kogukond võib eksisteerida ka puhtideelisel tasandil, kollektiivse identiteedina,
ühendades inimesi näiteks sotsiaalmeedias. Oma tahet ja arvamust saab avaldada
poolehoiu avaldamise (like) teel ettevõtmistele või teemadele, mis olulisena näivad. Mõistagi saab arvamust avaldada ka sõpradega füüsiliselt koos olles, kuid nt
Facebookis näivad niisugused vestlused tekkivat mõnevõrra lihtsamalt, ajendatuna
mõnest meedias käsitletud poliitilisest sündmusest või arvamusartiklist. Lisaks on
Facebookis nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi lehekülgi või gruppe (nt Occupy
või Anarhia), kuhu postitatakse regulaarselt teemakohast infot ja kus võivad toimuda
intensiivsemad vestlused. Need, keda ühiskondlikud või poliitilised teemad sügavamalt huvitavad, saavad teavet koguda ja arvamust avaldada selleks ettenähtud portaalides ning foorumites.
Koosolev kogukond – inimesed, kes on omavahel igapäevaselt seotud, – ning idee
kogukonnast, mõttelisest kuuluvusest samade väärtushinnangutega inimeste hulka,
kes kõik ei pruugi üksteist tunda, võivad olla ka sama fenomeni erinevad tasemed.
Näiteks on kogukond eespool mainitud Uue Maailma Selts. Kõige tihedamalt olid
omavahel seotud kommuuni liikmed, kes elasid seltsimajas, ja hõredamalt naabruskonna liikmed ja teised külalised, kes seal aega veetsid. Uue Maailm Selts kuulub
Eesti ökokogukondade ühendusse, mis perioodiliste kohtumiste ja ühiste arusaamade kaudu seob erinevaid kogukondi Eestis. Ka globaalsel tasandil kuulutakse
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võrgustikesse, mille kõiki liikmeid muidugi ei tunta, aga tajutakse end ometi samasse
kogukonda kuuluvana ühishuvide ja väärtuse kaudu. Oluline on liikmelisuse avatus
maailmavaate, mitte aga sotsiaal-majandusliku tausta – materiaalse kindlustatuse,
haridustaseme või tööalase positsiooni järgi. „Meie” piirid on laienevad ning potentsiaalselt omasuguseid kaasavad.

Kokkuvõte
Rääkides noorte subkultuuridest, sotsiaalsetest liikumistest või kogukondadest, ei
ole need alati selgesti eristatavad ning on kohati kattuvad. Minnes tagasi kuuekümnendatesse maailma mastaabis (mitte ilmtingimata Eestis), võiks öelda, et tolle aja
sotsiaalsed liikumised (nt rahuliikumine, uus vasakpoolne liikumine) olid tihedalt
seotud hipide subkultuuriga ning mõlemaga seonduvalt oli keskseks kommuunide
ehk kogukondade loomine, kus uutmoodi elu praktiseerida. Ka Eestis võib samu
nähtusi mitmeti defineerida või tõlgendada. Samuti ei ole üheselt selget piiri organisatsioonide ning subkultuuride/liikumiste/kogukondade vahel. Nagu eespool mainitud, on näiteks geiliikumises keskmes noorteühing (LGBT ühing), samuti on teiste
liikumiste (nt ökokogukondade liikumine) või ka subkultuuride keskmes kas mittetulundus- või noorteühingud. Ühingute kaudu on lihtsam tegevust organiseerida
ning näiteks üritusi korraldada. Samas on subkultuur või liikumine sageli palju laiem
nähtus kui vaid ühing või organisatsioon ning hõlmab ka inimesi, kes ehk ametliku
organisatsiooniga seotud ei ole.
Nagu mainitud raamatu esimeses peatükis, on ’noorus’ suhteline mõiste ning selle
definitsioon sõltub ajast ja kohast. Rääkides aktiivsusest ja kooslusest, mis ei ole
selgelt piiritletud, on raske ka piiritleda, kes täpselt on noor ja millistel puhkudel on
õige rääkida just noorte subkultuuridest, liikumistest või kogukondadest. Eriti just
subkultuuride puhul määratletakse noorust sageli ka elustiili järgi ning nii jäävad
selle määratluse alla ka need, kes Eesti ametliku määratlusega enam noorte hulka ei
kuulu (vanemad kui 26 aastat). Samas valib üha enam noori (ka ametliku määratluse
järgi) enese väljenduseks ja ühiskonnas kaasarääkimiseks mitteformaalseid ja paindlikke viise. Nüüdisaegne osalus võib sageli olla ka fragmentaarne – võib kuuluda
mitmesse subkultuuri või liikumisse, vahetada neid ja osaleda üsna hõredalt, näiteks
panustades ehk üksikutesse sündmustesse. Selline osalus võib toimuda keskkonnas,
kus on nagunii juba ka täiskasvanumaid liikmeid, kes võivad (aga ei pruugi) toimida
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loomuliku mentorina. Samas võib olla tegemist olukorraga, kus noored võiksid vajada väljaspoolset toetust. Käesoleva peatüki mõte võiks olla eelkõige teave, mis aitaks ka sellistes tegevustes, nagu sõpradega
muusika kuulamine või internetikeskkonnas chattimine, ära tunda tegevusi, millel võib olla noortele ka
arendav mõju. Noortega tegelemisel tasub teadlik olla uuematest trendidest ning nendega arvestada. Oluline on paindlik lähenemine erinevatele osalusvormidele ja kooslustele. Lisaks mitmekülgse infrastruktuuri
loomisele sportimisvõimaluste, ringide ja kultuurimajade näol on olulised ka lihtsalt lõõgastumist pakkuvad keskkonnad, kus noored võivad end vabalt tunda. Noori võiks nende keskkondade loomisel (alt-üles)
pigem toetada, selmet neile „valmis” keskkonda pakkuda (ülalt-alla), jättes neile võimalused oma tegevust
ise korraldada. Oluline on, et noortele jääks võimalus tajuda end ise loojana ja otsustajana. Ürituste organiseerimist, mis seonduvad subkultuuride, liikumiste ja kogukondlike ettevõtmistega, võiks laiendada ja
toetada. Nii luuakse noortele keskkond, kus nad saavad ennast proovile panna, aega veeta ja end mugavalt
tunda, samas on negatiivsete tagasilöökide ärahoidmiseks võimalik säilitada kontrolli ja turvalisust.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Kuidas võib noorte muusikaline maitse seostuda ühiskondliku aktiivsusega?
2. Milliseid väärtusi või suhtumisi võiks kujundada osalus subkultuurides või liikumistes?
3. Kuidas võiks noorsootöötaja toetada mitteformaalset ühiskondlikku aktiivsust?
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2.3. NOORSOOTÖÖ NOORTEPOLIITIKAT KUJUNDAVA
TOIMEALANA JA SELLE ÕIGUSLIK ALUS EESTIS
Edgar Schlümmer
Eesti Noorsootöö Keskuse direktor
Eesti noortepoliitikat ja selle põhimõtteid kujundab paljuski selle üks toimevaldkondadest – noorsootöö
(vt täpsemalt peatükist 2.1 „Noortepoliitika”), sestap on oluline aru saada, millistel alustel ja kuidas noorsootöö toimib. Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille järgi noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte
alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.144 Teisisõnu, noorsootöö ei ole küll kooli õppekava aine, töökohal kohustuslik osis, juhtumipõhine töö perega sotsiaaltöö eeskujul või vanemate arendav
tegevus lastega, vaid seaduse määratluse järgi on see valdkond, mis loob seoseid ja toetab noori üleminekul ühest seisundist teise (koolist tööle, vanematest majanduslikult sõltuvast iseseisvaks, vanemate perest
oma loodud perre jms). Tuleb teadvustada, et transiitvaldkonnana on selle koostöö töö- ja hariduselu
ning perega vältimatu. Noorsootöö mahukamad või spetsiifilisemad osad on reguleeritud alaealise mõjutusvahendite seaduse ja huvikooli seadusega. Alaealise mõjutusvahendite seadus sätestab alaealisele
kohaldatavad mõjutusvahendid ning alaealiste komisjoni pädevuse. Huvikooli seadus145 sätestab huvikooli
mõiste146, selle asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise, õppekorralduse ja finantseerimise
alused, huvikooli juhtimise põhimõtted, koolitöötajate ja õppurite õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve huvikooli tegevuse üle.
Valdkonna arengu etappe ja tegevusalade mahukust arvestades on tegevusareaali jaotatud eri aastatel
tinglikult alavaldkondadeks, nagu erinoorsootöö, noorte huviharidus ja huvitegevus, noorte teavitamine,
noorte nõustamine, noorsoo-uuringud, noorsootööalane koolitus, noorte tervistav ja arendav puhkus,
noorte töökasvatus, rahvusvaheline noorsootöö ja noorte osalus.
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Noorsootöö seadus. (2010). – Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
Huvikooli seadus. (2007). – Riigi Teataja RT I 2007, 4, 19.
146
Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse
mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.
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Näiteks on eraldi alavaldkonnaks nimetatud huvitegevust, kuid kogu noorsootöö lähtub põhimõtteliselt noore huvist ja seega on kogu valdkonna tegevus huvidele vastav või huvi pakkuv,
nii et järelikult on kogu noorsootöö huvitegevus. Töökasvatust on nimetatud alavaldkonnaks,
mis arendab noorte konkurentsivõimet, aga tegelikult suurendab konkurentsivõimet kogu noorsootöö, andes teadmisi ja kogemusi, pakkudes praktilist tegevust ühingus, huvikoolis, noortevahetuses, vabatahtlikuna või mujal.

Sellisel jaotusel on siiski mõtet ainult tegevuse mõningaseks struktureerimiseks, kuid tervikut vaadates ei
ole enam otstarbekas. Noorsootöö väärtused on ühised kõigile, alates üldhariduskooli huvijuhist ja lõpetades huvikooli õpetaja ja laagrikasvatajaga. Lihtsustatult öeldes on noorsootöö mõtestatud, planeeritud,
väärtuslik ja mahukas õppeprotsess.
Peale seaduste, mis kirjeldavad ainult üldist raamistikku, toimeala ja korraldust, suunavad iga valdkonna
pikemaajalist arengut tavaliselt ka mitmesugused (Riigikogus, valitsuses või eri ametkondades kinnitatud)
strateegiad, arengukavad, kontseptsioonid, tegevussuunad jms. Noortevaldkonna esimese strateegilise
arengudokumendi, noorsootöö kontseptsiooni, kinnitas Vabariigi Valitsus 2001. aastal. Õigusloome ja
strateegilise planeerimisega seotud värskeimad materjalid on olemas nii valdkonna eest vastutava ministeeriumi (Haridus- ja Teadusministeerium147) kui ka üleriigiliselt noorsootöö arengut koordineeriva Eesti
Noorsootöö Keskuse148 kodulehel.
Eesti, aga ka mitme teise riigi noortevaldkonna kujunemise kontekst oleks poolik, kui jätta mainimata
rahvusvaheliste suhete mõju. Taasiseseisvunud Eesti noortevaldkonna arusaamasid ja tõekspidamisi on
tublisti mõjutanud Euroopa Nõukogu149 noortevaldkonna tegevus- ja mõttesuunad ning väärtuste arengulugu, mida peetakse sisuliselt ka Euroopa Liidu noortepoliitika150 alustalaks. Täpsemalt vaata peatükist 2.1
„Noortepoliitika”.
Sellised teemad nagu noorte osalus ja kaasamine, noorteinfo, vabatahtlik tegevus, noorte parem tundmine (uuringud), noorsootöö kui konkurentsivõime toetaja ja elukestva õppe osa on saanud suuremat
tähelepanu ka tänu riikide ühispingutusele Euroopa koostöös. Rahvusvahelise koostöö raames olid Eestis
147

www.hm.ee
www.entk.ee
149
Eesti on Euroopa Nõukogu ametlik liige aastast 1993 (kohustuste ratifitseerimine 1996).
150
Vt infoks viimast kehtivat koostööraamistikku: Council Resolution on a renewed framework for European cooperation in the
youth field (2010–2018). (2009). http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf (21.11.2012)
148
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fookuse seadmiseks ja parimate tavade jagamiseks suure mõjuga ka kahepoolsed noortevaldkonna koostöökokkulepped Belgia Flaami piirkonnaga alates 2000, Saksamaa ja Soomega alates 1993. Aja jooksul
lisandus koostöö veel paljude riikidega – Jaapani, Hiina, Ukraina, Moldova, Norra, Luksemburgi ja teistega.
Noorsootöö kujunemisele on suur sisuline mõju noorsootöö korraldamise kokkulepitud põhimõtetel, mis
on suunanud valdkonna tegevust läbi aastate mitmesuguste kokkulepete, sh valitsuse strateegia kujul, ja
mis on 2010. aastal kinnistatud noorsootöö seadusega. Noorsootöö korraldamise põhimõtted toetavad
noorsootöö põhiväärtusi, kutse-eetikat ja praktilist teostust ning need on järgmised:151
ᴏ noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
ᴏ tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
ᴏ noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
ᴏ noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
ᴏ noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
Õigusliku raamistikuga seoses on oluline arvestada, et noorsootöö valdkonnana nagu ka noorsootöötaja
spetsialistina ei toimi eraldiseisvalt ühiskonnast, teistest poliitikatest ning õigusaktidest, st et kõik, millega
peab oma tegevuses arvestama, ei ole reguleeritud noortevaldkonna õigusaktidega. Noortevaldkonna
õigusaktide peamine eesmärk on reguleerida valdkonna spetsiifilisemad tahud. Oma tegevust planeerides, arendades ja korraldades peab tegevuse sisu ja eesmärkide põhjal mõtlema, millistele õigusaktidele
(sh sidusvaldkondade omadele) on vaja veel tugineda.
Näiteks
ᴏ koolis noorsootööd korraldades ei saa mööda vaadata põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest,
ᴏ noori laagrisse või malevasse kutsudes peab arvestama turvalisust, tervist ja töösuhteid käsitlevaid üldisi eeskirju,
ᴏ huvikoolis sporditööd korraldades on vaja arvestada spordiseaduse sätetega,
ᴏ ja lõpuks peab järgima ka nende omavalitsuste tavasid ja õigusnorme, mille territooriumil
tegevus toimub, pakkudes praktilist tegevust ühingus, huvikoolis, noortevahetuses, vabatahtlikuna või mujal.

151

Noorsootöö seadus. (2010). Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
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Eesmärkide ja strateegilise planeerimise tasandil tuleb alati vaadata laiemat pilti
ning teadvustada, milliste üldisemate eesmärkide saavutamisele hariduse, kultuuri,
kodanikuühiskonna, tööturu jms valdkondades noorsootöö kaasa aitab. Seda tuleb
teha ka kõige praktilisemal tasandil igapäevases töös noortega. Sellised teemad
nagu elukestev õpe, kodanikuaktiivsus, ettevõtlikkus, koolist väljalangemise ennetamine, tööhõive ja konkurentsivõime, tervislik eluviis, kuriteoennetus ja paljud muud
ongi need, kus noorsootöö lahendusi pakub ja reaalselt midagi korda saadab.152
Eelmainitu tähendab aga seda, et noorsootöötaja peab olema suuteline võrgustikutöös osalema ning viima noored ja abistajad kokku, kui enda võimalused enam
seda ei luba. Noorsootöötaja on aga ka noorsootöö kujunemisel tervikuna oluline
mõjutaja, peamine traditsioonide hoidja ja arendaja. Täpsemalt loe noorsootöötaja
rollist, olemusest, tööst ja seadusest tulenevatest piirangutest peatükist 1.3 „Noorsootöö kutseala”.

2.3.1. Noorsootöö korraldamine
Eesti noortepoliitika ja
selle põhimõtteid paljuski
kujundava noorsootöö
valdkonna korraldusmudel
on mitmetasandiline.

Eesti noortepoliitika ja selle põhimõtteid paljuski kujundava noorsootöö valdkonna
korraldusmudel on mitmetasandiline. Riigi tasandil arutab valdkonnaga seotud
õigusakte peamiselt Riigikogu kultuurikomisjon. Vabariigi Valitsuses vastutab valdkonna arendamise eest haridus- ja teadusminister ning tema juhitav Haridus- ja
Teadusministeerium koos noortepoliitika elluviimiseks ja noorsootöö arendamiseks
loodud rakendusüksuse Eesti Noorsootöö Keskusega.
Osa funktsioonide153 täitmine on noorsootöö seadusega määratud maavanemale
(kes on sisuliselt valitsuse esindaja maakonnas), kelle alluvuses töötavad maavalitsuste noorsootöö spetsialistid. Maavanem ja tema juhitav maavalitsus vastutavad
152
Vt näiteks: Paolini G. (2013). Report on Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work”.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/tools/documents/social_exclusion_and_youth_work.pdf
(26.05.2013); Assessment of the economic value of youth work. (2012). Dublin: National Youth
Council of Ireland.
153
Noorsootöö seaduse § 7 nimetab maavanema ülesandeks järgmist: 1) koordineerib noorsootöö
riiklike programmide elluviimist maakonnas, sõlmides vajaduse korral nende elluviimiseks lepinguid
juriidiliste või füüsiliste isikutega; 2) analüüsib noorsootööd ja noorsootöö korraldust maakonnas
ning koostab sellekohaseid ülevaateid; 3) teostab haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku
järelevalvet noorsootöö valdkonnas õigusaktides sätestatud pädevuse piires ning kontrollib
riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist; 4) täidab teisi õigusaktides sätestatud
ülesandeid.
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üldiselt riikliku noortepoliitika ja noorsootöö põhisuundade elluviimise eest maakonnas, aitavad rakendada riiklikke programme, mõned korraldavad võrgustikutööd
omavalitsustega ja osalevad vajaduse korral järelevalves.
Noorsootöö peamine korraldustasand nii vastutuse, kohustuste kui ka neist tuleneva tegevuse ulatuse ja rahaliste vahendite planeerimise mõttes on aga kohalik
omavalitsus, s.t kohalik volikogu, valla- või linnavalitsus ning selle hallatavad asutused ja partnerid.
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Omavalitsuste noorsootöö korraldamise kohustust sätestab võrdselt mitme teise
valdkonnaga kohaliku omavalitsuse korralduse seadus,154 täpsemaid ülesandeid
ning noorsootöö korraldust reguleerib noorsootöö seadus. Selline korraldusmudel
põhineb ühtlasi olulisel noorsootöö teostamise lähtekohal, et noorsootöö peab
olema noorele võimalikult lähedal.155
Eesti noorsootöö korralduse kontekstis on omavalitsus ja riik partnerid, nn käsuliini ei ole. Riik loob seadusliku ja strateegilise raami ning aitab omavalitsusi noorsootöös. Näiteks luuakse riigi tasandil võimalusi noorsootöötajate arenguks sellega, et pakutakse tasemeharidust ja koolitust, hinnatakse kutsekvalifikatsiooni ja
antakse noorsootöötaja kutse, tehakse rahvusvahelist koostööd, pakutakse väärtuslikke metoodilisi materjale ja juhendeid, vahendatakse parimaid tavasid, aidatakse
ning nõustatakse omavalitsusi noorsootöö kvaliteeti hindamisel ja uuritakse noorte
eluolu, antakse nõu noorsootöö korraldusküsimustes ning pakutakse lisavahendeid
noorsootöö korraldamiseks. Riiklike toetusprogrammide kaudu suunatakse ja toetatakse kohalike omavalitsuste tegevust, et suurendada noorsootöö kättesaadavust
ning tagada parema kvaliteediga teenused noortekeskustes, noorteinfo- ja nõustamiskeskustes, huvikoolides, laagrites ja malevates, noorteühingutes, osaluskogudes jm.
Omavalitsused vastutavad noorsootöö võimaluste arendamise eest oma haldusterritooriumil nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Nii riigile kui ka kohalikele
omavalitsustele on teenuste pakkujana omakorda partneriks kodanikuühendused.
Üleriigilisel tasandil toetavad arengut aktiivselt mitmesugused katusorganisatsioonid, noorsootöö eri ametialasid ja organisatsioone ühendavad liidud, noorteühingud, mõned sihtasutused. Kohalikul tasandil pakuvad teenuseid kodanikuühenduste
154

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. (1993). Riigi Teataja RT I 1993, 37, 558.
Omavalitsuse üks põhimõtetest on kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja
korraldamine.
155

Eesti noorsootöö korralduse kontekstis on omavalitsus ja riik partnerid.
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juhitavad huvikoolid, malevad, laagrid, noortekeskused ja ka noorteühingud. Selle, kes ja kuidas noorsootööd teeb, otsustab omavalitsus, ent seda tehes peab ta lähtuma riiklikust raamistikust. Nii noorsootöö
teostamine munitsipaalasutuste kaudu kui ka ülesannete delegeerimine mittetulunduslikule sektorile on
sisutegevuse seisukohalt võrdväärne.
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Assessment of the economic value of youth work (2012). Dublin: National Youth Council of Ireland.
Council Resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010–2018) (2009). Brussels.
Paolini, G. (2013). Report on Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work. Brussels: European Commission.
Noored ja tööturg noorsootöö vaatenurgast. (2006). Tallinn: MTÜ BGC Grupp.
Noorsootöö Eestis 21. sajandi algusaastail. (2005). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.
Noorsootööst siin ja praegu. (2009). Tallinn: Eesti Noorsootöö Keskus.
Coussée, F. et al. (2012). The history of youth work in Europe – kd 3. Council of Europe.
Coussée, F. et al. (2010). The history of youth work in Europe – kd 2. Relevance for today’s youth work policy. Council
of Europe.
Verschelden, G. et al. (2009). The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today. Council
of Europe.
EU ja Euroopa Nõukogu noortevaldkonna partnerluse raames valmivad riikide infolehed.
Euroopa Nõukogu riikide noortepoliitika raportid.

Noorsootöö õpik [ NOORTEPOLIITIKA ]

Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Diskuteeri noorsootöö valdkonna alavaldkondadeks jaotamise otstarbekuse üle. Millele aitab see kaasa
või mida takistab?
2. Mõtle, miks on noorsootöö mitteformaalse õppe osa ja mis on selle iseloomulikud tunnused.
3. Too välja, mis on peamised ühisosad eri riikide noorsootöös.
4. Analüüsi, milline on eri tasandite tegevuse lisandväärtus noorsootöö korraldamisel (riiklik, maakondlik,
kohalik). Kas ülesanded täiendavad või dubleerivad üksteist?
5. Analüüsi, milline kohustuste jaotus peaks olema sinu hinnangul riigi, maakonna ja omavalitsuse vahel.
6. Uuri, milline noorsootöö korraldus on teistes riikides ning analüüsi erinevusi võrreldes Eestiga. Milline
korraldus on sinu hinnangul parim?
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Sissejuhatus
Käesoleva peatüki eesmärk on anda lühiülevaade noorte vaba aja arendavast ja sihipärasest sisustamisest Eestis viimase 150 aasta jooksul.
Noorte vaba aja sisustamine arendavate ja meeldivaid elamusi pakkuvate tegevustega on Euroopas tekkinud ja arenenud viimase 100–150 aasta jooksul. Erinevates
riikides on see tegevus saanud alguse erinevast sotsiaalsest olukorrast ja sellega
seotud vajadustest. Paljudes riikides on lastele täiendava arenguvõimaluse pakkumine lähtunud soovist vähendada sotsiaalset ebavõrdsust, mis on tekkinud seoses
klassivastuolude tekke ja teisenemisega töösturevolutsiooni tulemusena. Nende
riikide hulka, kus noorsootöö algus on sotsiaal-majanduslike erinevuste vähendamises, kuuluvad näiteks Belgia, Saksamaa ja Inglismaa. Nendes riikides tekkis noorte
vaba aja arendav sisustamine tööliste laste harimise ja kasvatamise keskkonnana.
Teine oluline noorsootöö arengut mõjutanud tegur on olnud rahvusriigi ehitamine,

Noorte vaba aja sisustamine arendavate ja meeldivaid elamusi pakkuvate
tegevustega on Euroopas
tekkinud ja arenenud viimase 100–150 aasta jooksul.
Paljudes riikides on lastele
täiendava arenguvõimaluse pakkumine lähtunud
soovist vähendada sotsiaalset ebavõrdsust.
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Oluline noorsootöö arengut mõjutanud tegur on
olnud rahvusriigi ehitamine.

rahvusliku identiteedi ja kodanikkonna loomine. See liikumapanev jõud on aktuaalne
suhteliselt noortes riikides, kelle hulka kuulub ka Eesti. Kolmanda noorsootööd mõjutanud sotsiaalse tegurina võib nimetada kirikut kui institutsiooni, mis esindab teatud
väärtussüsteemi, ja selle mõju noorte vaba aja arendavale sisustamisele. Kiriku mõju
ei ole olnud siiski nii tugev kui kahe enne nimetatud teguri mõju ja see on pigem
kombineerunud eelnimetatutega, kui toiminud sõltumatuna. Riikide hulka, kus kirikul
on olnud tugev mõju, kuuluvad Malta, Luksemburg, ka Iirimaa ja Inglismaa.
Järgnevalt on esitatud ülevaade Eesti noorsootöö arenguloost jagatuna kolme pikemasse perioodi, millest igaühele on iseloomulik teatud kindlate noorsootöö vormide
ja eesmärkide domineerimine.
ᴏ Esimene iseseisvusaeg, 1918–1940, sealhulgas vaikiv ajastu, 1934–1940
ᴏ Kuulumine Nõukogude Liidu koosseisu, 1945–1991
ᴏ Iseseisvusaeg pärast taasiseseisvumist, 1990. aastate algus – 21. sajandi algus
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3.1. NOORTE ÜHISKONDLIK AKTIIVSUS JA
VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED ENNE
EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMIST
Ulatuslikum arendavate vaba aja veetmise võimaluste kasv Eesti- ja Liivimaa noortele
toimus 19. sajandi keskel koos rahvusliku ärkamisega. Rahvusliku eneseteadvuse areng,
pürgimine hariduse poole ning ka võõrvõimu alt vabanemise unistused mobiliseerisid
suure osa maarahvast – Eesti oli 19. sajandil põllumajandusühiskond – mitmesugustesse seltsidesse, ühingutesse, ringidesse. Tähtsat osa rahvuslikus liikumises etendasid
eesti seltsid, mis loodi saksa seltside eeskujul üle kogu maa; kihelkondades asutati
laulukoorid ja orkestrid. Tegemist oli suhteliselt universaalse arenguga, sarnane areng
toimus nii lähiriikides kui ka meist nii kaugel nagu Rumeenias ja Portugalis, kus samuti
olid kesksel kohal rahvahariduslikud püüdlused ja kodanikuidentiteedi kujundamine.156
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Ulatuslikum arendavate
vaba aja veetmise võimaluste kasv Eesti- ja Liivimaa
noortele toimus 19. sajandi
keskel koos rahvusliku ärkamisega.

3.1.1. Maanoored
19. sajandi keskel ja teisel poolel oli rahvusliku ärkamisega seotud kultuuritegevuse
keskmeks külakool. Kooliõpetajad ei olnud tegevad mitte üksnes kooli töökorralduse
ja raamatukogude, vaid ka mitmesuguste ühingute, kooride ja orkestrite tegevuses,
samuti ajalehtede levitamisel, lugemisel ja lugude kirjutamisel.157 Kooli juures tegutsevad seltsid ja ühingud pakkusid noortele võimaluse vaba aega sisustada. Noored ühinesid sageli just õpetajate eestvedamisel tegutsenud gruppidesse: lugemisgrupid, näitemängu- ja muusikagrupid, aga ka maamajapidamise ja maatööde õppegrupid jne.158
Peale õpetajate oli eestvedajate hulgas ka palju kohalikke aktiviste, kellel ei olnud
mingit pedagoogilist tausta. Gruppides osalemine oli avatud kõikidele noortele. Enamasti hakkasid nendes tegutsema noored, kelle haridustee oli läbi saanud, ehk siis alla
15-aastased noored. Haridustee kestis tolleaegses koolis vaid kolm talve ning jäi tavaliselt vanusevahemikku 10–13 aastat159, mis tähendas, et 14–15-aastastel oli kool läbi.
156

Queirós, J.O. (2012) History of Youth Work and Youth Policies in Portugal, in brief, käsikiri autori
valduses; Mitulescu, S. (2012) History of Youth Work in Romania, käsikiri autori valduses.
157
Ruus, V.-R. (2009) Hariduse murranguline areng 19. sajandil, Estonica. http://www.estonica.
org/et/Haridus_ja_teadus/Eesti_hariduse_ajalugu_%E2%80%94_%C3%BChe_rahva_vaimse_
vabanemise_lugu/Hariduse_murranguline_areng_19_sajandil/ (13. 10. 2012)
158
Haridus- ja kultuurielu areng 19. sajandi 60.–70. aastatel, www. kool. ee/?8932 (04.12.2012);
Koolmeistrite ettevalmistamine 19. sajandil ja 20. sajandi alguses, ibid.
159
Koduõpetus ja koolikatsumine, www.kool.ee/?8932 (04.12.2012)

Noored ühinesid sageli
just õpetajate eestvedamisel tegutsenud gruppidesse: lugemisgrupid,
näitemängu- ja muusikagrupid, aga ka maamajapidamise ja maatööde
õppegrupid.
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Rahvustunded ja klassivõitluse ideed olidki
kaheks peamiseks noori
koondavaks motiiviks.

3.1.2. Linnanoored
Kuni iseseisvuse väljakuulutamiseni kuulus Eesti Venemaa koosseisu ja tsaariaegses koolis olid õpilasorganisatsioonid keelatud, sest unitaarset rahvusriiki ehitava
Venemaa poliitiline eliit kartis väikerahvaste rahvustunde tugevnemist. Keeld ei
olnud küll otseselt seadustatud , aga järelevalve keelu täitmise üle olenes suuresti
kooli direktorist ja õpetajaist.160 Venemaa Keisririigi ajal koondusid mitmete koolide
vanemate klasside õpilased illegaalsetesse ja salajastesse ühingutesse, kus valitses
tsarismivastane õhkkond. Osa neist organisatsioonidest oli mõjutatud ka klassivõitluse, töölisklassi rõhumise ja ekspluateerijate vastase võitluse ideedest ning seotud
Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Parteiga, osa Sotsialistide-Revolutsionääride Parteiga. Rahvustunded ja klassivõitluse ideed olidki kaheks peamiseks noori
koondavaks motiiviks.
Sajandivahetusel ja 20. sajandi esimesel kümnendil tekkisid salajased koolinoorte
ühingud paljudes Eesti linnades ja asulates. Pärnus tegutses koolinoorte organisatsioon Taim, Tartus Amicitia ja Noorus/Õppurite Eneseharimise Rühm, Tallinnas
Noorte Ühendus. Väiksemaid õpilasorganisatsioone tegutses veel ka teistes linnades. Omaette (kultuuri)nähtus oli Noor-Eesti, mis arenes välja Tartu õpilasringist
Eesti Külvaja.161 Avalikkusele sai see kirjanduslik ja üldkultuuriline liikumine tuntuks
1905. aasta sündmuste käigus murrangulise kultuuriuuendussooviga, mil Gustav Suits sõnastas Noor-Eesti kuulsad põhilaused „Olgem eestlased, aga saagem
ka eurooplasteks!” ja „Enam euroopalist kultuuri!”. 1912. aastal sai rühm avaliku
tegutsemise õigused, mõjutades tugevalt nii kujutavat kunsti, raamatukujundust kui
ka kunsti- ning teatriarvustust.162

160

Joosep, E. (2006). Õpilasseltsid. – Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Tallinn; lk 727–
728.
161
Järvesoo, E. (2006). Põrandaalune Taim. – Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Tallinn;
lk 728–729.
162
Vallikivi, H. (2008). Noorsooliikumine Tartus tsaariaja lõpukümnetest 1925. aastani – Rannap, H.
(koost). Eesti pedagoogika ja kool LVIII: Eesti kooliajaloo rühma tööd. Tallinn, lk 9–27.
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3.2. NOORED JA NOORSOOTÖÖ
ISESEISVAS EESTIS
3.2.1. Seadusandlikud arengud
Eesti kuulutas end iseseisvaks riigiks 24.veebruaril 1918. Riigi ehitamise käigus võeti
Eesti esimesel iseseisvusajal vastu mitmeid seadusi ja muid akte, mis reguleerisid
ka õpilasorganisatsioonide moodustamist koolides ning kooliõpilaste tunnivälise aja
sisustamist. 1921. aastal andis haridusministeerium määruse, millega reguleeriti lühiajaliste kursuste korraldamist. Alguses kuni kolmekuulistena, kuid alates 1926. aastast
kuni kuuekuulistena defineeritud kursused moodustasid suure osa noorte vaba aega
sisustanud tegevustest. Kursustel omandati väga erinevaid oskusi ja teadmisi, alates
tantsust ja luulest kuni käsitöö ja põllumajanduseni. Kursusi korraldasid põhiliselt tollel ajal seltskondlikeks organisatsioonideks nimetatud ühingud ja seltsid (tänapäeval
tuntud kui mittetulundussektori organisatsioonid), aga ka kohalik omavalitsus ja kool.
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1921. aastal andis haridusministeerium määruse,
millega reguleeriti lühiajaliste kursuste korraldamist.

Avalikkude keskkoolide seadus:
õpilastel on õigus asutada kooli juures omavahelisi ühinguid, mille põhikirjad kinnitatakse
pedagoogika-nõukogu poolt. Väljaspool oma kooli võivad alaealised õpilased pedagoogikanõukogu nõusolekul osa võtta ainult neist organisatsioonidest, mille seaduslikult registreeritud
põhikirjades on ette nähtud alaealiste osavõtmine. Täisealistel õpilastel on õigus pedagoogikanõukogu teadmisel osa võtta kõigist seaduslikult registreeritud organisatsioonidest. Juhtumisel, kui see pedagoogiliselt mittesoovitatav, võib pedagoogika-nõukogu õpilasel organisatsioonist osavõtmise keelata.
1922. aastal koostas haridusministeerium õpilasorganisatsioonide normaalpõhikirjad163 (uuendati mitmel korral) ja samal aastal võttis Riigikogu vastu avalikkude keskkoolide seaduse, milles sisaldus paragrahv, et õpilased võivad moodustada õpilasorganisatsioone. Haridusministeerium andis ka organisatsioonide loendi, mille tegevusest oli kooliõpilastel lubatud osa võtta; loendis olevate organisatsioonide nimekirja
uuendati korduvalt. 1933. aastal andis haridusministeerium õpilasorganisatsioonide
163
Normaalpõhikiri oli Haridusministeeriumi poolt kooliõpilaste ringidele kohustuslik tüüppõhikiri.
See määras ringide tegutsemise alused ja juhtimise. Ring võis tegutseda vaid haridusametnike loal ja
selle juhtkonda kuulus ka õpetaja.

1922. aastal koostas
haridusministeerium õpilasorganisatsioonide normaalpõhikirjad (uuendati
mitmel korral) ja samal
aastal võttis Riigikogu
vastu avalikkude keskkoolide seaduse.
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1936. aastal võttis Riigikogu vastu noorsoo organiseerimise seaduse.

korralduse, mille kohaselt võisid kuni 18-aastased kooli lõpetanud noored osaleda
algkoolide juures tegutsevates ringides. 1936. aastal võttis Riigikogu vastu noorsoo
organiseerimise seaduse. See seadus määras kindlaks noorte vaba aja sisustamise
eesmärgid (kasvatada tegusaid Eesti kodanikke), defineeris noored ja nooruse (Eesti
kodanikud, kes olid alla 20 aasta vanad), peamise noorsootöömeetodi (noorteorganisatsioon), noorsootöö rahastamise korra ja andis samuti aluse kohaliku noorsootöö korraldamiseks (noortekomiteed).
1938. aastal muudeti noorsoo organiseerimise seadust ja noorteorganisatsioonide
peavanemaks sai Sõjavägede Juhataja ning patrooniks president. Hiljem samal
aastal andis president dekreedi, millega pidi noorte vaba aja veetmine koonduma
moodustatavasse ühte skautlikku noorteorganisatsiooni; teised skautlikud organisatsioonid pidid tegevuse lõpetama 1. aprillil 1939. Sellise arengu põhjusena võib
näha autoritaarse režiimi164 juhtide soovi kontrollida noorte meelsust ning tagada
nende toetus režiimile. Alates 1920. aastatest oli mitmete noorteorganisatsioonide
tegevuses oluline ka isamaalisuse ja riigikaitselise valmisoleku kasvatamine, ka see
suund jäi kesksena sündima pidanud organisatsiooni eesmärkidesse. Skautlus oli
selleks ajaks end noorte kasvatamiseks sobiva meetodina juba tõestanud, mistõttu
otsustati just selle kasuks. Need plaanid teoks siiski ei saanud. Ühe põhjusena võib
oletada Eesti riiklusele tekkinud ohtu, mistõttu jätkus noorte vaba aja korraldamisele vähem tähelepanu.

3.2.2. Õpilasringid koolides
Õpilasringide eesmärk
oli äratada ja julgustada
noorte aktiivsust ja algatusvõimet.

Haridusministeeriumi juhendite alusel 1920. aastate alguses koolides tööd alustanud õpilasringide eesmärk oli äratada ja julgustada noorte aktiivsust ja algatusvõimet. Kui 1924. aastal osales ringides 10–19-aastastest umbes 13%, siis 1938. aastal
25%. Koolide osakaal, kus ringid tegutsesid, kasvas nende aastate jooksul umbes
15%-st kuni 85%-ni. Suurenesid ka valikuvõimalused: perioodi alguses oli võimalik
valida kümmekonna tegevusala vahel, kuid 1930. aastate lõpuks ulatus tegevusalade spektri laius üleriigiliselt 71 tegevusalani. Ringide juhendajaist olid 80% õpetajad, kellele see kohustus oli suur lisakoormus, mistõttu tervitati selles ametis ka
teiste elualade esindajaid. 1920. aastate alguses olid kõige populaarsemad ringid
noorte karskus-, spordi-, kirjandus- ja punase risti ringid. 1930. aastate lõpuks olid
164

Riigipööre toimus 1934. aasta sügisel. Perioodi 1934–1940 Eesti ajaloos nimetatakse ka vaikivaks
ajastuks.
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arvukaimad skautlikul alusel tegutsenud ringid, spordiringid ja õpilasringid. Õpilaste iseseisvus ja võimalused ise ringide tegevust korraldada suurenesid, õpetajate
kontroll aga vähenes. Nende arengute põhjal tundub, et ringid leidsid tunnustust nii
õpilaste kui ka haridustegelaste hulgas.
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3.2.3. Koolinoorsoo liikumine
Koolides õpetajate käe all tegutsevate ringidega paralleelselt toimisid pea kümme
aastat õpilaste algatusel loodud enesearengugrupid. Koolinoorsoo liikumine algas
juba 1917. aastal, kui Eestis asutati Venemaa ja kohalike seltskondlike ühingute eeskujul koolinoorte keskühingud, kuhu iga keskkooliklass, alates neljandast klassist,
saatis ühe esindaja. Tartus eraldus sellest rahvuslikum osa, mis asutas Eesti Noorsoo Rahvusliku Liidu, muulaste juhitav osa hääbus. Koolinoorte organisatsioonide
liikumise hiilgeajaks kujunes 1921/1922. õppeaasta. Pärast seda hakkas liikumine
nõrgenema ja 1926/1927. õppeaastaks oli see sisuliselt lakanud tegutsemast. Oma
osa mängis selles ka vastasseis haridusministeeriumiga, kes üritas õpilaste aktiivsust
normaalpõhikirjade kehtestamise kaudu õpetajatele ja koolitegelastele allutada.
Osale õpilasliikumise aktivistidele ei olnud see aga vastuvõetav, mistõttu liikumine
lõhenes ja nõrgenes. Hääbumise ühe põhjusena võib näha ka teiste noorteühingute
arengut, kus noored said nüüd tegutseda, ja mis puudusid koolinoorsoo liikumise
algusjärgus.
Tegevus toimus osakondadeks nimetatud üksustes, millest tavalisemad olid humanitaar-, muusika-, spordi-, karskus-, loodusteadus-, näite-, kunsti-, male- ja ka sotsioloogiaosakonnad. Peeti referaat- ja vaidluskoosolekuid, kutsuti ellu töörühmi. Muusika oli üks populaarsemaid tegevusi, mis tähendab, et tegutses hulk laulukoore ja
erineva suurusega orkestreid. Ühingutel ja liitudel olid ka oma raamatukogud, mis
sisaldasid tolleaegset uuemat kirjandust.
Liikumise hiilgeajal tegutsesid rühmad enam kui kümnes Eesti linnas ja nendes
osalejate arv võis hinnanguliselt ulatuda kuni kolme tuhandeni. Ealiselt oli osalejaskond üsna piiratud, jäädes keskkooliõpilaste vanuserühma, seega osalesid seal
15–20-aastased noored.

Koolinoorsoo liikumine
algas 1917. aastal

Koolinoorsoo liikumise
tegevus toimus osakondadeks nimetatud üksustes,
millest tavalisemad olid
humanitaar-, muusika-,
spordi-, karskus-, loodusteadus-, näite-, kunsti-,
male- ja ka sotsioloogiaosakonnad. Ealiselt oli
osalejaskond 15–20-aastased noored.
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Ülemaalise Eesti Noorsooühenduse osakondade
tegutsemisvaldkond olid
põhiliselt sama kui õpilasringides ja koolinoorsoo
liikumise osakondades:
kirjandus, näitekunst,
sport, muusika, male,
esperanto jne. Korraldati
kursusi põllumajandus- ja
aiandushuvilistele.

1927. aastaks olid eestvedajad oma tegevust revideerinud ning suunanud selle
enam maanoortele ja kooli
lõpetanud noortele.

Osalejate vanus jäi
vahemikku 17–25 aastat
(4–5% eagrupist).

3.2.4. Ülemaaline Eesti Noorsooühendus
14. septembril 1919. aastal asutati Tallinnas Ülemaaline Eesti Noorsooühendus
(ÜENÜ). Algatajaks oli rühm Tallinna enesearendajate ringi noori, kes koosnes enamuses Tallinna õhtukeskkooli õppuritest. Sarnaselt koolinoorte liitudega oli ÜENÜ
katusorganisatsioon, mis koordineeris erinevates paikades tegutsevaid enesearendamisele suunatud osakondi.165 Osakondade tegutsemisvaldkond olid põhiliselt
sama kui õpilasringides ja koolinoorsoo liikumise osakondades: kirjandus, näitekunst, sport, muusika, male, esperanto jne. Korraldati kursusi põllumajandus- ja
aiandushuvilistele. Tähtsal kohal oli võitlus joomise, liigse tantsu ja sopakirjanduse
vastu ehk karskustegevus.166
ÜENÜ suurenes jõudsalt kuni ajani, mil hakkas kehtima avalikkude keskkoolide
seadus, mis andis seadusliku aluse piirata koolil õpilaste osalemist väljaspool kooli
tegutsevates organisatsioonides. Koolid ja õpetajad ei toetanud õpilaste osalemist
ÜENÜ-s. Saabusid langusaastad. Organisatsiooni juhid ei jäänud aga tegevusetult
istuma, vaid vastupidi, püüdsid leida võimalusi edasi tegutseda. 1927. aastaks olid
eestvedajad oma tegevust revideerinud ning suunanud selle enam maanoortele ja
kooli lõpetanud noortele. 1920. aastate lõpus oli tegemist juba tugeva kooslusega.
Välja oli kujunenud kaks pealiini: noore isiksuse arendamine ja kaasarääkimine
nii Eesti ühiskonna küsimustes kui ka seisukohavõtud globaalsetel teemadel. Kui
oma tekkepäevil olid ÜENÜ osakonnad peamiselt linnades ja maanoored hõlmasid
liikmeskonnast vaid 8%, siis 1920. aastate lõpuks oli sellest kujunenud just maanoori koondav organisatsioon, mille 148 osakonnast tegutses maal tervelt 137.167
1930. aastate lõpus tegutses ligi 300 kohalikku osakonda.
Liikmeid oli ÜENÜ-l 1930. aastate teises pooles umbes 6000, tegevuses võis aga
osaleda kaks-kolm korda rohkem noori. Osalejate vanus jäi vahemikku 17–25 aastat
(4–5% eagrupist) ja enamik liikmetest ei olnud õpilased, vaid kooli juba lõpetanud
noored inimesed.168

165

Meikop, A. (1927). Noorsooliikumisest ja noorsootööst: käsiraamat noorsoo-organisatsioonidele
ja kasvatus- ning vabaharidustegelasile. Tallinn: YENY keskjuhatus; lk 155--167.
166
Ibid., lk 159–61.
167
Nassar, E. (2002). Maanoorte liikumine kui protsess ja progress Eesti külas kahe maailmasõja
vahelisel perioodil – Suitsutare 3: Valitud artiklid. Tallinn, Eesti Vabaõhumuuseum; lk 223–253.
168
ERA 1108.7.158, l. 231–233 ÜENÜ meelelahutuslikust tegevusest, (10.08.1938).
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3.2.5. Ülemaaline Maanoorte Ühendus
1920. aastate lõpus oli Eestis sarnaselt muu Euroopaga probleemiks linnastumine.
Selle vastu hakati USA eeskujul looma maatulundusklubisid, millest esimesed asutati 1926. aastal. Klubide eesmärk oli laiendada liikmete maatulunduslikke teadmisi, kujundada ühiskondliku tegevuse vilumusi ja kasvatada liikmetest isamaalised
maapidajad. Klubisse astumise alumine vanusepiirang oli 14 aastat, ent enim astus
neisse 17–18-aastasi noori. 1931. aastal asutati Põllutöökoda, mille 72 põllumeestekonvendis hakati looma ka noorteringe. Seni erinevate nimetustega ja eri organisatsioonide juures tegutsenud põllumajanduslikud noorteorganisatsioonid ja maatulundusklubid ühendati Ülemaaliseks Maanoorte Ühenduseks (ÜMÜ). Maanoorte
organiseerimisele aitasid ÜMÜ kõrval kaasa ka Eesti Põllumeeste Keskselts, Eesti
Maanaiste Keskselts, haridusministeerium jt asutused.
Maanoorte ringid olid praktilised enesearendusorganisatsioonid, mille liikmeks võisid olla ka koolikohustuse täitnud 13–25-aastased noored. Maakondades tegutsesid
maanoorte instruktorid. Ringides arendati noorte oskusi ja teadmisi kõikides talutöödes. Uuemate töövõtete omandamiseks korraldati põhiliselt talveperioodil kursusi,
mida juhendasid selleks kohalekutsutud eriteadlased. Samuti korraldati spordivõistlusi, tegutsesid orkestrid, ansamblid, rahvatantsurühmad, näiteringid ja spordimeeskonnad. 1939. aastal rakendati Põllutöökoja juures tüdrukute tegevuse paremaks
korraldamiseks tegevusse kodumajandusnõunik. ÜMÜ-st saadud põllumajanduslike
kutseoskustega olid noored haritud põllumeeste kihi kujunemise taimelavaks. Sageli
tegutsesid nad edaspidi ise vabatahtlike ringijuhtidena. ÜMÜ sihtgrupiks olid peamiselt kuni 14–20-aastased maanoored. Poisse ja tüdrukuid oli enam-vähem võrdselt,
üheksa kümnendikku neist ei olnud õpilased. Kui 1933. aastal oli kuni 20-aastasi noori
liikmeskonnast 47%, siis 1937. aastal juba 66% ehk liikmeskond noorenes. Ajavahemikul 1935–1939 kasvas nii kohalike ühingute kui ka liikmete arv enam kui neli korda.
Tabel 1. ÜMÜ ringide ja liikmete arv 1935. ja 1939. aastal
Ringid
Liikmed

1935
99
3 226

1939
446
13 500

Põllutöökoda andis välja ajakirja Tõusev Noorus (1937–1940) ja Eesti Põllumeeste
Keskselts ajakirja Maanoored (1933–1940).169
169

Nassar, E. (2002). Maanoorte liikumine kui protsess ja progress Eesti külas kahe maailmasõja
vahelisel perioodil. --Suitsutare 3: Valitud artiklid. Tallinn, Eesti Vabaõhumuuseum; lk 237.
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Klubide eesmärk oli laiendada liikmete maatulunduslikke teadmisi, kujundada ühiskondliku tegevuse
vilumusi ja kasvatada liikmetest isamaalised maapidajad. Enim astus neisse
17–18-aastasi noori.

Ringides arendati noorte
oskusi ja teadmisi kõikides talutöödes. Korraldati
spordivõistlusi, tegutsesid
orkestrid, ansamblid, rahvatantsurühmad, näiteringid ja spordimeeskonnad.

ÜMÜ sihtgrupiks olid peamiselt kuni 14–20-aastased
maanoored.
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1937/1938. õppeaastal oli
Noorte Punase Risti liikmeid
umbes 9000, nendest 90%
olid algkoolide õpilased.

3.2.6. Noorte Punane Rist
Eesti Noorte Punane Rist asutati 1923. aastal. Selle tegevused olid seotud põhiliselt
tervishoiu, hügieeni, esmaabi ja teiste aitamisega, vähemal määral sportimise ja
rahvusvahelise suhtlemisega. Noortel ei olnud siin kuigivõrd võimalusi enesealgatuseks ega loovaks tegevuseks, kuna valdkond nõudis suuri eelteadmisi. Pigem oligi
siin tegemist konkreetsete oskuste ja teadmiste õppimisega. Seetõttu oli enamik
Noorte Punase Risti liikmeid algkoolide õpilased ja kasvatusmajade170 kasvandikud; vanematele lastele ei pakkunud punane rist kuigi suurt huvi. 1924. aasta lõpul
oli Noorte Punasel Ristil 52 osakonda ja 3310 liiget.171 1937/1938. õppeaastal oli
Noorte Punase Risti liikmeid umbes 9000, nendest 90% olid algkoolide õpilased.172

3.2.7. Skautlus
Esimene ametlikult registreeritud üksus alustas tegevust 1912. aastal Pärnus.
Poiste vanus 12–14 või
kuni 17 aastat.

Eesti skautluse loojaks peetav Anton Õunapuu asutas
esimese skaudirühma
1917. aastal Tallinna
Kommertskoolis

Esimesed teated skaudiliikumise algusest Eestis pärinevad aastast 1911, mil Tallinna
Peetri Reaalkooli poisid püüdsid luua oma üksust.173 Esimene ametlikult registreeritud üksus alustas tegevust 1912. aastal Pärnus. Erinevatel andmetel oli liikmete arv
30 kuni 100 ja poiste vanus 12–14 või kuni 17 aastat. Väidetavalt toimus rühmas või
rühmades aktiivne tegevus.174 Rühma tegevus Pärnus lõppes 1917. aastal, kui gümnaasium evakueeriti Saksa okupatsiooni ohu tõttu.175 Eesti skautluse loojaks peetav
Anton Õunapuu asutas esimese skaudirühma 1917. aastal Tallinna Kommertskoolis
ja mõni aeg hiljem rühma ka Tallinna Peetri Reaalkoolis.176 1918. aastal, kui algas
Saksa okupatsioon, keelustasid võimud skautluse kui potentsiaalse ohu võimule,
kuid siiski tegutseti edasi põranda all. Pärast sõja lõppu tekkis linnades skaudirühmi
kiiresti juurde.177
170
Kasvatusmajad oli Eesti Vabariigis asutused, kus elasid vanemate ja hooldajateta lapsed, kes
reeglina olid läinud seadusega pahuksisse või kelle käitumist peeti probleemseks (Madisson, H.
(1924). Sugemed alaealiste ulakuse ja kuritegevuse üle Eestis, väitekiri. Tartu Ülikool; lk 103).
171
Meikop, A. (1927). Moorsooliikumisest ja noorsootööst: käsiraamat noorsoo-organisatsioonidele
ja kasvatus- ning vabaharidustegelasile. Tallinn, YENY keskjuhatus; lk 190–191.
172
Roose, F. (1939). Koolis ja kooli juures asuvad noorsoo-organisatsioonid 1937/1938. kooliaastal.
Eesti Kool, nr 1, 1939.
173
Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 23.
174
Skautluse ajalugu, Eesti Skautide Ühing. http://skaut. ee/?jutt=10154 (05. 10. 2012).
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ibid.; Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 23.
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Rannap, H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, lk 83. http://www.hm.ee/
index.php?03310 (04.12.2012).
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Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 24.
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Eesti Skautide Malev ja Eesti Gaidide Malev
20. märtsil 1921 toimus Tartus I Eesti skautide kongress, kus otsustati eraldiseisvad
skautide organisatsioonid liita Eesti Skautide Malevaks (ESM).178 Sellest organisatsioonist sai ülemaailmse organisatsiooni World Organisation of the Scout Movement (WOSM) üks 22 asutajaliikmest 1922. aastal Pariisis.179 8. detsembril 1922
asutati Tartus Akadeemiline Skautide Selts, kuhu kuulusid ülikooli õppima asunud
skaudid-gaidid ja noortejuhid. Selts korraldas eeskujuliku rühma võistlusi ja aitas
kaasa skautluse-gaidluse laiemale levikule väiksemates linnades ja maakohtades.
11. märtsil 1923 võttis ESM-i nõukogu vastu põhimääruse (lõplikult hakkas põhimäärus kehtima 1924. aasta jüripäevast). ESM-i II kongressil märtsis 1923 lõid
paarkümmend vanemat skaudijuhti ka Skautmasterite Kogu.180 1930. aastate lõpul
arenes ESM-i sees mitu eri suunda, nagu näiteks vanemskautlus ja meriskautlus.181
Tegutsesid ka venekeelsed skaudirühmad, kellega teistel oli hea koostöö.
Gaidlus tekkis ja arenes koostöös skautlusega. Esimene elujõuline rühm Eestis asutati 1919. aasta talvel Tallinnas. See kuulus skautide maleva juurde nagu ka mujal
Eestis asutatud esimesed gaidirühmad. 21. märtsil 1920 asutati Tallinna Gaidide
Malev. 1921. aastal tekkisid gaidirühmad teisteski linnades ja muudes asulates ning
asutati Tartu Gaidide Malev ja Valga Gaidide Malev. 1931. aastal loodi Gaiderite
Kogu, 1938. aastal kuulus sinna 33 gaiderit ja 50 nooremgaiderit.
Sarnaselt eesti skautidega olid ka eesti gaidid aktiivsed ning World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), eesti keeles Gaidide ja Tüdrukskautide Maailmaliit, asutamisel V konverentsil Ungaris 1928. aastal oli 26 asutajariigi hulgas ka Eesti.182
1920. aastal tegutses Tallinnas tuhatkond skauti, 1922–1926 oli skautide arv umbes

178
Rannap, H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, lk 93. http://www.hm.ee/
index.php?03310 (04.12.2012).
179
Skautluse ajalugu, Eesti Skautide Ühing, http://skaut. ee/?jutt=10154 (05.10.2012).
180
Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 25; skautmaster on skaudijuhi kõrgeim aste, mis eeldab
skaudijuhi väljaõppe läbimist, aastatepikkust tegutsemist skaudijuhina ja panustamist skautluse
arengusse.
181
Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 27.
182
History of Guiding, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. https://www. wagggsworld.
org/en/about/guidingscouting/guidinghistory (05.12.2012); History of WAGGGS, World Association
of Girl Guides and Girl Scouts. https://www. wagggsworld. org/en/about/About/History
(05.12.2012); Lillemaa, T. (2002). Eestigaidlus: ajalugu ja traditsioonid: gaideritöö, Tartu. Eesti Gaidide
Liit, www.gaidid.ee (30.12.2012)
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1923 lõid paarkümmend
vanemat skaudijuhti ka
Skautmasterite Kogu.

Gaidlus tekkis ja arenes
koostöös skautlusega.
Esimene elujõuline rühm
Eestis asutati 1919. aasta
talvel Tallinnas. 1931. aastal loodi Gaiderite Kogu.

1922–1926 oli skautide
arv umbes 1300–1500.
1938. aastal kuulus
skaudimalevasse 3528
kuni 5314 liiget.
Liikmeid oli linnas veidi
enam kui maal, nii koolidest kui väljastpoolt
koole.
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1300–1500.183 1938. aastal kuulus skaudimalevasse erinevatel andmetel 3528184
kuni 5314 liiget.185. Liikmeid oli linnas veidi enam kui maal, peaaegu võrdselt nii
koolidest kui väljastpoolt koole. Kooliõpilased osalesid peamiselt maakohtades,
linnades oli enam väljaspool koole tegutsevaid üksusi.
1924. aasta 1. aprillil loeti Eestis kokku 292 gaidi (tüdrukud alates 12 aasta vanusest)
ning 70 hellakest (kuni 12-aastased tüdrukud). 1929. aastaks oli Eesti Gaidide Malevas 710 liiget ja 1937/1938. aastal erinevate andmete järgi 2189 kuni 2578 liiget.
Linna ja maa, koolide juures olevate ja kooliväliste üksuste jaotumine oli sarnane
skautide üksustega.
Noorsoo organiseerimise seadus (1936):
ᴏ Kasvatada noori terveiks, tublideks, teovõimsateks, kohusetruudeks ja elurõõmsateks
inimesteks ning riikliku meelsusega ja kõlbelise tahtejõuga kodanikkudeks, kes oskavad,
suudavad ja tahavad teha tööd Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamiseks ja kaitsmiseks,
rahva kultuurilise loomingu jätkamiseks ja ühiskondliku elu edendamiseks;
ᴏ Luua noorsoole soodsaid võimalusi teadmiste ja oskuste omandamiseks ning oma positiivsete võimete väljaarendamiseks ja tegevusse rakendamiseks.
ᴏ Rakendada noorsoo-organisatsioone riiklikkude, riigikaitseliste ja rahvuslikkude ürituste
teostamiseks;
ᴏ Juhatada noori loovale ülesehitavale tööle ning aidata kaasa noortele elukutse valimisel
ning töö saamisel.

Noorsepad
1920. aastal eraldusid skaudirühmadest liikmed, kelle arvates polnud skautluses piisavalt isamaalisust
ja loodi noorteorganisatsioon, millele anti nimeks Eesti Noorsepad.186 Tegelikkuses ei olnud skautide ja
183
Paalmann, H. (1929). Skautlik liikumine Eestis – Küng, A. (toim. ) Noorusjõud: Eesti Noorsoo Karskusliidu koguteos IV, Tartu,
lk 64–69.
184
Roose, F. Koolis ja kooli juures asuvad noorsoo-organisatsioonid 1927/1938. õppeaastal. Eesti Kool, nr 1.
185
Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 28.
186
Paalmann, H. (1929). Skautlik liikumine Eestis – Küng, A. (toim). Noorusjõud: Eesti Noorsoo Karskusliidu koguteos IV, Tartu,
lk 64–69.
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noorseppade vahel rahvuslikkuse pinnal siiski suurt erinevust, omaette organisatsiooni loomise põhjuseks võisid olla hoopis isikutevahelised vastuolud. Küll on rahvuslikkus olnud ka mujal noorteorganisatsioonide tegevuses oluline faktor, näiteks
toimus skautide lõhenemine rahvuslikkuse pinnal Iirimaal.187
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Noorseppadel olid koostöösuhted praeguse Tšehhi territooriumil tegutsenud sarnase rahvuslikust meelsusest kantud noorteorganisatsiooniga Sokol. Uues organisatsioonis olid kasutusel paljud skautide tegevuse korraldamise põhimõtted, kuid
olid ka oma eripärad. Peamine erinevus skaudimalevaga võrreldes oli rahvuskoosseis, osaleda võisid ainult eestlased. Teine küllalt oluline erinevus seisnes selles, et
noorseppade malevas toimusid ühised tegevused poistele ja tütarlastele. Noorseppade organisatsioonis puudus noorimate, 8–13 aastaste poiste üksus ja puudus ka
eraldi noortejuhi positsioon. Veel ühe eripärana kuulusid kõik Noorseppade liikmed
Eesti Karskusliitu. Noorseppade malevad tekkisid mitmel pool üle Eestimaa ning
1922. aastal peeti Tallinnas noorseppade I üleriiklik kongress, kus rõhutati nii skautluse kui ka isamaalisuse tähtsust.188
Noorseppade organisatsioonil oli keskmiselt 2000 liiget,189 tegemist ei olnud kuigi
arvuka ega geograafiliselt laialt levinud ühinguga.
Noorseppade tegevus lõppes Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad asutamisega, sest noorseppade malevad said kohe Noorte Kotkaste liikmeks.

3.2.8. Kaitseliidu noorteorganisatsioonid
Noored Kotkad
Noorte Kotkaste põhimäärus kinnitati Kaitseliidu Vanematekogu otsusega
7. maist 1930. Esimene Noorte Kotkaste malev tekkis Tallinna Noorseppade maleva
ümbernimetamisel Noorte Kotkaste Põhja malevkonnaks. Aasta lõpupoole algasid
187
Devlin, M. (2010). Youthwork in Ireland – some historical reflections – Coussée, F., Verschelden,
G., van de Walle, T., Medlinska, M., Williamson, H. (toim). The history of youth work in Europe.
Relevance for youth policy today, 2. kd. Strasbourg, lk 93–104.
188
Rannap, H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, lk 95. http://www.hm.ee/
index.php?03310 (04.12.2012)
189
Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, lk 28.

Noorte Kotkaste põhimäärus kinnitati 7. mai
1930.
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1937/1938. õppeaastal
oli Noorte Kotkaste ridades 15 632 noort. Enamik
üksusi tegutses maakohtades ja koolides.

ettevalmistused kohalike malevate ellukutsumiseks. Noorte Kotkaste malevaid pidi
olema niisama palju kui Kaitseliidu malevaid ehk 15, samuti tegutseti samades ringkondades. Moodustati malevate ja malevkondade staabid, kuhu värvati inimesi,
kellel oli noorte juhendamise kogemusi; paljuski oli tegemist skaudijuhtidega.190
Noorkotkaste liikmeks võis astuda iga vähemalt kaheksa-aastane Eesti Vabariigi
kodanik.191 Noorkotkaste tegevust toetas Kaitseliit, näiteks võimaldas ta Noorte
Kotkaste peastaabile ruumid, samuti summad peastaabi ja malevate töö teostamiseks. Õppelaagrite korraldamisel võimaldati Noorkotkastele Kaitseliidu varustuse
kasutamist.
1937/1938. õppeaastal oli Noorte Kotkaste ridades 15 632 noort. Enamik üksusi
tegutses maakohtades ja koolides. Järgnevatel aastatel kasvas liikmeskond veelgi.

Kodutütred

Esimesed Kodutütarde
rühmad loodi ilmselt
1931. aastal Tartus.
1939. aasta 1. detsembri
seisuga oli liikmeid juba
19 601.

Kaitseliidu tütarlasteorganisatsiooni asutamise esimene koosolek peeti Tallinnas
Naiskodukaitse keskjuhatuses 3. oktoobril 1931192. Naiskodukaitse keskjuhatuse
otsusega kinnitati 13. novembril 1931 organisatsiooni nimeks Kodutütred. Esimesed Kodutütarde rühmad loodi ilmselt 1931. aastal Tartus, millest kujunes ka
esimene Kodutütarde ringkond.193 Jaanuaris 1932 kinnitatud põhimääruse järgi
oli Kodutütarde eesmärk kõlbliku isiku, hea kodaniku ning oma ülesannete kõrgusel seisva naise ja ema kasvatamine.194 Kodutütarde organisatsioon jagunes ringkondadeks ja jaoskondadeks, mis kattusid Naiskodukaitse vastavate üksustega.
1933. aasta 25. veebruari aruande põhjal oli Eestis 1820 kodutütart, kes tegutsesid 12 ringkonnas, 1939. aasta 1. detsembri seisuga oli liikmeid juba 19 601. Nagu
Noorte Kotkaste puhul, tegutses enamik üksustest maakohtades ja koolide juures.

190
ERA R-208.1.2, l. 1–4, Lühike ülevaade Eesti noorsoo organisatsioonide ideoloogiast ja tegevusest
kuni 21.VI.1940. Alla kirjutanud V. Jankson, inspektor, Eesti Noorsoo ja Spordijuht, III osakonna ülem,
V. Suigusaar, Vanem inspektor organisatsiooni alal.
191
Noorte Kotkaste põhimäärused: kinnitatud Kaitseliidu Vanematekogu poolt 27. mail 1930. aastal,
Tallinn, 1930, § 5–7.
192
1932–1940, Kodutütred. http://www. kodutytar. ee/meist/ajalugu/1932–1940/ (13.10.2012)
193
ibid.
194
Uustalu, E. jt (toim) (1962). Eesti skautlus viiskümmend aastat = Estonian scouting 1912–1962:
koguteos, Hälsingborg, Stockholm.
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3.2.9. Noorte karskusliikumine
Noorsoo Karskusliit asutati II noorsoo karskuskongressil 6. aprill 1923, seda toetas
Eesti Karskusliit. Piirata alkoholitarbimist, mis oli Eestis muu Euroopaga võrreldes
ametliku statistika järgi pigem tagasihoidlik195, oli vaid üks karskusliikumise tegevusi,
tegevuse teine pool seisnes mitmesuguste alternatiivsete tegevuste korraldamises, alkoholita seltskondlike ürituste läbiviimises.196 1926–1927. aastal oli noorte
karskusrühmades umbes 7500 liiget.197 Kümmekond aastat hiljem aga oli liikmeid
alla poole tuhande ehk enam kui kümme korda vähem.198 On arvatud, et peamised
populaarsuse vähenemise põhjused peitusid nii selles, et teised noorteorganisatsioonid pakkusid neidsamu tegevusi kui karskusrühmad, kui ka selles, et paljud teised suured noorteorganisatsioonid asusid oma tegevuses karskusalusele.199
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Noorsoo Karskusliit asuti
6. aprill 1923.
1926–1927. aastal oli
noorte karskusrühmades
umbes 7500 liiget.
Kümmekond aastat hiljem
aga oli liikmeid alla poole
tuhande ehk enam kui
kümme korda vähem.

3.2.10. Religioosse suunitlusega
noorteorganisatsioonid
1920. aastate algupoolel ja keskel tegutses Eestis mitmeid erinevate usulahkude
organisatsioone, millel olid ka omad noortesektsioonid. Tegemist oli siiski pigem
just usuorganisatsioonidega, mis pakkusid tegevusi ka noortele, mitte aga noorte
huvidest väljakasvanud ja neid ühendavate organisatsioonidega. Võis eristada kaht
suunda. Üks suund oli peaasjalikult sotsiaaltöö ilmeline, mis suunas oma energia
laste ja noorte halva eest hoidmisele ning probleemidesse sattunud noorte abistamisele. Kasvatuslikus mõttes oli tegemist konservatiivse tavaga, mis sisendas
lastesse ja noortesse sõnakuulelikkust, allumist, kõlblust ja usu seadmist elu keskmesse. Teine suund oli peamiselt pühendumine usulahkude kommete täitmisele.
195

Sepp, A. (2006). 80 aastat XVIII ülemaailmsest karskuskongressist ja XII Põhjamaade
karskuskongressist Tartus 1926. aastal, Eesti Arst, nr 85 (4), lk 255–261.
196
Elango, J. (1924). Ülevaade noorsoo karskustööst Eestis 1922/23 õpiaastal – Elango, A. (toim).
Noorusjõud: Eesti noorsoo karskusliidu koguteos I, Tartu, lk 148–160.
197
Küng, A. (1929). Noorsoo karskusliikumine Eestis – Küng, A. (toim). Noorusjõud: Eesti Noorsoo
Karskusliidu koguteos IV, Tartu, lk 53–63.
198
Roose, F. (1939). Koolis ja kooli juures asuvad noorsoo-organisatsioonid 1937/1938. õppeaastal.
Eesti Kool, nr 1, lk 57.
199
Meikop, A. (1927). Noorsooliikumisest ja noorsootööst: käsiraamat noorsoo-organisatsioonidele
ja kasvatus- ning vabaharidustegelasile. Tallinn: YENY keskjuhatus, lk 190.

Religioosse suunitlusega
noorteorganisatsioonide
tegevuses võib eristada
kahte suunda: sotsiaaltöö ja
pühendumine usulahkude
kommete täitmisele.
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Kirikute juures tegutsesid
noorteringid ja pühapäevakoolid, korraldati ka suviseid
kirikunoortepäevi.

1931-1940. aastatel tegutsenud Koitjärve laager oli
arvatavasti Eesti esimene
statsionaarne noortelaager.

Noorte Meeste Kristlikul
Ühingul oli 2375, Kristlikkude Noorte Naiste Ühingute Liidul 1976 liiget.
Organisatsioonidesse kuulusid ealt vanemad noored.

Osavõtt nendest ühingutest oli üsnagi arvukas. Samas on küsitav, kas tegemist oli
noorteühingutega. Esiteks oli peatähelepanu usukommetel ja teiseks oli nendes
noorteühingutes osalenute keskmine vanus üle 30 aasta, mistõttu on küsitav neid
ka liikmeskonna tähenduses noorteorganisatsioonideks pidada.200
Olulisematest võiks välja tuua 1928. aastal asutatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Noorsootöö Sekretariaadi, mis hiljem kandis nime Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Noorsootöö Keskus. Organisatsioon taotles noorte kasvatamist ustavaiks ja elavaiks koguduseliikmeiks, kõlbelisteks ja vaimselt arenenud väärikateks riigi kodanikeks ning seltskonna liikmeiks, saavutamaks oma hinge ajaliku ja igavese õndsuse.201 EELK-i Noorsootöö Keskuse raames tegutsesid kirikute juures noorteringid ja pühapäevakoolid,202
samuti said enne teist maailmasõda traditsiooniks suvised kirikunoortepäevad203 üldnimega Järgmine Peatus. Enne sõda toimusid need 8 korral. Aastail 1933–1940 andis
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik välja oma noorteajakirja Noorte Juht.
Teine oluline organisatsioon oli USA taustaga Noorte Meeste Kristlik Ühing, samasugune naiste organisatsioon oli Kristlikkude Noorte Naiste Ühing. NMKÜ alustas tegevust aastatel 1919–1920. NMKÜ ridades said noored tegelda nii meelelahutuslike
kui ka arendavate tegevustega, osaliselt olid need seotud usukommetega; tegevus
oli organiseeritud temaatilistesse klubidesse. Aastatel 1923–1930 tegutses Keila-Joa
laager, 1931–1940 Koitjärve laager, mis oli väidetavalt Eesti esimene statsionaarne
noortelaager.204 1920. aastatel tegutses NMKÜ agaralt kolmes-neljas suuremas linnas. Kristlikkude Noorte Naiste Ühing alustas samal ajal kui NMKÜ ning ka nende
tegevused oli sarnased. Kristlike Noorte Nais- ja Meesühingute häälekandja oli ajakiri Kolmnurk, mida anti välja aastail 1929–1932.
Haridusministeeriumi andmetel oli NMKÜ-l 1937. aasta detsembris 2375 liiget
(nende hulgas 395 naist), kellest 1706 ei olnud õpilased. Kristlikkude Noorte Naiste
Ühingute Liidul oli 1976 liiget (nende hulgas 58 meest), kellest 1363 ei olnud õpilased ehk tegemist oli vanemate noorte organisatsiooniga.
200

ibid., lk 178–181.
Täheväli, U. (1938). Kümme aastat kirikunoorte tööd – Noorte Juht, nr 8, lk 228–230.
202
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Wikipedia. http://et.wikipedia.org/wiki/EELK_Laste-_ja_
Noorsoot%C3%B6%C3%B6_%C3%9Chendus (06.12.2012)
203
Noored koguduses, Kiriku teejuht, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. http://www. eelk. ee/teejuht.
html#ptk5 (22.10.2012)
204
Huvitavaid fakte NNKÜ-NMKÜ ajaloost, YMCA Tallinn. http://www.tallinnymca.ee/huvitavat
(06.12.2012)
201
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3.2.11. Noored, kehakultuur ja sport
Kehakultuur ja sport oli kõige levinum vaba aja veetmise viis, mistõttu on sellel
peatutud lühidalt ka eraldi. Sportlikke tegevusi vaba aja sisustamiseks pakkusid
peaaegu kõik noorteühingud, samuti oli osa koolides tegutsevaid õpilasringe spordiringid. Peale nende võimaluste tegutsesid noored spordiklubides, kus võis harrastada väga mitmesuguseid spordialasid. Noortele sportimisvõimaluste pakkumises
oli tähtsal kohal Eesti Spordi Keskliit, sest sellesse organisatsiooni kuulunud spordiklubides sportimine oli õpilastele lubatud.
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Noortele sportimisvõimaluste pakkumises
oli tähtsal kohal Eesti
Spordi Keskliit.

3.2.12. Üliõpilasorganisatsioonid
1919. aastal avati Tartu ülikool eestikeelse ülikoolina, peale selle avati kõrgemad
õppeasutused ka Tallinnas. Üliõpilaste arv oli suhteliselt väike. Aastail 1919–1939
lõpetas Tartu Ülikooli 5751 üliõpilast, aastail 1925–1934 lõpetas selle keskmiselt
342 üliõpilast aastas. Suur osa üliõpilaskonnast oli koondunud akadeemilistesse
seltsidesse ja korporatsioonidesse (nt Vironia, Rotalia). Kokku tegutses Tartus üle
poolesaja tudengiorganisatsiooni.205
Kõik eelnimetatud noorteühingud ja -organisatsioonid likvideeriti 1940. aastal, kui
Nõukogude Liit oli Eesti okupeerinud.

Vahekokkuvõte
Eesti Vabariigi esimese iseseisvuse perioodist saab noorte vaba aja sisustamise
arengust välja tuua mitu olulist momenti.
Õigusaktides määratleti noorena kuni 20-aastasi inimesi, kuid tegutses mitmeid
noorteühinguid või noortele suunatud organisatsioone, mille tegevuses osalejad
olid märgatavalt vanemad. Noorteühingutes osalejate alumine vanusepiir sõltus
samuti noorteühingust ning varieerus algklasside õpilastest kuni kooli lõpetanuteni.
Peamine noorte vaba aja arendava veetmise vorm oli noorteühing või noorteorganisatsioon. Nende hulgas võib eristada nelja erinevat vormi:
205
Hiio, T. (2009). Eesti kõrgharidus ja teadus, Estonica. http://www.estonica.org/et/
Eesti_k%C3%B5rgharidus_ja_teadus_1918–1940/ (06.12.2012); Ruus, V.-R. (2002). Haridus iseseisvas
Eesti Vabariigis (1918–1940), Estonica. http://www.estonica.org/et/Haridus_ja_teadus/Eesti_
hariduse_ajalugu_%E2%80%94_%C3%BChe_rahva_vaimse_vabanemise_lugu/Haridus_iseseisvas_
Eesti_Vabariigis_1918–1940/ (06.12.2012)

Kokku tegutses Tartus üle
poolesaja tudengiorganisatsiooni.

Kõik eelnimetatud noorteühingud ja -organisatsioonid likvideeriti 1940. aastal,
kui Nõukogude Liit oli Eesti
okupeerinud.
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ᴏ koolides haridusseaduste põhjal toiminud, noortele mõeldud õpilasringid ning -ühendused;
ᴏ noorte enda algatusel ja juhtimisel väljaspool kooli toiminud noorteühingud (koolinoorsoo liikumine,
ÜENÜ, üliõpilasorganisatsioonid);
ᴏ teiste organisatsioonide juures või juhtimise all toimunud, lastele ja noortele suunatud tegevused (Noored Kotkad, Kodutütred, ÜMÜ, religioosse taustaga noorteühendused ja ka noorte sport selles osas, mis
toimus spordiklubides);
ᴏ laste ja noorte enda aktiivsusel, kuid olulise täiskasvanute abi ja toetusega toiminud skautide ja gaidide
malevad, Noorsepad.
Noorte osalus ühingutes ja ringides laienes pidevalt. Üldiselt oli tegemist noorte ja ka vanemate inimeste
kodanikualgatusel põhinevate, noortele suunatud tegevustega. Riigi roll seisnes põhiliselt seadusandliku
raamistiku loomises, et korrastada tegutsemist noorteühingutes. Samuti toetas riik noorte arendavaid
vaba aja tegevusi nõuga ja rahaliselt. Tegevuste ja raha poolest oli noorte vaba aja korraldamine suuresti
mitmesuguste seltside ja organisatsioonide kanda, ka vabatahtlikul tegevusel oli suur roll. Iga organisatsioon nägi noortele arendavate võimaluste loomist läbi oma prisma, seadis sellest lähtuvalt ka konkreetsemad eesmärgid ning valis töömeetodid. Noorsootöö korralduse kandvad ideed olid aga luua soodne
keskkond elus hästi toimetuleva ühiskonnaliikme arenguks ja toetada rahvusriigi ehitamist. Viimase idee
teostamine hakkas kolmekümnendate aastate lõpupoole ka vägivaldset kuju võtma, kuid jäi realiseerimata
Nõukogude Liidu okupatsiooni tõttu.
Noortejuhtide tegevuse professionaliseerumine seisnes peamiselt noortejuhtide koolitamises organisatsioonide sees. Juhtidena tegutsesid nii endised noorteühingute liikmed kui ka vabatahtlikud ja erialaspetsialistid väljastpoolt organisatsiooni. Koolitusi tegid organisatsioonid vastavalt oma normidele ja paremale äranägemisele, riiklikke standardeid selles valdkonnas veel ei olnud. Noortele pakutavad erialased
täienduskursused ja muud kursused, mille sisulist ja pedagoogilist taset kontrollis haridusministeerium,
hõlmasid mitmete noorteühingute tegevusest olulise osa.
Paljud noortejuhid olid väljaõppelt õpetajad ja ka tegutsesid õpetajana, kuid juhtide taust varieerus organisatsiooniti.
Aastatel 1920–1940 noorsootöös toimunud arengut võib pidada nooruse ja noorte ühiskondliku rolli defineerimise üheks aspektiks. Selle tähendus seisnes noortele täiendava meeldiva ja arendava ajaveetmise
võimaluse, väärtuste ja oskuste kujundamise aja ning koha pakkumises. Üldiselt nähti tollal formaalharidussüsteemi noorte sotsialiseerimisel peamise institutsioonina, kuid tunnetati, et selle mõju üksinda ei ole
piisav ning on vaja pakkuda lisavõimalusi noorte ühiskonnastamiseks. Noored ise, eeskätt vanemad noored, nägid noorteühingutes peale muude arenguvõimaluste ka potentsiaali ennast teostada nii kitsamal
huvialal kui ka laiemalt Eesti arengusse panustades.
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3.3. NOORSOOTÖÖ NÕUKOGUDE LIIDU
OKUPATSIOONI PERIOODIL
Nõukogude Liit inkorporeeris Eesti oma koosseisu 1940. aastal. Sellega muutus
Eesti riigikorraldus, samuti pidid muutuma inimeste meelelaad, tunded ja mõtted.
Uue korra olulisimaid ülesandeid oli hoida kontrolli all ühiskonna meelsust. Noorte
hulgas oli selle eesmärgi saavutamiseks oluline roll komsomoliorganisatsioonil (Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing – ELKNÜ). Komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni pedagoogilise tegevuse aluseks oli kommunismi klassikute väljatöötatud
kommunistliku kasvatuse teooria. Oma olemuselt oli kommunistlik kasvatus kommunistliku partei eesmärkide ja meetodite selgitustöö, propaganda ja agitatsioon.
Eesmärk oli nõukogude inimese kasvatamine, s.t Nõukogude Liidu Kommunistliku
Partei ideoloogiast lähtuvate väärtushinnangute, teadmiste, hoiakute kujundamine.
Seda tehti metoodiliselt, selgitustöö algas väga noores eas ning toimus peaaegu kõikides elusfäärides. Väga tähtsal kohal olid selles tegevuses haridussüsteem ja massimeedia. Koolides mitte ainult ei õpetatud ametlikku ajalugu, mis esitas Nõukogude
Liidu versiooni ajaloosündmustest, vaid ka kõik õpetajad ja õppeained pidid esitama
õpetatavat nõukogulikus vormis. Väljaspool koolisüsteemi toimis poliithariduse
võrgustik, kus loenguid ja muid meetodeid kasutades kujundati noortes arusaamu
kommunismi ja Nõukogude Liidu võidukäigust.

3.3.1. Ideoloogiline kasvatustöö
Kõikjale imbunud ideoloogilise kasvatustöö ülesanne oli kasvatada noortest „nõukogude inimesed“, kes oleksid valmis kommunistliku partei seatud väärtusi uskuma
ja tegutsema partei eesmärkide saavutamiseks. Eestimaa Kommunistliku Partei
Keskkomitees tegutsesid ideoloogiasekretär ning propaganda- ja agitatsiooniosakond, samad ametikohad olid ELKNÜ Keskkomitees. EKP KK Partei Ajaloo Instituut oli asutus, mille ülesanne oli „õige“ maailmapildi loomine minevikku ümber
kirjutades. 1966. aastal loodi Partei Ajaloo Instituudi juurde ELKNÜ ajaloo vabariiklik
komisjon. Linnades ja rajoonides moodustati parteikomitee juures vastavad komisjonid.206
206

Vt lähemalt ELKNÜ ja Eesti demokraatliku noorsooliikumise ajaloo uurimisest ja ajaloo-alase
materjali kogumisest algorganisatsioonides: soovitused. ELKNÜ Keskkomitee, Eesti NSV Riikliku
Ajaloomuuseumi filiaal Eesti Komsomolimuuseum (1984), Tallinn.
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Uue korra olulisimaid ülesandeid oli hoida kontrolli
all ühiskonna meelsust.
Noorte hulgas oli selle
eesmärgi saavutamiseks
oluline roll komsomoliorganisatsioonil (Eestimaa
Leninlik Kommunistlik
Noorsooühing – ELKNÜ).
Komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni pedagoogilise tegevuse aluseks oli
kommunistliku kasvatuse
teooria.
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Propaganda ja agitatsioon käis väga laial rindel. Noorte meelsuse mõjutamisele olid
suunatud vabariikliku levikuga häälekandjad. ELKNÜ ajalehe Noorte Hääl esimene
number ilmus 18. septembril 1940. Ajaleht ilmus edasi sõja järel ning 1946. aastal
muudeti see päevaleheks. Venekeelne analoog Stalinskaja Molodjož (hiljem Molodjož Estonii) ilmus 1950. aastast. Lastele oli mõeldud 1945. aastal alustanud ajakiri
Pioneer. 1946. aastal lisandus veel pioneeriajaleht Säde ja ajakiri Noorus ning 1960.
aastal lasteajakiri Täheke.207
Koolides said kõikide õppeainete õpikud ideoloogilise sisu. Õpetust pidid jagama
ideoloogiliselt õigete arusaamadega õpetajad, isegi kui neil puudus vajalik pedagoogiline väljaõpe ja võimekus õpetajatööd teha. Tegelikkuses räägiti tunnis mõnigi
kord asjust nii, nagu ametlikult ei tohtinud. Koolikeskkond pidi olema kujundatud
kommunismi klassikute tsitaatide ja piltidega, sisse olid seatud punanurgad ja punased toad.208

Sarnaseid propagandavõtteid nagu ajakirjanduses
ja koolis, kasutati ka noorte
vaba aja kujundamisel.

Ajakirjanduses ja koolides esitatavad seisukohad ühiskonna kohta olid sageli lihtsalt
valed. Nende eesmärk ei olnud luua adekvaatset pilti tegelikkusest, vaid kujundada
noortes tunde- ja mõttemaailma, mis oleks kooskõlas kommunistliku partei esitatud
„ideaalse maailmaga“.
Sarnaseid propagandavõtteid nagu ajakirjanduses ja koolis, kasutati ka noorte vaba
aja kujundamisel. Noorte maailmavaadet mõjutavad ideoloogilise sisuga sõnumid
moodustasid peaaegu kõikide noortele pakutavate tegevuste, sündmuste ja organisatsioonide mitteeraldatava osa.

3.3.2. Eestimaa Leninlik Kommunistlik
Noorsooühing
Tulenevalt Nõukogude Liidu halduskorraldusest oli Eestimaa kommunistlik noorsooühing (ELKNÜ) tegelikult üleliidulise ühingu haru, mitte iseseisev organisatsioon.
Peale selle tegutses ELKNÜ Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) kontrolli all.
207

Vaarandi, A. (1975). Ühe nõukoguliku ajalehe sünni juures. – Saabus päev, 147; Ülevaade
Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 1. osa (XIX saj. lõpp – juuni 1941), Tallinn,
lk 288; Herodes, K. Kommunistlik noor kompartei visioonis Eestis aastatel 1946–1948, lk 35–37.
208
Pilve, E. (2010). Aga vene ajal pidi igas õppetunnis siduma õppematerjali poliitikaga: Ideoloogiline
kasvatus nõukogude koolitunnis hilisstalinistlikus Eesti NSVs. – Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, nr 4,
lk 54–71.
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Eestis moodustati komsomoliorganisatsiooni eelkäijana 1. juunil 1917 Tallinna Sotsiaaldemokraatlik Noorte Klubi. Noored kommunistid tegutsesid mitmes vormis,
mis olid Eesti Vabariigis illegaalsed, kuid pärast 1924. aasta mässu kommunistlik
noorsooühing enam jalgu alla ei saanud. Peale Eesti okupeerimist 1940. aasta juunis
moodustati juuli alguses EKP Keskkomitee (KK) algatusel Eestimaa Kommunistliku
Noorsooühingu organiseerimiskeskus, mis andis korralduse hakata moodustama
EKNÜ kohapealseid organiseerimiskeskusi. Esimesena organiseerusid komnoored
Tartus, kus asutati Ülemaaline Töötavate Noorte Liit. Tallinnas toimus esimene
EKNÜ üldkoosolek juuli lõpus, samal kuul organiseeriti osakonnad ka mitmes teises
linnas. 18. oktoobril 1940 liideti kõigi kolme Balti riigi komsomoliorganisatsioonid
üleliidulise komsomoliorganisatsiooniga. Pärast Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühinguga (ÜLKNÜ) liitmist hakati organisatsiooni nimetama Eestimaa
Leninlikuks Kommunistlikuks Noorsooühinguks.209 Üldiselt olid ÜLKNÜ ja seega ka
ELKNÜ eesmärgid
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ᴏ abistada kommunistlikku parteid noorte kasvatamisel kommunismi vaimus,
ᴏ kaasata noori uue ühiskonna ülesehitamisse,
ᴏ kasvatada üles noor põlvkond igakülgselt arenenud inimesi, kes hakkavad elama
ja töötama kommunismi tingimustes.

Komsomol keskendus
14–28-aastastele noortele,

Oma ülesannete täitmiseks jagunesid kommunistlikud noorteorganisatsioonid
kaheks suureks eagrupile suunatud allorganisatsiooniks:

pioneeriorganisatsioon
keskendus 10–15-aastastele noortele.

ᴏ vanematele noortele suunatud komsomol keskendus 14–28-aastastele noortele,
ᴏ pioneeriorganisatsioon keskendus 10–15-aastastele noortele.

209

Herodes, K. Kommunistlik noor kompartei visioonis Eestis aastatel 1946–1948, lk 14; Noorte Hääl,
nr 56, 23.10.1940.
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ÜLKNÜ põhikiri (1936): ÜLKNÜ on /.../ üks Kommunistliku Noorsoo Internatsionaali rühmi,
tunnistab selle programmi ja põhikirja, täidab selle otsuseid ja võtab aktiivselt osa selle tööst.
ÜLKNÜ kuulub ÜK(b)P juurde, on selle reserviks ja abiliseks. Bol�evike partei juhtimisel kasvatab ÜLKNÜ noorsugu kommunismi vaimus ja koondab seda nõukogude võimu ümber. ÜLKNÜ
on parteitu massiorganisatsioon, mis ühendab oma ridades linna ja maa eesrindliku, poliitiliselt haritud töötava noorsoo laialdasi kihte.
Komsomoli eri vanusegruppidele suunatud organisatsioonide loomisel oli oma roll Venemaal tegutsenud
skautidel. Skautlus küll lämmatati, kuid sellest võeti komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni üle mitmeid
tegevuspõhimõtteid, samuti osalesid skaudijuhid pioneeriorganisatsiooni moodustamisel.
ELKNÜ struktuur järgis kaht põhimõtet: territoriaalne ja organisatsiooniline. Territoriaalne põhimõte
tähendas, et ELKNÜ tegevus oli korraldatud riigi haldusjaotuses kesksete üksuste ümber, milleks olid
pärast teist maailmasõda maakond ja vald, alates 1950. aastast linn ja rajoon (ja lühiajaliselt ka oblast).
1964. aastast alates oli Eestis 6 vabariikliku alluvusega linna ja 15 rajooni. Rajoonikomiteed loodi alates
1945. aastast ka Tallinna linnarajoonides. Palgalisteks töötajateks olid linna- või rajoonikomitee sekretär,
organiseerimisosakonna, kooliosakonna ja üldsektori juhataja, instruktorid (2–4) ning tehnilised töötajad.210 Organisatsiooniline põhimõte tähendas seda, et komsomoli algorganisatsioone moodustati ka organisatsioonides: ettevõtetes, koolides, ülikoolides. Tegemist oli üldiselt kõrgkoolide ning kohaliku ja liidulise
alluvusega suurte ettevõtete algorganisatsioonidega.211
Komsomolikomiteede roll organisatsioonides ja ühiskonnas oli paiguti märkimisväärne ja sisuline. Poliitilise sula perioodil 1950. aastate lõpus ja 1960. aastate alguses tõid komsomolikomiteed Eestisse mitmeid algatusi, mis said noorte hulgas populaarseks ja leidsid kõlapinda terves ühiskonnas. Ärksamad olid
kõrgkoolide komsomolikomiteed. Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) komsomolikomitee initsiatiivil moodustati
1963. aastal rahvusvaheliste suhete ring.212 TRÜ ja Eesti Põllumajandusakadeemia komsomolikomitee
eestvedamisel alustati 1965. aasta sügisel Tartus üliõpilaspäevadega, mis 1966. aastal toimusid juba nii
Tartus kui ka Tallinnas. TRÜ ja teiste kõrgkoolide komsomolikomiteed tegutsesid aktiivselt demokraatia elementide rakendamisel nii üldhariduskoolides kui ka kõrgharidussfääris.213 Tegemist oli kooli või kõrgkooli
210

ERAF 247.66.53, l 46–138, Список руководящих комсомольских работников за 1940–1980 гг/ELKNÜ oblasti-, linna-,
maakonna- ja rajoonikomiteed, 46–138.
211
ERAF 247.78.301, l 126, Komsomoliajaloo uurimisest ja komsomoli parteilisest juhtimisest, dateerimata; Ülevaade Eestimaa
Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 2. osa (juuni 1941–1985. aasta). (1986). Tallinn, lk 199, 267, 322.
212
Loone, E. (2003). 1964–1970. – Tüür, K. (toim) RSR40. Rahvusvaheliste Suhete Ring 1963–2003. Mälestuste kogumik, Tartu,
lk 18–23.
213
Adamson, K., Titma, M. (2009). Nooruslikust eneseteostusest süsteemi kriitikani: 1960. aastate Tartu ülikooli
komsomoliorganisatsioon. Akadeemia, nr 12, lk 2287–2303.
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komsomolikomiteede kaasamisega vastavate asutuste juhtimisse. ELKNÜ algatusel korraldati aastatel
1957–1990 noorte suvepäevi, millest võttis igal aastal osa tuhandeid noori.214

Komsomol ja komnoored ENSV rahvamajanduses
Kommunistliku partei struktuuriüksusena oli komsomolil kohustus suunata noori üles ehitama alguses
kommunistlikku, hiljem sotsialistlikku ühiskonda. Praktikas tähendas see töötamist mitmesuguste tööstusrajatiste ehitamisel ning ka osalemist tootmistegevuse järelevalves. Põhiliselt toimus see sotsialistliku
võistluse raames erinevatel lööktööobjektidel ehk objektidel, kus olid kunstlikult loodud tööks soodsad
tingimused, mistõttu olid ka töötulemused keskmisest paremad ja neid sai kasutada propaganda eesmärkidel. Konkreetsed suunad rahvamajanduse arendamiseks anti ja objektid valiti kommunistliku partei ja
komsomoli liinis põhiliselt üleliidulisel tasandil. Pärast sõda oli lööktööobjekte, kus komnoored töötasid,
sadu. Eesti komnoored töötasid paljudel üleliidulise ja vabariikliku tähtsusega ehitusobjektidel, Eestis töötasid aga tuhanded mujalt NSVL-ist pärit komnoored.

Komsomol ja noorteüritused
Komsomol pakkus noortele mitmesuguseid vaba aja veetmise võimalusi. 1957. aastal peeti Moskvas
VI ülemaailmne noorsoo- ja üliõpilasfestival, milles osales noori enam kui sajast riigist.215 Et liiduvabariigi
komsomol järgis keskorganisatsiooni initsiatiivi, toimusid sarnased üritused ka Eestis. 1957. aastal korraldati I Eesti NSV noorsoo- ja üliõpilaste festival. 1957. aastal rikastus kasvatustöö noorte suvepäevadega.
Selle ellukutsumise üheks põhjuseks võib põhjendatult oletada noorte suurt huvi kirikukoguduste liikmeks
saamise vastu, hoolimata usuvastasest propagandast. Suvepäevade ellukutsumise üks eesmärke oligi
luua vastukaal kiriklikule leeris käimisele; suvepäevi tunti ka „võsaleeri“ nime all. Hilisematel aastatel usuvastane propaganda taandus ning tegemist hakkas olema 18-aastaseks saanud elluastuvate, kutse- või
keskkooli äsja lõpetanud noorte kokkutulekutega, mis olid olulisel määral vürtsitatud kommunistliku
kasvatuse elementidega. 1984. aastaks oli noorte suvepäevadest osa võtnud üle 150 000 noore.216
214
Eesti Rahva Muuseum, virtuaalnäitused, Nõukogulik lähetus ellu – noorte suvepäevad Eesti NSVs, http://www.erm.ee/
UserFiles/enaitus/Suvepaevad/ (30.12.2012)
215
Kuuli, O. (2001). Sula alguses ja lõpus: Tartu ülikooli komsomoliorganisatsioon 1955–1957 ja 1967–1968. – Tartu Ülikooli
ajaloo muuseumi materjale, Tartu, lk 68--75.
216
Vt lähemalt: Eesti NSV õpilaste-kommunistlike noorte I vabariikliku kokkutuleku juhend: Tallinnas 1957. a. – ELKNÜ
Keskkomitee, Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, 1957; ERA R-2309.1.436, l. 70, Eestimaa Leninlik Kommunistlik
Noorsooühing,1970, dateerimata; ERAF 247.78.368, l. 25, 31, 60 aastat Eestimaa Leninlikku Kommunistlikku Noorsooühingut,
koostanud Jekaterina Lassur, 1980.
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Rahvaülikoolide liinis hakati
1960. aastate lõpus noortele pakkuma elluastumise
programmi „Noorte ABC“.
Peale selle korraldati kutsemeisterlikkuse konkursse,
turismi-puhkelaagreid,
sportlikke, sõjalis-sportlikke
võistlusi.
Alates 1980. aastatest korraldas ELKNÜ mitmesuguseid konkursse ja võistlusi,
nagu kutsealakonkursid,
esseevõistlused, olümpiaadid, seminarid.

Rahvaülikoolide liinis hakati 1960. aastate lõpus noortele pakkuma elluastumise
programmi „Noorte ABC“. Tegemist oli järjekordse poliitharidusliku ettevõtmisega
(programmi seitsmest eesmärgist neli esimest olid meelsuse kasvatamine217), millele lisaks tutvustati noortele ka olmekultuuri.218
Parimad isetegevuskollektiivid osalesid üleliidulistel konkurssidel. Peale selle korraldati kutsemeisterlikkuse konkursse, turismi-puhkelaagreid, sportlikke, sõjalis-sportlikke võistlusi jm. Aastatel 1975–1977 osales noorsookollektiivide konkurssidel ja
ülevaatustel 5135 kollektiivi ja nende ridades 59 226 noort.219 Alates 1980. aastatest
korraldas ELKNÜ mitmesuguseid konkursse ja võistlusi, nagu kutsealakonkursid,
esseevõistlused, olümpiaadid, toimusid seminarid kogemuste vahetamiseks. ELKNÜ
andis välja ka auhindu: kunsti- ja kirjanduspreemiaid, teadus- ja tehnikapreemiaid,
põllumajanduses ja tööstuses saavutatud heade töötulemuste preemiaid.220

Komsomoli liikmeskond
Algselt võisid komsomoli kuuluda 15–26-aastased isikud, vanemad kui 26-aastased
võisid jääda organisatsiooni nõuandva hääleõigusega. Vanuse alampiiri alandati 14
eluaastani ametlikult 1949. aastal (kuigi 14-aastasi hakati komsomoli võtma juba
teise maailmasõja ajal) ning ülempiir tõsteti 28 eluaastani 1958. aastal. ÜLKNÜ
liikmed, kes olid saanud 28-aastaseks, langesid komsomolist välja, kui nad ei olnud
valitud komsomoliorganitesse või ei olnud komsomolitööl.
ELKNÜ liikmete arv kasvas 1945. aasta 1191-st 1985. aasta 162 260-ni. Liikmete
arvu kasv oli põhjustatud mitmetest arengutest, mis olid seotud Eesti noorte aktiivsuse ja veendumustega vaid osaliselt, kuigi ka see oli üks liitumise põhjusi. Üks
oluline põhjus oli Nõukogude Liidu rahvuspoliitika, mille raames asustati Eestisse
sadu tuhandeid komsomoliealisi noori teistest liiduvabariikidest (kokku umbes 1,1
miljonit inimest, enamik küll ei jäänud siia elama221). Teine komsomoliliikmete arvu
suurenemise põhjus oli haridustee pikenemine, mis tegi haridussüsteemis viibivad
217

ERAF R-2048, 1, 1977, Rahvaülikooli “Noorte ABC” põhimäärus.
ELKNÜ XVI kongress, Eesti Raamat, Tallinn, 1972, lk 26.
219
Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 2. osa (juuni 1941–1985.
aasta). (1986). Tallinn, lk 336.
220
Martinson, K. Bruus, K. Sikk, T. (2000). Noorsooliikumise ajaloost Eestis. – Eesti Noorsooraport:
Eesti noorsoopoliitika ülevaade, lk 35--50.
221
Tiit, E.-M. (2011). Eesti rahvastik: Viis põlvkonda ja kümme loendust, Tallinn, lk 111–112.
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noored agitatsioonile suhteliselt hõlpsalt kättesaadavaks. Kolmanda tegurina mõjutas komsomoli liikmete arvu kõrgkoolidesse vastuvõtmise kord. Alates 1959/1960.
õppeaastast hakkas kehtima kord, mis nõudis sisseastujalt ka komsomoli soovitust.
Komsomol oli ka ainuke ametlikult lubatud noorteorganisatsioon, kus ühiskondlikult
aktiivsed noored said end teostada. Ametialase ja parteilise karjääri tegemiseks oli
komsomoli kuulumine väga soovitatav. Alates aastast 1950 ületas eestlaste osakaal
ELKNÜ-s 50% piiri, 1989. aastal oli see näitarv 61%. Maakohtades oli eestlaste osakaal 89%, linnades 45%, mis peegeldab tõsiasja, et tööstusettevõtete ja -asulate
töötajad olid väga suures osas siia toodud NSV Liidu teistest osadest. Üleliiduliste
ettevõtete komsomolialgorganisatsioonides võis olla mitte-eestlasi üle 95%. 1990.
aastal oli ELKNÜ-sse jäänud vaid 25 198 liiget.
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Pioneerid
Eestis alustati pioneeritööga 14. augustil 1940, kui EKNÜ Keskkomitee (ELKNÜ KK)
juurde moodustati pioneeritöö organiseerimisbüroo, millest kujunes vabariiklik
pioneeristaap; linnades ning maakondades asutati kohalikud staabid. Vastavalt üleliidulisele korraldusele allus pioneeriorganisatsioon ELKNÜ-le. ELKNÜ KK pleenumil
1950. aasta jaanuaris kinnitati ENSV Vabariikliku Pioneeride Nõukogu koosseis ning
selle juurde moodustati poliittöö, teaduslik-tehnilise töö, kultuuritöö ja sporditöö
sektsioon. Nagu Venemaalgi olid ka Eesti pioneeriorganisatsiooni arendamisel
algusaastatel tegevad endised skaudid ja skaudijuhid, kes oma oskusi ja kogemusi
kasutades panustasid oluliselt pioneeriorganisatsiooni arengusse. Eesti oli selles
suhtes teistele liiduvabariikidele eeskujuks.222 Vastavalt 1959. aastal vastuvõetud
põhikirjale oli pioneeriorganisatsiooni ülesanne korraldada tunnivälist tegevust,
tegevusi pioneerimalevates ja -rühmades ning ka pioneerijuhtide ettevalmistamist.223

222

Salk, M. (2009). Laste- ja noorsoo-organisatsioonid. – Järvamaa nr 2: Loodus, aeg, inimene,
Tallinn, lk 147–153.
223
Soon, K. (koost) (1987). Eesti NSV haridusasutuste ajalooteatmik: I osa: Üldharidus aastail 1940–
1960, Tallinn, lk 18–19.

1950. aastal kinnitati ENSV
Vabariikliku Pioneeride
Nõukogu koosseis ning
selle juurde moodustati
poliittöö, teaduslik-tehnilise töö, kultuuritöö ja
sporditöö sektsioon.
Nagu Venemaalgi olid ka
Eesti pioneeriorganisatsiooni arendamisel algusaastatel tegevad endised
skaudid ja skaudijuhid.
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Esimesed pioneerilaagrid
avati ENSV-s 1941 aastal,
kokku oli tol suvel
pioneerilaagris 2985 last.

Pioneerilaagris käis
1989. aastal 67 981 last.

ÜLKNÜ tegevus lõpetati
1991. aasta septembris.

Pioneeriorganisatsioon oli
juba 1988. aastal ümber
kujundatud noorteorganisatsiooniks ELO.

Pioneerilaagrid
Laste suvepuhkuse korraldamise riiklikult ja ideoloogiliselt vastuvõetavamaks vormiks said pioneerilaagrid. Korralduslikult olid pioneerilaagrid osa ametiühingute
sotsiaalkindlustuse süsteemist, noorte vaba aja sisustamisel tehtav kommunistlik
kasvatustöö oli komsomoli ülesanne.224 Esimesed pioneerilaagrid avati ENSV-s 1941
aastal,225 kokku oli tol suvel pioneerilaagris 2985 last. Aastatel 1959–1964 veetsid
pioneerilaagris suvepuhkust kokku 115 964 last. Alates 1964. aastast oli võimalus
minna ka mõne teise liiduvabariigi pioneerilaagrisse.226 Pioneerilaagris käis 1970.
aastal 45 739, 1981. aastal 62 480 ja 1989. aastal 67 981 last.227
Tabel 2. Pioneeriorganisatsiooni liikmete arv
Aasta
1940
1951
1978

Arv
20 000
60 126
73 359

ÜLKNÜ tegevus lõpetati 1991. aasta septembris, kui Venemaa Föderatsiooni president Boriss Jeltsin keelustas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ning koos
sellega ka partei kommunistliku noorsoo-organisatsiooni. Eestis lõpetas komsomoliorganisatsioon tegevuse märtsis, kui ELKNÜ XXII kongress reorganiseeris selle Eestimaa Noorsooliiduks, mis lõpetas tegevuse oktoobris 1991.228
Pioneeriorganisatsioon oli juba 1988. aastal ümber kujundatud noorteorganisatsiooniks ELO, mis toona oli akronüüm nimetusest Eesti Laste Organisatsioon.
Lühendi ELO tähendus on vastavalt ühiskonnas toimunud muutustele mitu korda
teisenenud. Eesti Laste Organisatsioon 1980. aastate lõpus rõhutas rahvuslikkust ja Eestit. 1998. aastal võeti aluseks eduteooria ja nimeks sai Edukate Laste
224

Vt nt ÜAÜKN sekretariaadi otsust 30. aprillist 1940 “Kasvatustöö tugevdamisest
pioneerilaagrites”. (1948). – Käitiskomitee töötaja käsiraamat: materjale abiks käitiskomiteedele,
Tallinn, lk 278–279; ÜAÜKN sekretariaadi otsus 2. juunist 1943 “Ametiühingulise töö tugevdamisest
laste seas”. (1945). – Määrusi ja otsuseid ametiühingute töö alalt, Tallinn, lk 60–62.
225
ERA R-14.1.913, l. 19, Vabariikliku pioneerilaagrite komisjoni istung, 20.06.1941.
226
Kiik, L. (2000). Ametiühingud võõra võimu all (1940–1990), Tallinn, lk 63, 92.
227
Kask, U. (koost) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik: 1945–1989, Tallinn, lk 118–119.
228
ERAF 31.152.57, pagineerimata, Eestimaa Noorsooliidu Keskkomitee otsus nr 5, 02.10.1991.
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Organisatsioon. Eduteooria jäi ELO-le südamelähedaseks, kuid tunnetati, et sõna edukas on natuke halvamaiguline ning uueks nimekujuks sai Laste- ja Noorteorganisatsioon ELO, mida kirjutati ka pikemalt: Lasteja Noorteorganisatsioon Edukate Laste Organisatsioon. 2002. aasta üldkoololekul kinnitati uueks nimeks
Noorteühendus ELO.

Komsomoli rollist Eesti ühiskonnas
Komsomol oli noorteorganisatsioon, mille eesmärk oli tagada noorte sotsialiseerimine kooskõlas riiki
valitseva režiimi ootustega. Seetõttu pidid tegevuses osalema võimalikult paljud noored ja alternatiivsed
organisatsioonid ei olnud selle kõrval sallitud. Ajalukku vaadates on näha, et totalitaarsed ja autoritaarsed
poliitilised režiimid kalduvad ikka sellise ülesande ja positsiooniga noorteorganisatsioone ellu kutsuma.
Nõukogude Liidu komsomoli, Saksamaa Hitlerjugendit ja Itaalia Opera Nazionale Balillat on nimetatud
taoliste organisatsioonide puhtakujulisemateks näideteks.229 Need ei olnud aga ainukesed. Sarnase ülesandega noorteorganisatsioon tegutses ka Portugalis pärast 1926. aasta riigipööret230, Saksa Demokraatlikus Vabariigis pärast Teist maailmasõda231, Poolas232, Kreeka Teise maailmasõja eelne diktaator I. Metaxas
üritas ellu kutsuda sarnase organisatsiooni, kuid suurema eduta.233

3.3.3. Laste Ekskursiooni ja Turismi Keskmaja
Kuuekümnendatel aastatel hakati arendama matkamist ja reisimist kui noorte vaba aja veetmise
meetodit, mille käigus noored tutvusid nii oma kodukoha kui ka vennasrahvastega. Eesti NSV-s asutati 1965.aastal ENSV Laste Ekskursiooni ja Turismi Keskmaja, mis koordineeris ja korraldas matku,
kodu-uurimist, giidide väljaõpet. Üleliidulisel tasandil toimus see NSV Liidu Noorsooorganisatsioonide Komitee ja rahvusvahelise noorte turismibüroo Sputnik kaudu, millel olid vabariiklikud
filiaalid. 1976. aastal võttis Sputniku Eesti filiaal vastu 9047 turisti NSV Liidu teistest vabariikidest ja
229

Pringsheim, K. H. (1962). The Functions of the Chinese Communist Youth Leagues (1920–1949), The China Quarterly, kd 12,
lk 75–91.
230
Queirós, J. O. (2012). History of Youth Work and Youth Policies in Portugal, in brief käsikiri autori valduses.
231
Spatchek, C. (2009). The German perspective: youth work, integration and policy. – Verschelden, G. Coussée, F. de Walle, T.
V., Williamson, H. (toim) The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today, Strasbourg.
232
Sinczuh, M. (2009). Poland: the ideological background to youth work. – Verschelden, G., Goussée, F., de Walle, I. V.,
Williamson, H. (toim). The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today, Strasbourg.
233
Giannaki, D. (2012). Youth Work in Greece: A Historical Overview, käsikiri autori valduses.
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4696 välisturisti ning üleliidulistele marsruutidele saadeti 2837 ning noorsoolaagritesse 287 Eesti elanikku.234 Perioodil 1982–1989 lähetati NSV Liidu
teistesse piirkondadesse 18 000, Eesti NSV-sse16 000 ja välisriikidesse umbes
19 000 noort; Eestis võeti vastu välismaalt 110 000 ja teistest liiduvabariikidest
90 000 noort.235

3.3.4. Sport ja kehakultuur
Spordivaldkonnas läks
Eesti üle organisatsioonidel
baseeruvalt kehakultuuri- ja
spordiharrastuselt riiklikule
spordikoolide süsteemile.
1945. aastal avati Eesti
NSV-s viis spordikooli 200
õpilasega.

1988. aastal käis spordikoolides 45 240 noort ja
last.

Sport, nii tippspordi kui ka spordiharrastusena, täitis Nõukogude Eestis mitut funktsiooni. Lisaks noorte kasvatamisele terveiks ja tugevaiks Nõukogude Liidu kodanikeks kuulusid spordi ülesannete hulka välisriikidele oma võimsuse demonstreerimine sportlike tulemuste kaudu ning noorte tähelepanu ja aja hoidmine sisustatuna, et vähendada võimalusi dissidentliku meelsuse arenguks. Eesti jaoks oli
spordil veel lisatähendus – see oli võimalus demonstreerida väikse rahva olemasolu
ja tublidust.236
Spordivaldkonnas läks Eesti üle organisatsioonidel baseeruvalt kehakultuuri- ja
spordiharrastuselt riiklikule spordikoolide süsteemile. Spordikoolid olid õppeasutused sportlaste, instruktorite ja kohtunike ettevalmistamiseks. 1945. aastal avati Eesti
NSV-s viis spordikooli 200 õpilasega, 1946. aastal tegutses seitse lastespordikooli. 237
Toimis kaks eri liini, ametiühingu ja haridusministeeriumi liin, mille alluvuses spordikoolid tegutsesid. 1970. aastaks oli laste spordikoolide arv tõusnud 59-ni ja see
kasvas edasi kuni 74-ni aastal 1988. Nende kaudu sai kehakultuuri- ja sporditegevusest osa 1970. aastal 16 682 ja 1988. aastal 45 240 last ja noort.238 Peale spor234

Vt ERAF 31.154.8, Aruanne Noorsoo Rahvusvahelise Turismifirma “Sputnik” ja ENSV
Noorsooorganisatsioonide Komitee tööst ELKNÜ 18.–19. kongresside vahelisel ajal, 1978–1981;
ERAF 31.150.65, ELKNÜ KK Noorsoo Rahvusvahelise Turismi Büroo “Sputnik” nimekirjad välisreisidel
käinuist, tulevaste turismigruppide juhtidest, reisidokumentide vormistamisest, 1984–1988;
Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 2. osa, lk 250, 335, 363.
235
Martinson, K. Bruus, K. Sikk, T. (2000). Noorsooliikumise ajaloost Eestis. – Eesti Noorsooraport:
Eesti noorsoopoliitika ülevaade, lk 35–50.
236
Sport Eestis 1945–1991, Okupatsioonide muuseum, http://www.okupatsioon.ee/en/overviews1940-1991/15-sport (30.11.2012).
237
Eesti spordiliikumise arengu kronoloogia – organisatsioonid, sündmused, isikud, Eesti
Olümpiakomitee. http://vana.eok.ee/eesti_spordiliikumise_arengu_kronoloogia?sess_admin=c197
b51049a69b9028ff9432e8d117c3 (viimati vaadatud 30.11.2012). ERA R-2309.1.2856, l. 3670, ENE
VII köide, käsikirjad, märksõna: spordikool, 28.12.1972; Mäepalu, E. (1975). Noorte sport ja kehaline
kasvatus. – Õppiva noorsoo sport: XVII konverentsi kehakultuuri alal materjalid, Tartu, lk 3–5.
238
Kask, U. (koost) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik: 1945-–1989. Tallinn, lk 118–119.
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dikoolide said lapsed pühenduda spordile ka spordiklassides; 1988. aastal käis 88
spordiklassis 1650 õpilast.239 ELKNÜ viis läbi võistlussarju „Nahkpall“, „Kuldlitter“,
„Hõbekart“, korraldati jooksu- ja suusavõistlusi.
Korraldati ka sõjalis-sportlikke mänge. Kotkapoeg ja Põuavälk olid nooremale ja
vanemale koolieale suunatud sõjalis-sportlikud mängud, milles osales 1960. ja
1970. aastatel kümneid tuhandeid noori. Nende tegevuseks oli lahingus ettetulevate olukordade ja tegevuste imiteerimine, näiteks luuramine, kannatanute abistamine, rünnak jne.
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Korraldati ka sõjalissportlikke mänge.

3.3.5. Huvitegevus
Pärast sõda muutus ka taidlus- ja kultuuriharrastustega tegelemise korraldus, tekkis riiklik süsteem. Tööle hakkasid klubid, laste muusika- ja kunstikoolid, pioneeride
majad ja paleed ning spetsialiseeritud vaba aja veetmise asutused. Need asendasid
enne sõda vabatahtlikes organisatsioonides toimunud tegevusi ja tagasid kontrolli
tegevuste ning osalejate üle. Enamik klubides tegutsenud ringe olid taidlusringid,
kuid tegutses ka mitmesuguseid muid huvialakoondisi. 1. jaanuaril 1978 tegutses
klubide juures 991 lasteringi 17 151 osavõtjaga. Näitena niisugustest klubidest võib
nimetada J. Kreuksi nimelist Noorsoo Kultuuripaleed, mis asutati 1946. aastal Tallinnas ja oli mõeldud peamiselt kutsekoolide õpilastele, kuid seal osalesid ka teised
Tallinna lapsed. 1978. aasta alguses tegutses seal 17 ringi 416 osavõtjaga.240 Praegu
tuntakse hoonet, milles see tegutses, Mustpeade Majana. Teistest sarnastest asutustest võib nimetada Jaan Tombi nimelist Kultuuripaleed, mis asutati 1940. aastal samuti Mustpeade Majas, alates 1965. aastast tegutses see tänapäeval Salme
Keskuse nime all tuntud hoones.

Kunsti- ja muusikakoolid
Esimesed muusikakoolid asutati Tartus, Narvas ja Valgas 1940. aastal.241 Nõukogude aja alguses jätkasid ka mõned eestiaegsed kunsti- ja muusikakoolid.242 Sta239
Sport Eestis 1945-–1991, Okupatsioonide muuseum, http://www.okupatsioon.ee/en/overviews1940-1991/15-sport (30.11.2012).
240
Klubid ja rahvaülikoolid. – ENSV entsüklopeedia. (1978). Tallinn, lk 205.
241
ENSV Teataja 1940, 8, 68, ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus, 13.09.1940.
242
ERA R-14.1.434, l. 16, Tegevuse aruanded, kõrgemad eraõppeasutised, kunstikoolid, 1940–1941.

Tööle hakkasid klubid,
laste muusika- ja kunstikoolid, pioneeride majad
ja paleed ning spetsialiseeritud vaba aja veetmise asutused.

Esimesed muusikakoolid
asutati Tartus, Narvas ja
Valgas 1940. aastal.

134

Noorsootöö õpik

1970. aastal oli Eestis
26 laste muusikakooli.
See arv kasvas 1989. aastaks 50-ni. Õpilaste arv
nendes suurenes 4747-st
8128-ni.

tistikaameti andmetel oli 1970. aastal Eestis 26 laste muusikakooli, see arv kasvas
1989. aastal 50-ni. Õpilaste arv nendes suurenes 4747-st 8128-ni.243 Samuti tekkisid ansamblid koolides, 1960. aastate teisel poolel oli igas teises-kolmandas koolis
kitarriansambel, aga mängiti ka muid pille.244 Laste kunstikoole oli palju vähem.
1970. aastal tegutses vaid 2 laste kunstikooli ja ka 1989 oli neid 8. Osalejaid oli
1970. aastal 117 ning 1989. aastal 982.245 Kunsti harrastamise võimalused ei piirdunud ainult kunsti- ja muusikakoolidega. Selle harrastusega said lapsed tegelda
ka pioneerimajades ja pioneeride paleedes, samuti tegutsesid sarnased ringid üldhariduskoolides.

Pioneerimajad
Pioneerimajad ja pioneeride paleed olid noorte
vaba aja sisustamiseks
loodud asutused, mille
juures tegutsesid erinevad huvitegevuse ringid
kunstist spordini.

Pioneerimajad ja pioneeride paleed olid noorte vaba aja sisustamiseks loodud
asutused, mille juures tegutsesid erinevad huvitegevuse ringid kunstist spordini.
Esimene pioneerimaja, Tallinna Pioneeride Maja, avati Tallinnas 15. jaanuaril 1941,
õpilasi oli ringides kokku 289. Pärast sõda taaskäivitati pioneerimaja 1946. aastal
Tallinna Pioneeride Palee nime all. Tööd alustas 21 ringi, lapsi oli ringidesse registreeritud 435.246 1950. aastal tegutses seitse pioneerimaja ja üks pioneeride palee,
1970. aastal 16 pioneeride paleed ja pioneerimaja, 1989. aastaks oli nende arv Eestis kasvanud 27-ni.
Peale pioneerimajade tegutsesid spetsialiseeritud, kindlatele valdkondadele keskendunud asutused. 1970. aastal tegutses Noorte Tehnikute maja, kolm loodusesõprade maja ning laste ekskursiooni- ja turismijaam. 1989. aastaks oli lisandunud
veel neli noorte tehnikute maja.247

3.3.6. Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev
EÜE tekkis ühe osana Üleliidulisest Üliõpilaste Koondmalevast, mis omakorda oli
inspireeritud komsomoli lööktööbrigaadidest. Nende ellukutsumise aluseks oli
243

Kask, U. (koost) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik: 1945-–1989. Tallinn, lk 118–119.
Muusika Nõukogude Eestis, Okupatsioonide muuseum. http://www.okupatsioon.ee/et/eesti1940-1991/12-muusika (viimati vaadatud 30.11.2012).
245
Kask, U. (koost) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik: 1945-–1989. Tallinn, lk 118–119.
246
Ajalugu, Tallinna Huvikeskus “Kullo”. http://www.kullo.ee/index.php?page=151& (30.12.2012).
247
Kask, U. (koost) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik: 1945-–1989. Tallinn, lk 118–119..
244
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tõsiasi, et NSV Liidus valitses sel perioodil krooniline tööjõupuudus ning üliõpilasi
rakendati olukorra leevendamiseks. EÜE alguseks peetakse 1964. aastat, kui 125
üliõpilasest koosnev rühm sõitis Kasahstani ehitustöödele. Alates 1966. aastast
töötasid malevarühmad toonase ENSV juhtkonna nõudel peamiselt Eestis, kus neid
rakendati üldehitustöödel maapiirkondades.248 Peale töötamise veedeti aktiivselt
ka vaba aega. EÜE-s valitses üsnagi julge ja ühiskonnakriitiline hoiak, malev kujunes
Eestis väga populaarseks. Ühiskonnakriitika avaldus eriti selgelt iga-aastastel malevakokkutulekutel. EÜE liikmete hilisemas elus oli suur tähtsus malevas soetatud
tutvustel ning saadud töö- ja organiseerimiskogemustel.
EÜE rühmad tegutsesid ka mujal NSVL-is ja välismaal, peamiselt Saksa DV-s ja
Tšehhoslovakkias. EÜE õitseaeg jäi 1970. aastatesse, kui malevas oli igal aastal
umbes 2000 üliõpilast ehk 10% Eesti üliõpilaskonnast. Maleva populaarsus hakkas
vähenema 1980. aastate lõpul. Selle üks põhjus oli NSV Liidu raske majanduslik
olukord, mistõttu peamised tööde tellijad – kolhoosid ja ehitusmajandid – loobusid malevarühmade teenetest. 1988. aastal loodi ELKNÜ KK büroo otsusega EÜE-st
samanimeline firma. Firma elujõuliseks siiski ei kasvanud, pärast Eesti taasiseseisvumist tegutsesid kuni 1993. aastani veel vaid üksikud malevarühmad.249

3.3.7. Eesti Õpilasmalev
Sarnaselt üliõpilastega rakendati NSV Liidus hooajatöödel ka kooliõpilasi. Nendele
antavad tööd olid lihtsamad, nagu näiteks rohimine, kartulivõtmine põllumajanduses. See toimus üleliidulisel tasandil organiseeritult.250 Õpilaste, eriti linnalaste töökasvatus oli ka Eesti NSV hariduselu juhtide ja paljude teiste inimeste südamel.251
Neil põhjustel hakati 1960. aastatel ka keskkoolinoortele organiseerima suviseid
248
Liivik, O. (2009). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev ja Eesti Õpilasmalev, Estonica. http://www.estonica.
org/et/Eesti_%C3%9Cli%C3%B5pilaste_Ehitusmalev_ja_Eesti_%C3%95pilasmalev/ (30.12.2012)
249
Rennu, M. (2007). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev möödunud sajandi kaheksakümnendatel
kui omanäoline sotsiaalne võrgustik. Eesti Põllumajandusmuuseumi aastaraamat, I, Eesti
Põllumajandusmuuseum, lk 116–146.
250
Kesküla, K. (2006). Õpilasmaleva juhtimisest (korrespondentvastus Eesti Rahva Muuseum
küsitluslehele nr 221, Inimene ja võim: kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega), Nasva, SA
Õpilasmalev. http://www.malev.ee/?page=391&gid=8 (30.12.2012)
251
Eesti Õpilasmalev, 2002. http://malev.polvamaa.ee/MisMalev.htm (30.11.2012)
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EÜE alguseks peetakse
1964. aastat.
EÜE-s valitses üsnagi julge
ja ühiskonnakriitiline
hoiak.
Malevas oli igal aastal
umbes 2000 üliõpilast.
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Esimese, kahekuulise tööja puhkelaagri 50 alaealisele korraldas ELKNÜ
Narva Linnakomitee
1964. aasta suvel.

töö- ja puhkelaagreid.252 Esimese, kahekuulise töö- ja puhkelaagri 50 alaealisele
korraldas ELKNÜ Narva Linnakomitee 1964. aasta suvel.253 Esimene mitme piirkonna õpilasi koondav tööüksus, mis nimetas end kortšaaginlasteks254, tuli kokku
1966. aastal komsomolitöö instruktorina tegutseva R. Talmeti juhtimisel Hiiumaal.
Ametlikult moodustati Eesti Õpilaste Töömalev veebruaris 1967, Eesti Õpilasmaleva
nimi võeti kasutusele 1969. aasta lõpus. 255 Malev oli mõeldud 15–18-aastastele
noortele.
Kui üleliiduliselt pandi õpilaste töörühmad kokku ühe klassi või kooli õpilastest,
kelle etteotsa leiti sama kooli õpetaja, siis Eestis mindi vabatahtliku ühinemise teed.
1970. aastal hakati arvestama õpilaste omavahelist sobivust, vabatahtlikkus oli aga
osalemise nurgakivi.256 EÕM-i algaastail kehtis põhimõte, et malevat juhtigu noored
ise. Õpilaste suunamiseks ja abistamiseks määrati õpilasmalevatesse Tartu Riikliku
Ülikooli või Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogikaharude, sõjaväes teeninud
või EÜEs tegutsenud vanemate kursuste üliõpilasi. Malevarühma õpilasstaabi valisid
aga rühmaliikmed ise. Hiljem kontroll malevarühmade juhtimise üle tugevnes.257
EÕM kujunes noorte hulgas populaarseks, sarnaselt EÜE-ga iseloomustas malevaelu
suhteliselt vabameelne õhkkond.258
Alates 1970. aastast tegutsesid eesti noored EÕM-i rühmadena ka teistes liiduvabariikides ja hiljem ka välisriikides.
1968. aastast tegutsesid EÕM-i poisterühmad, kuhu kuulusid põhiliselt poisid (oli ka
tüdrukuid), kes olid oma käitumise tõttu sattunud miilitsa huviorbiiti.
252
Liivik, O. (2009). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev ja Eesti Õpilasmalev, Estonica. htt p://www.
estonica. org/et/Eesti _%C3%9Cli%C3%B5pilaste_Ehitusmalev_ja_Eesti _%C3%95pilasmalev/
(30.12.2012)
253
ELKNÜ XIII kongressi dokumendid (1966). EKP Keskkomitee Kirjastus, Tallinn, lk 32.
254
Nimi pandi nõukogude ideoloogiale sobivalt Pavel Kort�agini järgi, kes oli Nikolai Ostrovski
romaani “Kuidas karastus teras” peategelane. Raamatu esmatrükk ilmus 1934. aastal, selles oli
rohkelt parteipropagandat ning nõukogude pateetikat. Kuigi teos põhineb suures osas tõsielul, on
selles liialdusi ja väljamõeldisi. Raamat kuulus üldhariduskoolide kohustusliku kirjanduse hulka.
255
Ibid.; Eesti Õpilasmalev, 2002. http://malev.polvamaa.ee/MisMalev.htm (30.11.2012)
256
Kesküla, K. Õpilasmaleva juhtimisest. (korrespondentvastus Eesti Rahva Muuseumi küsitluslehele
nr 221, Inimene ja võim: kokkupuuted võimuesindajate ja ameti asutustega), Nasva, SA
257
Adamson, K. Titma, M. Nooruslikust eneseteostusest süsteemi kriitikani, 1960. aastate Tartu
ülikooli komsomoliorganisatsioon. Akadeemia nr 12, lk 2287–2303.
258
Liivik, O. (2009). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev ja Eesti Õpilasmalev, Estonica. htt p://www.
estonica. org/et/Eesti _%C3%9Cli%C3%B5pilaste_Ehitusmalev_ja_Eesti _%C3%95pilasmalev/
(30.12.2012)
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Töö- ja puhkelaager
Seitsmekümnendatel aastatel hakati korraldama töö- ja puhkelaagreid, mis olid
mõeldud 6–12-aastastele lastele. 1979. aastal kuulusid õpilasmalevasse laagrid algja põhikooliõpilastele (TPL-i rühmad) ning õpilasmaleva rühmad õpilastele alates
15. eluaastast.259 Kui maleva alguspäevil, 1968. aastal tegutses õpilasmalevas 325
noort, siis 1985. aastal oli osalejaid 25 260. 20 tegevusaasta jooksul käis EÕM-ist
läbi ligi 150 000 õpilast, keda kantseldas kokku 7000 komandöri. Maleva populaarsus hakkas vähenema 1980. aastate lõpul, sest peamised tööde tellijad – kolhoosid
ja ehitusmajandid – loobusid malevarühmade teenetest. Samuti avanesid tollel ajajärgul noortele organiseerumiseks ja vaba aja veetmiseks juba uued võimalused.260
Eesti riigi taasiseseisvumisega lõppes ka EÕM-i ja TPL-i tegevus, maakonniti lõpetasid malevarühmad tegevuse eri ajal.

Vahekokkuvõte
Nõukogude Liidu koosseisus muutus Eesti noorsootöö ulatuslikult, sest teisenes
kogu ühiskonnakorraldus. Eestlus ja omariiklus kui kandvad ideed tuli unustada
ning asendada kommunistliku partei ja komsomoli poolt propageeritud ideedega
rahvaste sõprusest, kuulumisest nõukogude rahvaste perre ning kommunismi
ehitamisest. Sellesuunaline ideoloogiline kasvatustöö (kommunistlik kasvatus) sai
üheks keskseks eesmärgiks ka noorte vaba aja sisustamisel. Varasem kodanikuaktiivsusel, seltside ja organisatsioonide tegevusel püsinud noorte vaba aja arendav
korraldus kaotati ja asendati komsomoli ning kommunistliku partei juhtimisel toimunud ja riiklikult korraldatud organisatsioonidega. Isemõtlemine ei olnud sallitud,
noortest pidid kasvama nõukogude inimesed. Noorust ja noor olemist politiseeriti
varasemast tugevamalt – ÜLKNÜ esimene põhikirjaline eesmärk oli ette valmistada
kommunistliku partei liikmeid, noortest pidid kasvama kommunismiehitajad ja kommunistid. Oma mõju suurendamiseks püüdis komsomol enda liikmeks haarata võimalikult suurt arvu noori, eriline huvi oli kaasata kõrgkoolides õppivaid noori. Eestis
259

EÕM 20, lk 6, 9–10.
Liivik, O. (2009). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev ja Eesti Õpilasmalev, Estonica. htt p://www.
estonica. org/et/Eesti _%C3%9Cli%C3%B5pilaste_Ehitusmalev_ja_Eesti _%C3%95pilasmalev/
(30.12.2012)
260
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mõjutas ELKNÜ liikmeskonda märgatavalt ka NSV Liidu rahvuspoliitika – enam kui kolmandik komnoortest
ei olnud Eesti päritolu, vaid üleliidulise tööstuse arendamise plaani elluviimise käigus siia sisserännanud.
Vabatahtlikke noorteühinguid sellel perioodil ei tuntud, nii pioneeriorganisatsiooni kui ka komsomoliga
liitumiseks kasutati laste ja noorte survestamist.
Mõnevõrra laienesid nooruse vanusepiirid ja seda nii üles- kui ka allapoole. Selle arengu üheks oluliseks
põhjuseks võib pidada soovi saada noorte arengu, nende väärtuste ning tundeelu üle suurem kontroll.
Nõukogude Liitu kuulumise perioodil suurenes vaba aja veetmiseks kasutatava infrastruktuuri ning tegevuste mitmekesisus ning hulk. Loodi pioneerimajad, kunsti- ja muusikakoolid, spordikoolid, spetsialiseeritud huvitegevusmajad, töökasvatuse raames väga populaarsed EÜE ja EÕM, pioneerilaagrid, turismivõimalused, korraldati noorteüritusi, võistlusi ja konkursse, alustati kutsenõustamisega. Kindlasti oli kõikidel
nendel tegevustel ka positiivne roll noorte integreerumisel ühiskonda, eriti tööellu. Vaba aja veetmise võimaluste spektri laienemisele ja osalevate noorte arvu suurenemise puhul ei saa olla kindel, et see toimus
just nõukogude korra „viljastavate tingimuste” mõjul. Algusaastatel oli pigem tegemist enne Teist maailmasõda olemas olnud tegevuste ümberkorraldamisega (nt spordiharrastusega tegelemine läks vabatahtlike
organisatsioonide juurest riiklikult korraldatud spordikoolidesse jne).
Hoolimata demokraatia rakendamise retoorikast jäid noorte võimalused ühiskonnaelus sisuliselt osaleda
piiratuks. Praktiliselt oli see võimalik vaid komsomolikomiteede kaudu (koolide tasandist kuni Eesti ja
ka üleliidulise tasandini), mis olid ÜLKNÜ ja kommunistliku partei kontrolli all, ideoloogiliselt sobimatud
seisukohavõtud ei olnud lubatud.
Noorsootöö professionaliseerumine toimus peaasjalikult ideoloogiatöö suunal. Korraldati kursusi, tegutsesid koolid ja kõrgkoolid, kus õpetati komsomoliaktiivi, kelle peamine ülesanne oli kohale toimetada ideoloogiliselt korrektsed sõnumid. Pioneerijuhtide ettevalmistamiseks korraldasid komsomolikomiteed kursusi. Ülejäänud valdkondades juhtisid noorte tegevust peamiselt õpetajad ja teised oma ala spetsialistid.
Eri tasandi noortejuhtide töö hõlbustamiseks ja suunamiseks oli publitseeritud suur hulk käsiraamatuid,
juhendeid ja metoodilisi materjale.

Noorsootöö õpik [ NOORSOOTÖÖ KUJUNEMINE ]

3.4. NOORTEVALDKONNA ARENG
1990. AASTATEL
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Eesti taastas riikliku iseseisvuse 1991. aasta 20. augustil. Mõtted, mis suunas peaks noortepoliitika ja noorsootöö Eestis arenema, olid hakanud idanema mitu aastat varem. Juba Eesti Vabariiigi Ülemnõukogu XII koosseisu
1990. aasta 18. detsembri istungil küsimustele vastates on tollane haridusminister märkinud nii vajadust kureerida noorteühendusi, mida oli
On tehtud ettepanek moodustada Eestis spetsiaalne noorsooamet, kes võtaks
noorsoopoliitika kureerimise enda peale. Tänaseni sellist ametit moodustatud
ei ole ja võib-olla eelkõige järgmistest põhjustest johtuvalt. Me oleme oodanud,
et tekiksid iseseisvad noorsooliikumised. Alles nende tekkimise järel peaks sugenema vajadus nende tööd kureerida. Kui me hakkaksime seda kõike ülevalt otse
tegema, võib-olla see ei ole päris õige.
R. Loik, haridusminister
tekkinud suurel arvul, kui ka ellu viia noorte lõimumist toetavat noortepoliitikat ja luua selleks vajalikud asutused. Noorte initsiatiivi peeti väga tähtsaks.261
Vabariigi Valitsuse tasandil oli arutusel nägemus lõimitud noortepoliitikast, mis
tasandaks sotsiaal-majanduslikust taustast tulenevaid erinevusi noorte elluastumise
„stardipositsioonis“, toetaks isiksuse arengut ja lõimumist ühiskonda. Ulatuslikke
ja kiireid muutusi läbi elavas Eesti ühiskonnas oli 1990. aastatel aga ka olulisemaks
peetavaid teemasid ning plaanid välja arendada ulatuslik lõimitud noortepoliitika
ei saanud teoks. Rõhuasetused liikusid laialt noortepoliitikalt kitsama noorte vaba
aja arendava sisustamise poole. 1990. aasta kevadel kutsuti Haridusministeeriumis
ellu noorsoo probleemprogrammi sektor, millest sama aasta sügisel sai noorsooteenistus. See algatas ja viis ellu mitmed olulised muutused noorsootöö valdkonna
ülesehitamisel 1990. aastatel. Olulisemana tuleb märkida seadusandlike aktide
väljatöötamist ning seaduste rakendamiseks vajalike institutsioonide ellukutsumist.
Vastuvõetud seaduste rakendamine mõjutas mitmeid olulisi protsesse Eesti noortevaldkonnas ja noorte elus.
261

Ülemnõukogu stenogrammid. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu 26. istungjärk.

1990. aastal on tollane
haridusminister märkinud vajadust ellu viia
noorte lõimumist toetavat noortepoliitikat.
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Vastuvõetud seadused
lõid raamistiku noortele
arendavate vaba aja
veetmise võimaluste pakkumise korraldamiseks.

Noorsootöö korraldusega
seotud seaduste rakendamiseks oli vaja ellu kutsuda mitmeid noorsootöö
institutsioone. Poliitilisel
tasandil moodustati Noorsootöö Nõukogu, millest
sai aastal 2003 Noortepoliitika Nõukogu.
1998. aastal moodustati
Õppurite Nõukoda.

Noorsootööd korraldava
asutusena alustas kohe
pärast noorsootöö seaduse vastuvõtmist Eesti
Noorsootöö Keskus.

3.4.1. Seadusandlik tasand
Vastuvõetud seadused lõid raamistiku noortele arendavate vaba aja veetmise võimaluste pakkumise korraldamiseks. Esimese seadusena võeti 1992. aastal vastu
lastekaitse seadus, mis hakkas kehtima 1. jaanuaril 1993. Seadus määratles kuni
18-aastaste isikute õigused ja kohustused, nõudmised kasvukeskkonnale, samuti
riigi kohustused laste ees. Seejärel võeti vastu erinevate koolitüüpide seadused, mis
sätestasid õpilaste õiguse moodustada õpilasesindusi ja selle kaudu ka osalemise
koolielu korraldamises ja juhtimises. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) võeti
vastu 1993. aastal,262 ka teiste koolitüüpide tegevust reguleerivad seadused võeti
vastu 1990. aastatel. Huvialakooli seadus hakkas kehtima 21. juulil 1995.263 See seadus oli aluseks huvihariduse korraldamisel.
Alaealiste mõjutusvahendite seadus hakkas kehtima 1. septembril 1998. Alaealiste
komisjonide süsteem moodustati aastal 1999, pärast noorsootöö seaduse vastuvõtmist. Enne alaealiste komisjonide süsteemi rakendamist toimisid Nõukogude Liidu
ajast jäänud alaealiste asjade komisjonid ning inspektsioonid.
Noorsootöö seadus hakkas kehtima 1. aprillil 1999.264 Seaduse järgi on noorsootöö
noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte
alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sihtgrupp
on 7–26-aastased noored. Noorteühing on selle seaduse järgi mittetulundusühing,
mille liikmetest kaks kolmandikku on noored, mille eesmärk on noorsootöö ja mis
on registreeritud Haridusministeeriumis peetaval noorteorganisatsioonide registris.265
Noorsootöö korraldusega seotud seaduste rakendamiseks oli vaja ellu kutsuda
mitmeid noorsootöö institutsioone. Poliitilisel tasandil moodustati Noorsootöö
Nõukogu, millest sai aastal 2003 Noortepoliitika Nõukogu. Noorsootöö Nõukogu
moodustati haridusministri käskkirjaga 2. septembril 1999. Nõukogu ülesanne on
haridus- ja teadusministri nõustamine noortega seotud teemadel. Nõukogu koondas suuremate noorteorganisatsioonide esindajaid, ministeeriumide esindajaid ja
262

Uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus võeti vastu 2010. aastal.
2007. aasta 1. septembrist reguleerib huvihariduse valdkonda huvikooli seadus.
264
Uuendatud ja täiendatud noorsootöö seadus hakkas kehtima 1. septembril 2010. Uus seadus on
mahukam, sisaldab uusi mõisteid ja norme.
265
2010. aasta noorsootöö seaduse kohaselt noorteühinguid eraldi ei registreerita.
263
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teiste sidusgruppide esindajaid. Aasta varem, 1998. aastal moodustati Õppurite Nõukoda, mille tähtsus oli
kitsamalt piiritletud: selle eesmärk oli tagada formaalharidussüsteemis õppivate noorte osalemine õppetöö korralduse ja sotsiaalsete tagatiste küsimuste arutamisel.
Noorsootööd korraldava asutusena alustas kohe pärast noorsootöö seaduse vastuvõtmist tegevust Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK).
Organisatsiooniliselt ei tekkinud ENTK tühjale kohale, vaid oli mitme organisatsiooni õigusjärglane: 1965–
1980 – ENSV Laste Ekskursiooni ja Turismi Keskmaja; 1980–1990 – ENSV Noorte Turistide Maja; 1990–1994
– Eesti Noorte Turismimaja; 1994–1999 – Eesti Noorsoo Algatuskeskus. Esimene asutus tekkis perioodil,
mil komsomoliorganisatsioon avastas enda jaoks reisimise ja kodu-uurimise kui noorte vaba aja sisustamise ja sotsialiseerimise meetodi ning loodi riiklik asutus selle korraldamiseks. Algatuskeskuse eelkäijate
tegutsemisvaldkond oli põhiliselt noorte turism ja matkad, koduümbruse tundmaõppimine, kodu-uurimine, juhendajate ja giidide väljaõpe jms. Algatuskeskuse roll oli ellu kutsuda ja korraldada iseseisva riigi
noorsootöös esilekerkivaid mitme-suguseid tegevusliine.

Noorsootöö foorumid
Ühenduslülina seadusandliku ja praktilise noorsootöö tasandi vahel toimusid Eesti noorsootöö
foorumid. Tegemist on noorsootöö valdkonna üleriigilise sündmusega, mille roll on tuua kokku
valdkonnas tegutsevad inimesed, et arutada nii hetkel kui ka perspektiivis olulisi sündmusi ja
arenguid.
1999. aastal peeti I noorsootöö foorum. Selle eesmärk oli noorte, noorteühingute ja noortega tegelevate
ametkondade osavõtul arutada Eesti noorsootöö koha üle, määratleda noorsootöö valdkonnad ja kavandada tegevuskava aastateks 2000–2004. Enne foorumit toimus töö kümnes töörühmas. Foorumi otsuste
põhjal koostas toimkond Eesti noorsootöö kontseptsiooni ja Eesti noorsootöö arengukava 2001–2004, mis
kinnitati Vabariigi Valitsuses 2001. aastal ning mis sai aluseks noorsootöö arengule neil aastail. See sündmus oli ka esimene nii laiapõhjaline foorum, kus osalesid noortevaldkonnaga seotud inimesed.

3.4.2. Kohalik omavalitsus
Kohaliku omavalitsuse kui põhiseadusliku institutsiooni asutamine pärast Nõukogude Liidust vabanemist
oli üks olulisemaid muutusi Eesti halduskorralduses, millel oli oluline tulemus ka noorsootöö korralduse
mõttes. Kohaliku omavalitsuse roll noorsootöö elluviimisel oli sätestatud juba kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, mis võeti vastu 1993. aastal. Seaduse järgi oli kohaliku omavalitsuse ülesanne muude
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21. sajandi esimese kümnendi lõpupoole hõlmas
kohalike omavalitsuste
noorsootöö 12 tegevust.
Neist kolm mahukamat
olid huviharidus, noortekeskuse tegevus ja
noortesport.

valdkondade hulgas korraldada oma territooriumil ka noorsootööd. Milles see seisnes, seaduses ei täpsustatud. Konkreetsemaks läksid kohustused 1999. aasta noorsootöö seaduse vastuvõtmisega. Noorsootöö seaduse järgi pidi kohalik omavalitsus
oma ülesande täitmiseks tööle võtma vastava ametniku või ametnikud või andma
noorte vaba aja sisustamise korraldamise ülesande kultuuri-, haridus- või sotsiaalvaldkonna ametnikule. Kohaliku omavalitsuse rolli noorsootöö korralduses määratleb noorsootöö üks aluspõhimõtteid, mille kohaselt peab noortel olema võimalik
kasutada vaba aja veetmise võimalusi elukoha lähedal.
Alguses ei olnud kohalikud omavalitsused huvitatud endale noorte vaba aja sisustamise kohustuse võtmisest. Kohaliku tasandi omavalitsuse kureerida jäi peamiselt
huvikoolide tegevus, mis jätkasid oma tegevust nõukogude ajal tegutsenud asutuste
baasil. Hiljem on lisandunud ka teised noorsootöövaldkonnad ning 21. sajandi esimese kümnendi lõpupoole hõlmas kohalike omavalitsuste noorsootöö 12 tegevust.
Neist kolm mahukamat olid huviharidus, noortekeskuse tegevus ja noortesport.266

3.4.3. Noorteühingud
Noorteühingute (taas)
sünd oli üks olulisemaid
muutusi kogu noortevaldkonnas, sest see baseerus
suuresti nii noorte kui ka
täiskasvanute kodanikuaktiivsusel.

Pärast komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni monopoolse seisundi lõppemist, juba
enne Nõukogude Liidu lagunemist hakkasid tekkinud tühimikku täitma noorteühingud, millest osa olid täiesti uued, osal oli aga seoseid sõjaeelsete noorteorganisatsioonidega. Noorteühingute (taas)sünd oli üks olulisemaid muutusi kogu noortevaldkonnas, sest see baseerus suuresti nii noorte kui ka täiskasvanute kodanikuaktiivsusel. Noored aktiveerusid juba 1980. aastate lõpus, mil tuhanded noored osalesid Eesti Muinsuskaitse Seltsi noorteühenduse (asutatud 1988) ja Tallinna Noorte
Klubi Kodulinna (asutatud 1986) tegemistes. Sarnaselt Eesti esimese iseseisvusajaga
oli ka nüüd kandvaks motiiviks iseseisvuspüüdlus ja rahvuskultuuri ajaloo tundmaõppimise ning (taas)loomise taotlus.
Kuigi komsomol likvideeriti, ei kadunud siiski pioneeriorganisatsioon, vaid kujundati
juba 1988. aastal ümber noorteorganisatsiooniks ELO. Tekkinud veel nõukogude
ajal apoliitilisena, kujutas see endast protesti komsomoli ideoloogilisele suunale
ning põhjustas sellega rahulolematust ÜLKNÜ tasandil. Õli valas tulle veel asjaolu,
et ELO esimene esimees oli ELKNÜ KK sekretär. Sarnaselt pioneeriorganisatsiooniga
266

Reitav, U., Krusell, S. (2008). Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes. ENI, Tallinn.
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tegutses see kooli- ja klassipõhiselt, koondades õpilasi 1. kuni 12. klassini. Tegevuse
põhisisuks olid huvitegevus, koolitused ja meelelahutus; organisatsiooni juhtisid
noored ise, toetusega täiskasvanutelt. 1989. aastal läks ELO juhtimine suures osa
Tallinna huvikooli Kullo ja 15 huvikoolist moodustatud ELO Toetajate Liiga kätte.
1989. aastal taastati sõjaeelsed suurimad noorteorganisatsioonid Noored Kotkad
ja Kodutütred, mis on ka 21. sajandi alguses arvukaimad noorteorganisatsioonid
Eestis. Nii poiste kui ka tüdrukute skautlikud organisatsioonid taastati samuti 1989.
aastal. Esimesed poliitilise kallakuga noorteühingud alustasid 1992. aastal. Peale
nimetatute tekkis veel palju erinevaid noorteorganisatsioone, millest osa olid mõne
rahvusvahelise organisatsiooni Eesti harud, osad aga iseseisvad.
Noorteühingute katusorganisatsioonina hakkas 2002. aasta mais tegutsema Eesti
Noorteühenduste Liit (ENL), millele oli alus pandud 2001. aasta septembris. Katseid
luua noorteorganisatsioone ühendav katusorganisatsioon oli toimunud juba 1990.
aastate alguses, kuid ükski neist ei olnud piisavalt elujõuline. Pikemalt tegutses
1992. aastal asutatud Eesti Noorsooühenduste Kogu, mis siiski ei suutnud saavutada noorte esindamisel piisavat positsiooni.267 Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL)
asutati 1991. aastal üheksa üliõpilasesinduse poolt268, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit
(EÕOL) aga 2000. aastal, kusjuures asutamise protsess oli alanud juba 1996. aastal.
Täpsemalt saab katusorganisatsioonide tegevusest lugeda peatükist 2.2.1 „Noorte
kodanikuosalus”.

3.4.4. Huviharidus
Huvihariduse valdkond koondab endas laste ja noorte spordiharrastuse võimalused,
samuti kunsti- ja muusikaharrastuse võimalused. Paljud huvitegevust pakkuvatest
koolidest arenesid välja nõukogudeaegsetest lastespordi-, lastemuusika- ja lastekunstikoolidest. Pärast iseseisvuse taastamist on neid välja arenenud ka kunstiklassidest ja teistest lastele kunstiharrastusega tegelemise võimalust pakkuvatest kooslustest, samuti on hakanud huvihariduse standardile vastavat teenust pakkuma
mitmesugused asutused.
267

Tani, I. (1999). Huvigruppide tüübid ja nende mõju Eesti poliitikale. Bakalaureusetöö. Tartu
Ülikool.
268
Eesti Üliõpilaskondade Liidu põhikiri, vastu võetud 27.01.2008, muudetud 04.10.2010. http://eyl.
ee/?page_id=80 (30.12.2012)
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1997. aasta alguses tegutses Eestis 58 muusikakooli, 17 kunstidekooli ja 9 kunstikooli ning nendes õppis vastavalt 7532, 1494 ja 1112 õpilast. Eelnenud viie aasta
jooksul oli avatud selles valdkonnas 10 uut kooli. Huviharidusest annab pikema ülevaate peatükk 4.4 „Noorsootöö huvikoolis“.

3.4.5. Noorte spordiharrastus
1990. aastate keskpaigas
hakkas Eesti üle minema
spordiklubide süsteemile.
Pidevalt on suurenenud
sportivate noorte koguarv.

Spordiharrastusega tegelemine on pärast iseseisvuse taastamist oluliselt ümber
kujunenud. Kõigepealt muutus sportimisharrastuse korraldus seoses Eesti haldusterritoriaalse reformiga, kui spordikoolid läksid ajavahemikul 1990–1993 kohaliku
omavalituse haldusalasse. Pärast seda toimus teine oluline reform 1990. aastate
keskpaigas, kui Eesti hakkas üle minema spordiklubide süsteemile. Spordikoolides
ja -klubides tegutsevate noorte arv võrdsustus 1995.–1996. aastal. Pärast seda on
kasvanud spordiklubides sportivate noorte ja vähenenud spordikoolides sporti harrastavate noorte arv. Pidevalt on suurenenud sportivate noorte koguarv. Kui 1995.
aastal oli see 35 598 (neist spordiklubides 40%), siis kümme aastat hiljem, 2005.
aastal peaaegu kaks ja pool korda suurem, 86 053 (neist spordiklubides 80%).

3.4.6. Noortekeskused ja noortetoad
Esimesed noortekeskused
asutati Narvas ja Tallinna
lähedal Sauel 1989. aastal.

Noortekeskuste ja noortetubade kui 1990. aastatel veel uudse noorsootöö asutuste
taga oli tunnetatud vajadus pakkuda arendavaid ajaveetmisvõimalusi noortele, kes
ei leidnud endale meelepärast rakendust teistes noorsootöö valdkondades või kes
ei saanud seda endale lubada. Toona noortemajadeks kutsutud asutuste ellukutsumine oli Haridusministeeriumi noorteosakonna tegevusplaanis küll juba 1990.
aastatel, kuid nende asutamiseni veel ei jõutud. Esimesed noortekeskused asutati
Narvas ja Tallinna lähedal Sauel 1989. aastal. Aastatel 2000–2001 korraldas Eesti
Noorsootöö Keskus (ENTK) avatud noortekeskuste loomiseks koolituse, kus osales
igast maakonnast kaks inimest. Koolituse lõppüritusel otsustasid osalejad, et nad
vajavad avatud noortekeskuste töö arendamiseks esindusorganit ning 9. novembril
2001 asutatigi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.269 Noortekeskuste rollist Eesti
noorsootöös saab lugeda peatükist 4.3 „Noorsootöö noortekeskustes”.
269

Ajalugu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. http://www.ank.ee/?p=p_3&sName=ajalugu(30.12.2012)
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3.4.7. Noortelaagrid
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Sisuliselt läbi kogu 1990. aastate tegutsesid edasi noortelaagrid. Nendes osalemine
küll vähenes, kuid päris ära see ei kadunud. Kui 1993. aastal oli püsilaagreid270 vaid
10, siis 1997. aastaks oli nende arv kasvanud 20-ni, lisaks tegutsesid veel spordilaagrid
ja projektlaagrid. Laagris puhkavate laste arv kasvas neil aastal 11 000-st 27 328-ni.
1999. aastal puhkas laagrites 26 000, 2006. aastal 33 650 ja 2011. aastal 28 393 last.
Enamik lapsi puhkas püsilaagrites.
Laagrite turvalisuse ja kvaliteedi tagamine on ENTK ülesanne, laagrite korraldamiseks on välja töötatud mitmeid normatiivakte ja juhendeid, milles sätestatud
nõuete täitmist ENTK jälgib ja tegevustega toetab.

3.4.8. Töökasvatus ja malevad
Nõukogude Liidu ajal populaarsed TPL, EÕM ja EÜE lõpetasid organisatsioonidena
tegevuse 1990. aastate alguses. Suvised töölaagrid päris ära siiski ei kadunud, kuigi
nende maht vähenes ja osalejate vanusegrupp kitsenes oluliselt. Pärnu Õpilasmalev jätkas iseseisvana juba 1991. aastal. 2005. aastal töötas õpilasmaleva 97 rühmas 1750 noort. 1990-ndate keskpaigast jätkus õpilasmalevate tegevus ka Tartus,
2001. aastast Tallinnas. Sihtasutus Eesti Õpilasmalev asutati 2003. aastal.

3.4.9. Noorteinfo ja nõustamine
Noorteinfo vahendamise peamiseks struktuuriks Eestis on noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskused, mis alustasid tegevust 1999. aastal pärast noorsootöö seaduse
kinnitamist. Seadus sätestas maavanemate kohustuse korraldada noorte teavitamist ja nõustamist maakonnas. Igasse maakonda tekkis vähemalt üks teavitamis- ja
nõustamiskeskus, mis saab Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel ja maavalitsuse vahendusel riigieelarvelist toetust.271
Suhete ja seksuaaltervise valdkonnas nõustab noori Eesti Seksuaaltervise Liit.
270

Laagrid, mis tegutsevad enam kui 60 päeva aastas.
Noorte teavitamine ja nõustamine, Eesti Noorsootöö Keskus. http://www.entk.ee/
teavitaminenoustamine (30.12.2012)
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Sihtasutus Innove annab noortele infot õpingute, karjääri ja töövaliku kohta ning
nõustab neid. Nõustavad nii nõustamiskeskused kui ka muud asutused. Pakutakse
nii individuaalset kui ka grupis nõustamist, nii silmast silma kui ka telefoni või e-kirja
vahendusel toimuvat nõustamist, teavet koolilõpetajatele, kellel ees ameti või järgmise kooliastme valik või muude otsuste tegemine. Toimivad mitmed veebiportaalid, kust noored saavad infot vaba aja sisustamise võimaluste, õppimis-, töötamis- ja
reisimisvõimaluste ning mitteformaalse õppimise tegevuste kohta.
Noorteinfo ja nõustamise standard on loodud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise
Agentuuri (ERYICA) põhimõtetest lähtuvalt. Selles sätestatud normide täitmist jälgib
ja toetab ENTK.

3.4.10. Rahvustevaheline lõimimine
1990. aastatel alustas Haridusministeeriumi noorte- ja huvihariduse osakond
koostöös Integratsiooni Sihtasutusega tegevust rahvustevahelise lõimimise suunal.
Hakati korraldama keelelaagreid, vene emakeelega noorte koolitamist noorsootöötajaks, täienduskoolitusi ja teisi noori lähendavaid tegevusi, mille rõhuasetus oli
keeleoskuse täiendamisel. Need tegevused jätkuvad ka 21. sajandil.

3.4.11. Kvaliteedi tagamine noorsootöös

Eesti kutsestandardite süsteemi raames on kirjeldatud ka noorsootöö puhul
noortega edukaks tegutsemiseks vajalike oskuste,
teadmiste ja hoiakute
kogum ehk noorsootöötaja
kutsestandard.

Noorsootöö kvaliteet tähendab sarnaselt teiste valdkondadega vastamist teatud
ootustele, mida väljendavad kokkulepitud nõuded ja standardid. Taasiseseisvunud
Eestis saab rääkida kolmest peamisest sambast, millel püsib noorsootöö kvaliteedi
arendamine.

Noorsootööalane koolitus ja kvaliteet
Noorsootöö professionaliseerumine ja noorsootöö praktilise elluviimise kvaliteedi
tagamine on toimunud mitmes liinis. Keskseks teguriks on Eesti kutsestandardite
süsteem, mille raames on kirjeldatud ka noorsootöö puhul noortega edukaks
tegutsemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogum ehk noorsootöötaja
kutsestandard. Noorsootöös rakendatavad esimesed kutsestandardid võeti vastu
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sajandivahetusel: karjäärinõustaja kutsestandard 2001. aastal, noorsootöötaja kutsestandardi tasemed III, IV ja V hakkasid kehtima 2006. aastal. Kutsestandardite
kasutamine loob raamistiku ametitegevuse ja sellega seotud ootuste kirjeldamiseks.
Kutsestandardites kirjeldatud pädevuste omandamiseks on noortega tegelevaid
spetsialiste koolitatud nii tasemeõppes kui ka täiendusõppes.
Noorsootöötajate ettevalmistus tasemeõppes algas 1992. aastal, kui Tallinna Pedagoogikakooli võeti vastu esimesed 32 noort, õpe toimus keskeriharidust andva
õppekava alusel ja kestis 2 aastat. Keskerihariduse sai noorsootöö erialal kokku
168 noort. Alates 1999. aastast hakati õppima juba kolmeaastase õppekava järgi,
lõpetanuid oli 63. Alates 2002/2003. õppeaastast on seoses haridust reguleerivate
õigusaktide muutmisega tegemist rakenduskõrgharidusega. Huvijuhte-loovtegevuse
õpetajaid on 1995. aastast koolitatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Noorsootöötajaid koolitatakse alates 2004/2005. õppeaastast ka Tartu Ülikooli
Narva Kolledžis.
Formaalhariduse kõrval on teine noorsootöötaja kvalifikatsiooni omandamise võimalus erialane täienduskoolitus, mille korraldamine algas paralleelselt noorsootöötajate koolitamisega Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Erinevates noorsootöö ametites
töötamiseks vajalike oskuste omandamise koolitusi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, ENTK ja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, praktiliselt viisid
läbi aga koolitusfirmad, vabakutselised koolitajad ja kõrgkoolid.
Enamik neist noorsootöötajaist, kellel ei ole noorsootöö tasemeharidust, on saanud
pedagoogika või sotsiaaltöö väljaõppe. Kaks kolmandikku on omandanud vähemalt
rakenduskõrghariduse. Noorsootöö hariduse olemasolu või puudumisega ei kaasne
olulisi erinevusi noorsootöötaja väärtustes, arusaamades, motivatsioonis ja tegevuses.

Tõenduspõhisus noorsootöös ja noorsootöö poliitikas
1990. aastate keskpaigaks olid tehtud ka esimesed sammud ühiskonnateaduste
integreerimiseks noortepoliitika väljatöötamise, rakendamise ja hindamisega. Kuigi
kvaliteetseid uuringuid noorte eluolu ja ühiskonda integreerumise alal oli Eestis tehtud juba kuuekümnendate aastate keskpaigast, oli seekordne initsiatiiv uudne selles
mõttes, et keskendus enam noorte arvamuste ja hinnangute kogumisele ja nende
kasutamisele noorsootöös ning noortepoliitikas.

147

Noorsootöötajate ettevalmistus tasemeõppes algas
1992. aastal, kui Tallinna
Pedagoogikaülikooli võeti
vastu esimesed 32 noort.
Huvijuhte-loovtegevuse
õpetajaid on 1995. aastast
koolitatud Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemias.
Noorsootöötajaid koolitatakse alates 2004/2005.
õppeaastast ka Tartu
Ülikooli Narva Kolledžis.
Formaalhariduse kõrval
on teine noorsootöötaja
kvalifikatsiooni omandamise võimalus erialane
täienduskoolitus.

148

Noorsootöö õpik

Eesti noorsootöö arengut
on märgatavalt mõjutanud Eesti kuulumine
Euroopa Nõukogusse (EN)
ja Euroopa Liitu (EL) ning
kontaktid lähinaabritega.

Haridusprogrammi
Euroopa Noored esimesed
toetatud noorteprojektid
toimusid aastatel
1998–1999.

Rahvusvahelised kontaktid ja rahvusvaheline noorsootöö
Eesti noorsootöö arengut on märgatavalt mõjutanud Eesti kuulumine Euroopa
Nõukogusse (EN) ja Euroopa Liitu (EL) ning kontaktid lähinaabritega. Eesti ühines
EN-iga 1993. aastal, sellest ajast peale osaleb Eesti ka Euroopa Noorte Juhtkomitee (CDEJ) tegevuses. Seal saadud ideed leidsid rakendamist Eesti noorsootöös ja
noortepoliitikas, kuni sajandivahetuseni osales EN-i korraldatud seminaridel üle
100 noorsootöötaja ning noorsootöö korraldaja. 1995. aastal esitas Eesti avalduse
Euroopa Liiduga ühinemiseks, liitumisläbirääkimised algasid ametlikult detsembris
1997. Tegemist oli üleminekuperioodiga, mille vältel pidi Eesti oma riigikorralduse
viima vastavusse Euroopa Liidu nõudmistega. Selle hulka kuulus ka Euroopa Liidu
noortele suunatud kodanikuhariduse programmi Youth for Europe III (Euroopa Noored) rakendamine Eestis. Haridusprogrammi Euroopa Noored Eesti büroo alustas
sihtasutuse Archimedes struktuuriüksusena sisulist tegevust 1997. aastal, esimesed toetatud noorteprojektid toimusid aastatel 1998–1999. Algusaastatel käisid
programmi juhid ise palju koolitustel omandamas euroopaliku noorsootöö aluseid.
Saadud teadmisi hakati rakendama nii noorteprojektide toetamisel kui ka noorsootöötajate koolitamisel.
Peale suurte rahvusvaheliste organisatsioonide tehti tihedat koostöö noorte, praktikute ja poliitikakujundajate tasandil ka teiste riikidega. Eriti tihe oli koostöö Soome
ja Saksamaaga.
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Vahekokkuvõte
Noorsootöö arengut silmas pidades toimus taasiseseisvunud Eestis paralleelselt kaks protsessi: Nõukogude Liidu ajast pärit struktuuri osaline lammutamine ja osaline ümberkujundamine ning täiesti uute
noorsootöö suundade algatamine. Täielikult kadusid komsomol ja sellega seotud institutsioonid ning
tegevused (komsomolikomiteed, kutsemeisterlikkuse võistlused, turism ja matkamine jt). Oluliselt muutus huvikoolide tegevus, sealhulgas spordiharrastuse korraldus. Vähenes ja muutus ka töökasvatus ehk
õpilasmalevate tegevus, kuid päris ära see ei kadunud. Laste suvelaagrite maht vähenes mitu korda, kuid
ka see valdkond ei kadunud täiesti. Rahvusvaheline koostöö noortevaldkonnas muutus tundmatuseni: kui
nõukogude ajal oli see orienteeritud itta, siis iseseisvumisega pöördus see Euroopasse. Uueks suunaks ei
saa seda aga siiski pidada, sest ka Nõukogude Liitu kuulumise perioodil tehti väljaspool Eesti NSV-d asuvate
asutustega väga tihedat koostööd.
Täiesti uute suundade tekkimisena tuleb märkida esmalt kolme süsteemset muutust: noortevaldkonnas
kesksete seaduste väljatöötamine ja rakendamiseks vajalike institutsioonide ellukutsumine, kohaliku omavalitsuse rolli tähtsustumine ja noorte osaluse tähtsustumine ning noorte paigutamine noorsootöös ja
noorsootööpoliitikas kesksele kohale. Nii seaduste ja institutsioonide arendamine kui ka kohaliku omavalitsuse tähtsustumine olid põhjustatud taasiseseisvumisest ja vajadusest korraldada noortevaldkond ümber
iseseisva demokraatliku riigi vajadustele vastavaks. Noorte rolli tähtsustumine avaldus selles, et tegutsesid
vabatahtlikud noorteühingud ning katusorganisatsioonid osalesid noorte elu otseselt puudutavate poliitikavaldkondade otsuste kujundamises.
Ajaliselt ei toimunud muutused siiski silmapilkselt. Nõukogude Liidu ajast pärit süsteem lagunes 1990.
aastate alguses ja samal ajal algas töö uute suundade arendamisel, kuid nende väljatöötamine ja rakendamine võttis siiski kümmekond aastat. Noorsootöö seadus rakendus 1999. aastal, esimene riiklik noorsootöö arengukava 2001. aastal.
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Kokkuvõte
Pooleteise sajandi vältel on noorte vaba aja veetmise võimaluste ja selle korraldamise areng Eestis läbi elanud nii evolutsioonilisi kui ka revolutsioonilisi muutusi. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses osalesid noored
toonastes seltsides, spetsiifiliselt noortele mõeldud võimalused piirdusid mõningate kiriku poolt pakutavate võimaluste ja üliõpilasorganisatsioonidega, samuti võib märkida illegaalseid õpilasringe gümnaasiumides. Kogu seda tegevust on siiski raske nimetada noorsootööks. Kindlasti ei olnud tegemist riiklikult
korraldatud vaba aja arendava veetmisega, pigem püüdis riik noorte aktiivsust kontrollida.
Eesti noorsootöö arengu saab jagada kolme pikemasse perioodi, millest igaühele on iseloomulik teatud
kindlate noorsootöö vormide ja eesmärkide domineerimine.
ᴏ Esimene iseseisvusaeg, 1918–1940, sealhulgas vaikiv ajastu, 1934–1940
ᴏ Kuulumine Nõukogude Liidu koosseisu, 1945–1991
ᴏ Iseseisvusaeg pärast taasiseseisvumist, 1990-ndate algus – 21. sajandi algus
Esimesele perioodile on iseloomulik laste ja noorte enda ning täiskasvanute suur aktiivsus – noorte vaba
aja arendav sisustamine toimus põhiliselt vabatahtliku tegevuse ja vabatahtlike organisatsioonide raames. Nooremate noorte vaba aja sisustamise võimalused saab välja tuua, kuid vanemate noorte puhul on
nende ühiskondliku aktiivsuse ja noorsootöö vahele raske ranget piiri tõmmata. Peamine meetod noorte
täiendaval sotsialiseerimisel ja noorte ühistegevuse korraldamisel oli noorteühing, mis võis tegutseda nii
iseseisvana kui ka suurema organisatsiooni poolt toetatuna. Noori ja täiskasvanuid liikuma pannud jõududeks olid riikluse ja rahvusliku identiteedi toetamine, aktiivse ja elus hästi hakkama saava kodaniku arendamine ning nende kõrval ka spetsiifilisemad eesmärgid (nt põllumajandusoskuste arendamine, keeleõpe,
looduses toimetulek jne).
Kooli roll oli mitmetähenduslik: õpilasringid tegutsesid ja täienduskursusi viidi läbi hariduse valdkonna
õigusaktide alusel, tegevus toimus sageli kooli ruumides, noorte juhendajateks olid sageli õpetajad. Paarikümne iseseisvusaasta jooksul suurenes vabal ajal arendavates tegevustes osalevate noorte arv pidevalt,
kõige rohkem liikmeid oli alles 1930. aastate alguses moodustatud Kaitseliidu noorteorganisatsioonidel
Noored Kotkad ja Kodutütred. Riigi roll oli peamiselt luua seadusandlik keskkond, samuti toetas riik noorte
vaba aja tegevusi rahaliselt ja nõuga.
Teisele perioodile oli iseloomulik kogu vaba aja veetmise minek kommunistliku partei noorteorganisatsiooni komsomol kontrolli alla. Komsomoli põhikirja kohaselt oli selle eesmärk kasvatada nõukogude inimene ja kommunismimehitaja, kes astuks täisealisena kommunistliku partei liikmeks. Sel eesmärgil kasutati ideoloogilist selgitustööd noorte mõjutamiseks nii otseselt (koolis vastavad õppeained, kursused, koolitused jne) kui ka kaudselt, läbi erinevate vaba-aja tegevuste. Arendavate vaba aja veetmise võimaluste
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spekter ja hulk suurenesid Nõukogude Liitu kuulumise perioodil. Sisuliselt toimus küll juba enne Teist
maailmasõda rakendatud meetodite ja võimaluste ning tegevuste ümberkorraldamine – vabatahtlikud
organisatsioonid kaotati ja asendati riiklikult juhitud struktuuridega. Oluliseks tuleb pidada erinevate
tegevuste jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamist. Kindlasti oli paljudest tegevustest kasu, et omandada ka
muid täiskasvanuelus vajalikke oskusi ja teadmisi, mitte vaid kommunistlikku maailmavaadet ja veendumusi. Mitmesugused tegevused pakkusid ka meeldivaid elamusi ja kogemusi. Kommunistliku partei ja
komsomoli tegevus oli mastaapne ning põhjalik, mistõttu on raske tõmmata selget piiri noorsootöö ning
noortepoliitika vahele.
Kolmandal perioodil on olnud eesmärk ehitada üles noorsootöö süsteem, silmas pidades lõimitud noortepoliitikat kui laialdast tuge noorte sotsialiseerumisele. 20. sajandi lõpukümnendil see idee küll veel ei
realiseerunud, kuna ühiskonnas toimusid muud protsessid, mis olid siis prioriteetsemad, kuid 21. sajandi
alguses liigub noortevaldkond selle saavutamise suunas. Teine oluline erinevus on noorte käsitlemine
aktiivse ühiskondliku subjektina, mitte niivõrd objektina. Viimane vaatenurk oli domineeriv kahel eelmisel perioodil. Piir noorte osaluse ja noorsootöö ning noortepoliitika ja noorsootöö vahel muutub järjest
ebaselgemaks. Noorsootöö süsteemi ülesehitamise aluseks oli püüdlus luua institutsionaalne võrgustik,
mis pakuks erinevate huvide ja vajadustega noortele tuge enda potentsiaali avamisel. Selleks võeti 1990.
aastatel vastu mitmeid seadusi ning loodi noorsootöö asutused, mis olid vajalikud seaduses sätestatud
eesmärkide saavutamiseks. Tihedad kontaktid Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukoguga ning teiste riikidega
andsid mõtteid nii noorsootöö arendamiseks süsteemi tasandil kui ka uute noorsootöö meetodite rakendamiseks, samuti saadi selleks abi nõustamisena ja rahaliselt. Suurenes oluliselt noorsootöös kasutatavate
meetodite spekter.
Kolmandat perioodi eristab varasematest ka noorsootöö kvaliteedi juhtimise süsteemi loomine ja rakendamine. Selle komponentidena on arenenud teadmistepõhisus, noorsootöö teenuse kutsestandardite
kehtestamine ning noorsootöötajate taseme- ja täiendusõppe korraldus, erialaorganisatsioonide ja katusorganisatsioonide loomine.
Läbi kõikide perioodide on noorte vaba aja arendav sisustamine olnud mõjutatud nii riigisisesest arengust
kui ka väljaspool Eestit toimunust. Iseseisvuse esimesel perioodil võeti üle mitmeid meetodeid noorte
vaba aja kujundamiseks, milles olulisem oli kindlasti skautlus. Skautluse põhimõtted leidsid rakendamist
ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred tegevuse korraldamisel. Noorte vaba
aja sisustamine arenes põhiliselt pedagoogide, aga ka vabatahtlike ja aktiivsete inimeste tegevuse toel.
Oluline roll oli seltside ning suurte organisatsioonide kogemustel ja võimekusel, mida sai rakendada ka
noorte vaba aja arendaval sisustamisel.
Nõukogude Liitu kuulumise aastatel määrasid noorsootöö eesmärgid, struktuuri ja tegevuse suuresti kommunistlik partei ja komsomol, samuti mõjutasid valdkonda teised üleliidulised algatused. Kuid ka Eestil oli
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oma sõna öelda, näiteks erines populaarsete EÜE ja EÕMi korraldus üleliiduliste analoogide tegevusest ja
komsomolikomiteed algatasid mitmeid kohalikke traditsioone. Pärast iseseisvuse taastamist on noorsootöö areng olnud mõjutatud Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu ning teiste riikide toetusest Eesti vastavale
valdkonnale. Läbi euroopalike eesmärkide, väärtuste, noorsootöö meetodite rakendamise, mille on võimalikuks teinud koolitused, kontaktid, poliitiline ning rahaline toetus, on noorsootöö arenenud ajakohaseks
valdkonnaks. See ei oleks aga saanud toimuda ilma Eesti oma inimeste entusiasmita ja soovita panustada
noorte ja selle kaudu ka ühiskonna arengusse.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Millised olid noorte võimalused vaba aja omaalgatuslikuks sisustamiseks enne Eesti Vabariigi loomist?
2. Millised olid noorte vaba aja veetmise võimalused iseseisvas Eesti Vabariigis 1918–1940?
3. Millised seadused reguleerisid noorte mitteformaalset haridust iseseisvas Eestis 1918–1940 ning kuidas
need mõjutasid noorte tegevust?
4. Nimeta iseseisvas Eestis tegutsenud noorteorganisatsioone. Millega need tegelesid?
5. Millised olid komsomoli ülesanded?
6. Kes olid pioneerid?
7. Mil moel muutus noorte vaba aja sisustamise korraldus nõukogude okupatsiooni ajal võrreldes iseseisva
Eestiga?
8. Kuidas oli noorte töökasvatus korraldatud nõukogude okupatsiooni ajal?
9. Võrdle saadud info põhjal noorte vaba aja arendavat sisustamist ja noorsootööd iseseisvas Eestis, Eesti
NSV-s ja taasiseseisvunud Eestis. Millised on olulisemad erinevused ja sarnasused, arengud?
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NOORSOOTÖÖ TEGEVUSSUUNAD
4.1. SISSEJUHATUS
Edgar Schlümmer
Eesti Noorsootöö Keskuse direktor
Eesti noorsootöö on aastakümnete jooksul kujunenud valdkond, kus tegutsetakse selgesti määratletud
õigusruumis, kus eesmärgid, tegevus ja vahendid on strateegiliselt planeeritud. Eesti taasiseseisvuse aja
noorsootöö kujunemisloo paremaks mõistmiseks on kasulik tutvuda ka õpiku 3. osaga „Noorsootöö kujunemine”, sest mitmed suunad on saanud alguse juba 1920. aastate hakul. Samuti aitab konteksti paremini
mõista noortepoliitika kujunemise kirjeldus peatükis 2.1 „Noortepoliitika“.
Noorsootöö struktuur ja teenused on väga mitmekesised. Põhimõtteliselt võib noorsootööks nimetada igasugust tegevust, mis on kooskõlas noorsootöö seaduse sätete ja mõttega, riiklikult kehtestatud eesmärkide
ja kutse-eetikaga. Allpool on lühidalt tutvustatud mõnda noorsootöötegevust ehk teisisõnu mõningaid
noorsootöö teenuseid.
Üldlevinud arusaama järgi tuleb selleks, et noor inimene saaks teha teadlikke otsuseid, teda informeerida
ja sobival moel kaasata. Teenuste osutamiseks on aastate jooksul loodud hulk maakondlikke ja kohalikke
noorteinfo- ja nõustamiskeskusi. Teenuse eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, pakkudes otsest või
kaudset teavet avalikust elust ja võimaldades noortel teha oma elu korraldamisel lihtsamini iseseisvaid
valikuid. Teenus võimaldab noorel saada teavet vaba aja veetmise võimaluste, tervise, õiguste, kultuuri,
osaluse, tööturu, karjääri, hariduse ja muu kohta ning mitut liiki nõustamist. Peale selle, et keskused
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pakuvad infot ja nõuandeid, osalevad nendes hõivatud noorsootöötajad ka infoüritustel ja noorteprojektides ning korraldavad info- ja nõustamisloenguid näiteks noortekeskustes, koolides ja teistes noortega
seotud asutustes.
Noorte kaasamine272 ja osalus on noortevaldkonna peamisi eesmärke ja meetodeid. Selleks on välja arendatud mitmesugused osalust soodustavad ja tutvustavad struktuurid – kõige levinumatest võib esile tuua
näiteks osaluskogud, noortevolikogud, õpilas- ja üliõpilasesindused. Noorte osalusest üldiselt loe peatükki
2.2.1 „Noorte kodanikuosalus”. Noortevolikogudest loe täpsemalt peatükist 4.2 „Noorsootöö kohalikus
omavalitsuses”.
Noorsootööd on teadvustatud noorte konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse arendajana ja sellisena on see
ka tõendatud. Töökasvatuslik ja mitteformaalne õpe läbib kogu noorsootööd alates ametite tutvustamise
päevadest, noortemalevatest ja karjäärinõustamisest ning lõpetades vabatahtliku töö arendamisega. Töökasvatuses lähtutakse üldisest tööhõivepoliitikast, aga ka noorsootöö võimalustest ja väärtustest. Tööhõivepoliitika siht on suurendada noorte tööga hõivatust ja vähendada kutseta noorte arvu muu hulgas sotsiaalsete ja tööalaste oskuste parandamise kaudu. Nii on noorsootöö ülesanne suurendada mitmekesiste
meetmete abil noorte tööhõivevalmidust, parandada noorte olukorda tööturule minnes ning leida üles
heitunud ja NEET-noored273 ja innustada neid.
Nagu juba mainitud, on noorsootöö oma sisult paljuski mitteformaalne õpe – juhendatud õppeprotsess.
Seega ei toimu noorsootöös midagi juhuslikku, vaid tegevused peavad olema läbi mõeldud, noorele teadvustatud ning õpitulemused võimaluse korral sõnastatud ja kindlaks määratud. Õppetegevuse planeerimise kõige formaalsem viis – õppekavad – on tavapäraselt ja seadusest tulenevalt kasutusel ainult huvikoolides. Aga ka igas huvikoolis on üha suurem vajadus anda lapse arengut arvestavat mitmekülgset õpet,
et tekiks suurem tugisüsteem isiksuse eluks ettevalmistamiseks, ning see nõuab huvikoolidelt aina suuremat paindlikkust ja noorte vajadustega arvestamist. Üldharidussüsteemiga tehtava koostöö kontekstis on
paslik mainida aastakümneid kestnud koolinoorsootöö traditsiooni, kus huvijuhi ehk kooli noorsootöötaja
ning erinevate võimaluste, ringide, klubide kaudu pakutakse lastele ja noortele mitmekesiseid võimalusi
arendavaks tegevuseks.
Noorsootöös on mõjusaid meetodeid ja kogemusi riskinoortele suunatud tegevuse korraldamisel, õigusrikkumiste, sotsiaalse ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel. Riskioludes (geograafilistes, majanduslikes, sotsiaalsetes jne) elavate ja/või probleemkäitumisega noorte jaoks arengueelduste loomine,
272
Autor mõistab siin noorte kaasamise all noortele mitmekesiste võimaluste loomist osalemiseks otsustusprotsessides ning
noorte osalusmotivatsiooni ja -harjumuse kujundamist.
273
Heitunu – mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi
aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida (allikas: Statistikaamet). Lühend NEET tuleneb ingliskeelsest väljendist Not in
Employment, Education and Training.
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noorte võimete ja oskuste rakendamine ning motivatsiooni suurendamine on samuti noortevaldkonna
olulisi eesmärke ja tegevusharusid.
Ka noorte tervis on teema, millega noorsootöö iga päev kokku puutub, alates uimastite, alkoholi ja tubaka
tarbimise ennetamisest, nende kahjuliku mõju tutvustamisest ja seksuaalkasvatusest ning lõpetades
aktiivse tervisliku eluviisi juurutamisega väga mitmesuguste meetodite abil – koolitustest, seminaridest,
tänavasündmustest laagrite, noortekeskuste ja spordikoolideni.
Mõningatest noorsootöö korraldajatest loe peatükkidest 4.2 “Noorsootöö kohalikus omavalitsuses”,
4.3 “Noorsootöö noortekeskuses”, 4.4 “Noorsootöö huvikoolis”, 4.5 “Noorsootöö koolis” ja 4.6 “Noorsootöö noorteühingus”.
Eesti tänapäeva noorsootöö kujunemine ja areng on süsteemne ning mitmekesine. Loodud on vajalik
õigusruum (seadused, riiklikud ja kohalikud arengukavad), toimib riiklik koordinatsioon ning tugi korraldajatele, noorsootöö tegijate spekter on lai ning selles on esindatud nii omavalitsuste asutused kui ka
kodanikuühendused, sh noorte enda loodud ja juhitud noorteühingud. Olulisim roll noorsootöö korraldamisel ning selle võrdselt kättesaadava avaliku teenuse pakkumisel on kohalikel omavalitsustel. Noorsootöö
omab mõju noore inimese elu eriaspektidele ning peab seetõttu olema oma tegevuste kaudu osa lahendusest väljakutsetele, mis noore ees seisavad (haridus, töö, tervis jne). Õnnestumine või ebaõnnestumine
noorega tehtavas töös ning oma tugevuste eksponeerimises sõltub aga paljuski noortega töötavast spetsialistist – noorsootöötajast. Täpsemalt tutvustab noorsootöötaja rolli, olemust, tööd ja seadusest tulenevaid piiranguid peatükk 1.3 „Noorsootöö kutseala”.
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4.2. NOORSOOTÖÖ KOHALIKUS OMAVALITSUSES
Ilona-Evelyn Rannala
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja

Sissejuhatus
Käesolevas peatükis tutvustatakse noorsootöö korraldamise põhimõtteid ja võimalusi kohalikus omavalitsuses. Noorsootöö korraldamine on nii kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega274 kui ka noorsootöö
seadusega 275 pandud põhiliselt kohaliku omavalitsuse õlule. Seadusandlik pool kirjeldab sealjuures nõutavat miinimumi. Suurema osa otsuseid, mida omavalitsuses noorsootöö teenustena pakkuda või eelisarendada, peab tegema iga omavalitsus ise, lähtudes riiklikust raamistikust ja soovitustest, noorsootöö
teostamise põhimõtetest ja väärtustest, kohalike elanike vajadustest ja traditsioonidest töös noortega,
olemasolevast infrastruktuurist ja keskkonnast ning eelarve võimalustest. Kõigest sellest on käesolevas
peatükis ka ühel või teisel viisil juttu.
Noorsootöö korraldamisel kohalikus omavalitsuses lähtutakse kolmest aspektist.
ᴏ Seadustest tulenevad omavalitsusele pandud noorsootöö korraldamise ülesanded, mis tuleb täita.
ᴏ Noortele arendava vaba aja tegevuse pakkumine traditsiooniliste ja jätkusuutlike noorsootöö institutsioonide või meetodite kaudu (nt huvikoolid, õpilasmalev, huviringid), mis on end tõestanud, sisse töötanud ja
mida (p)arendatakse (alapeatükis kirjeldatud kui „muud noorsootöö ülesanded ja võimalused“).
ᴏ Uued noorsootöö korraldamise formaadid või meetodid, mis on tekkinud või arenemas tulenevalt ühiskonnas toimuvatest protsessidest ja muutustest, mis on esile toonud uusi väljakutseid ning vajadusi
noorte jaoks ning millele traditsioonilised noorsootöö viisid ja meetodid ei suuda lahendusi pakkuda.
Mõistagi on nimetatud kolm noorsootöö korraldamise lähtekohta ideaalis eelkõige seotud noorte vajadustega, mida teadvustatakse, reaalselt aga enam omavalitsuse võimalustega. Peale selle on oluline tegur
noorsootöö korraldamise keskkond (infrastruktuur, professionaalsed töötajad, koolitus jms) ja muud taustategurid (nt võrgustik, rahvusvahelised kontaktid ja koostöö), mida käesolevas alapeatükis samuti puudutatakse. Mis on noorsootöö, miks seda tehakse, kellele ja millistele väärtustele tuginedes, on selles õpikus
läbivalt käsitletud teemad, mistõttu käesolevas alapeatükis räägitakse eelkõige kohaliku omavalitsuse
kohustustest, võimalustest, kitsaskohtadest ja praegusaja praktikast noorsootöö korraldamisel.
274
275

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (1993). Riigi Teataja RT I 1993, 37, 558
Noorsootöö seadus (2010). Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262
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Osalus, teavitus,
kommunikatsioon

Koostöö piirkonnas, riigis,
rahvusvaheliselt

EL

Juhtimine:
planeerimine, mõõtmine,
hindamine, analüüs,
parendamine

KOV noosootöö
Toimivate traditsioonide
hoidmine, edasiarendamine

Eesti noortepoliitika
raamistik

NOOR
Loovuse, innovatsiooni ja
arengute soodustamine

PERE
KOGUKOND

Koolitus, tunnustus,
motivatsioon:
kes teeb noorsootööd?

Ressurss:
noorsootöö eelarve

Noorsootöö
tegemise keskkond,
sh infrastruktuur

Joonis 1. Kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldamise olulised aspektid
Mida linnas ja vallas tuleks siis noorsootöös või noorsootööna teha? Kohalik noorsootöö ei saa mööda
vaadata riiklikust raamistikust, nii nagu riik omakorda ei saa mööda vaadata Euroopa Liidu suunistest
noortevaldkonna arengu kavandamisel. Kui eelmisel perioodil oli olulisim märksõna ehk noorte osalus ja
kaasamine,276 siis uuel perioodil keskendub Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik enim
võrdsete võimaluste loomisele ja noorte töötuse ning hõivamatuse probleemidele.277 Mõistagi on nendel
arengutel olnud ja on mõju ka Eesti noortevaldkonnale ja kohalikule noorsootööle.
Käesolevas alapeatükis tuleb juttu nii seadustest tulenevatest kohustustest (noorsootöö prioriteedid arengudokumendis; toetused ühingutele, programmidele ja projektidele; noortelaagri korraldamise tingimused; noortevolikogu loomine ja toetamine) kui ka traditsioonilistest ja uuematest võimalustest noorsootöö
korraldamisel (nt noortekeskus, õpilasmalev, noorteinfo levitamine) ning olulistest ressurssidest, mis on
selle töö tähtis eeldus (inimressurss ja võrgustikutöö).
276

Euroopa Komisjoni valge raamat: Uus hoog Euroopa noortele. (2004). Tartu. Haridus- ja Teadusministeerium.
Euroopa Liidu Nõukogu resolutsioon Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistiku kohta (2010–2018). (2009).
Brüssel.
277
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4.2.1. Seadustest tulenevad kohustused
noorsootöö korraldamisel
Arengukava kui kohaliku noorsootöö alusdokument
Mõningaid juhiseid riigi poolt kohalikule omavalitsusele annab noorsootöö seadus, mis esimese kohustusena sätestab, et vallas või linnas peavad olema määratud noorsootöö prioriteedid ja nende saavutamiseks vajalikud ülesanded olema kirjas valla või linna arengukavas. Kuidas seda konkreetselt teha – kas
valdkondliku arengukavana või kohaliku omavalitsuse arengukava eraldi osana või ühe alalõiguna näiteks
hariduse või vaba aja peatükis –, on otsustamiseks kohapeal. Arengu planeerimine algab alati tausta ja
hetkeolukorra väljaselgitamisest. Abiks võivad olla päringud Statistikaametisse, noorte olukorda laiemalt kirjeldavad uuringud, näiteks noorteseire raportid278. Nagu eespool öeldud, võiks terava pilgu heita
Euroopa Liidu, aga ka riigisisestesse strateegiatesse ja programmidesse. Olemasolev linna või valla olusid
kirjeldav statistika või uuring on samuti asjakohane. Eesmärk on lähtuvalt olukorrast, mis arvestab nii laiemat arengut (nt noorte olukord Eestis, noortepoliitika ja noorsootöö riiklikud sihid) kui ka kohalikku omapära ja vajadusi, seada suund parema soovitud olukorra saavutamisele mingi aja pärast. Ehk siis – arengukava ei kirjelda esmajoones seda, mida me teeme, vaid eelkõige seda, miks midagi teeme ja kuhu tahame
jõuda. Alles seejärel on küsimused, kuidas ja kes teevad, palju see maksma läheb ning kust see ressurss
võetakse. Kahjuks on levinud mõtlemine, et arengukavad on vaid paberid sahtlis ning tegelik elu käib oma
rada. Realistlik, kõigi oluliste osapooltega läbiarutatud ja paikapandud plaan ühes jagatud vastutusega on
arengu seisukohast ikka pigem käivitajaks kui pidurdajaks.

Toetused noorteühingutele, noorteprogrammidele ja -projektidele
Teise kohustusena on noorsootöö seaduses kirjas, et vallas või linnas peab volikogu olema kinnitanud
noorteühingute, noorteprogrammide ja -projektide toetamise korra ning eelarveliste vahendite olemasolul tuleb anda ka toetusi. Praktikat on üle Eesti erinevat: toetusi jagatakse kord aastas, kaks korda aastas,
iga kuu. Tegemist on ühe olulisema moodusega, kuidas kohalikus omavalitsuses noorte aktiivsust ja algatusi toetada. Vahendite leidmine noorteühenduste, noorteprogrammide ja -projektide toetamiseks peaks
aga olema noorsootöö prioriteete. Noorte ideedele soodsa pinna loomine ning neile kogukonnas tegutsemise võimaldamine on noorsootöö alustalasid. Kasu saavad sellest nii noored, õppides koostööd, kogukonnas tegutsemist, teistega arvestamist, planeerimist jm, kui ka vald või linn, kaasates noori otsustama ja
kogukonnale vajalikku tegevust ellu viima.
278
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Hea näide noorte omaalgatusest on Otepää noorte tehtud film „Pähklipäev” kohalikest tegelastest komöödiavõtmes. Filmi linastati kohalikus kultuurimajas. Niisuguseid väikesi algatusi
saab ellu viia ka väheste ressurssidega, seda tõdesid ka noored ise,279 ent taoline väike tegu seob
noori ja kogukonda, annab kogemusi ja positiivseid elamusi.

Projektlaagri korraldamise tingimused
Kolmandaks ütleb noorsootöö seadus, et volikogu kinnitab valla või linna territooriumil korraldatava projektlaagri pidamise tingimused ja korra ning loa väljastamise korra. Lihtsalt selgitatuna tähendab see, et
kui vallas või linnas soovib mõni organisatsioon korraldada noortele 6 ööpäeva või kauem kestva laagri,
peab laagri korraldaja saama selleks valla või linnavalitsusest loa. Korraldaja peab saama teada, milliste
tingimustega (kohalikku eripära arvestades, näiteks võib olla varasem öörahu nõue) peab ta lisaks noorsootöö seaduses ettenähtule arvestama. Kui valda või linna tuleb näiteks 200 noorega 6-päevane laager,
kus puhkeb äkitselt noorte seas suur kaklus või viiruslik epideemia, peab kohalik omavalitsus suutma
asjakohaselt ja kiirelt reageerida. Seega on tingimuste läbimõtlemine, loa andmine ja teavitamine kõikide
osapoolte, nii korraldajate, noorte, kohalike elanike kui ka kohaliku omavalitsuse huvides.
Neljandaks lubab seadus kohalikul omavalitsusel võtta noorsootöö korraldamisel endale ka muid ülesandeid, kuid sellest tuleb juttu allpool.

Noortevolikogu
Noorsootöö seadus ütleb, et valla- või linnavolikogu juurde võib luua noortevolikogu ning volikogu on see
koht, kus noortevolikogu valimise ja tegutsemise ning toetamise alused ka kinnitatakse. Noortevolikogu
konsulteerib kohalikku omavalitsust noori puudutavates küsimustes. Nii näiteks on ta heaks partneriks
noorsootöö prioriteetide ja/või arengukava koostamisel, aga heaks mõtteks on kaasata noortevolikogu liikmed ka noorteühenduste, noorteprogrammide ja -projektide toetuste andmise protsessi, suuremate kogukonna sündmuste planeerimisse ja elluviimisesse, võimalusel näiteks ka rahvusvahelisse koostöösse noorsootöö alal jne. Noortevolikogude loomine ei pruugi alati lihtsalt minna – ühelt poolt on selleks kõigepealt
vajalik noorte enda soov, aga ka alusteadmised osalusest. Noortevolikogu loomisega kaasneb kindlasti
279
Sarjas, A. (2012). Noored tegid Otepääl kino. Maaleht 12.09.2012. http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/nooredtegid-otepaal-kino.d?id=64955842
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Noorte osalus ei piirdu
noortepoolse osalemisega,
vaid eeldab oluliste täiskasvanute valmisolekut noorte
osaluseks. Selle valmisoleku
loomine ja siinkohal töö
täiskasvanutega on samamoodi kohaliku noorsootöö
osa ja väljakutse noorsootöötajale.

teinegi aspekt: noortega konsulteerimiseks, nende kaasamiseks peavad nii teadmiste kui ka hoiakute poolest valmis olema ka volikogu ja linnavalitsuse liikmed,
töötajad. Kohalik noorsootöötaja saab oluliste ametnike ja poliitikute koolitamisel
teha koostööd valdkondlike organisatsioonidega, sealhulgas noorteühingutega.
Noorte osalus ei piirdu noortepoolse osalemisega, vaid eeldab oluliste täiskasvanute valmisolekut noorte osaluseks. Selle valmisoleku loomine ja siinkohal töö
täiskasvanutega on samamoodi kohaliku noorsootöö osa ja väljakutse noorsootöötajale.
Heaks näiteks nii noortevolikogu toimimisest kui noorte omaalgatusest ja
kasust kogukonnale on Pärnu noortekogu algatus linna prügikastide kaunistamisest, mistõttu muutusid need ka kergemini leitavaks. Noortekogu
korraldas koolides prügikastide kaunistamise disainikonkursi ja laekunud
rohkem kui sajast tööst valiti välja 19. Teostamisel pakkusid partnerlust
Pärnu Kunstikooli õpilased. Tagasiside kogukonnalt oli positiivne. 280 Tuleb
märkida, et linn on toetanud Pärnu noortekogu juba 2005. aastast. Toetus
on nii materiaalne kui ka juhendav. 281
Samal ajal, kui Tallinna linna noortevolikogu osaleb regulaarselt Tallinna
Linnavolikogu komisjonide töös, andes noortepoolseid hinnanguid menetluses olevatele eelnõudele ning aitab Tallinna Spordi- ja Noorsooametil korraldada noortenädalal osaluskohvikut, 282 et suurendada noorte osalemisharjumusi ja -teadlikkust, leiab ta aega ka rikastada linnaelu praktilisemat laadi
ettepanekutega, näiteks tänavaspordi parkide rajamise idee elluviimine. 283
Noorte osaluse toetamine on kohaliku omavalitsuse noorsootöös vaieldamatult üks
esikohal olevaid teemasid ning suuremaid väljakutseid. Nagu eespool viidatud, on
280
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noorte osaluse teema olnud aastaid ka Euroopa Liidu ja Eesti noortevaldkonna prioriteet. Kindlasti ei ole
noortevolikogud (või mõne muu nimega osaluskogud) ainus võimalik viis kaasata noori otsustamisesse,
kaasarääkimisse ja kogukonna elu korraldamisse. Osaluskogude puhul on taustal alati see teadmine, et
osaleda saab piiratud arv noori, kes peavad teadvustama, et nad esindavad ka teisi noori ning nende
kaudu peavad saama sõna nende eakaaslasedki. Praktikas see alati ei toimi, kuid teisest küljest ei toimi
see meie ühiskonnas ja demokraatlikus valimis- ja poliitilises süsteemis ka laiemalt. Demokraatliku ühiskonna teema on läbiv kindlasti nii formaalhariduses kui ka noorsootöös ja peaks pakkuma mitmeid koostöökohti õpetajatele ning noorsootöötajatele. Igal juhul on kohaliku omavalitsuse noorsootöö ametnikul
ja noorsootöötajal vastutusrikas ülesanne noori osalema õpetada ning neid sobival viisil kaasata kohaliku
elu protsessidesse algusest lõpuni. On selleks siis osaluskogud, suuremalt korraldatud osaluskohvikud ja
osalussimulatsioonid või kohaliku elu küsimusi arutavad noorteparlamendi sessioonid. 284 Kindlasti on
kohalikele noortele samm edasi osalemine maakonna osaluskogudes või suuremates üleriigilistes osalust
toetavates programmides, nagu „Varivalimised”285 või „101 last Toompeale” 286. Noorte osaluse teema
juures ei ole alati esikohal üksnes panustamine otsustamisesse, vaid ka otsuste elluviimisesse – peale eelnõude läbitöötamise, mõttetöö ja ettepanekute tegemise on noortel loomuomane vajadus tegutseda, ka
aktiivsetel osaluskogu noortel, ning sellekski tuleb võimalus anda.

4.2.2. Traditsioone ja uusi võimalusi noorsootöö korraldamisel
Selles alajaotuses on juttu peatüki alguses nimetatud muudest ülesannetest, mida kohalik omavalitsus
noorsootöös täidab. Siinkohal tasub tähele panna, et osa noorsootöö institutsioone ja meetodeid on
väga pika traditsiooniga: huvikoolid, huviringid koolides, õpilasmalevad, laagrid. Need on olemas olnud
juba nõukogude ajal ning säilinud tänapäevani – ühelt poolt kõneleb see traditsioonide jätkusuutlikkusest
ning tarkusest toimivat mitte ära visata. Teiselt poolt võib selle taga olla ka teatav mugavustsoon ja hirm
süsteemi ümber korraldades traditsioone kahjustada. Igal juhul on enamikus omavalitsustes olemas kas
huvikool(id), kooli huvitegevus, enamasti ka võimalus kohalikel lastel osa saada suvistest laagritest. Noorsootöö (taas)tekkimisel 1990. aastatel asutasid mitmed omavalitsused noortekeskusi ning see tendents
on jätkunud seniajani – arvamus, et noorsootööd saab teha just eelkõige ja ainult noortekeskuste kaudu,
on valdav praegugi.
Kohalik omavalitsus noortekeskuste ja huvikoolide pidajana või teenuste rahastajana, kus partneriks nii
erasektor kui ka kolmas sektor, on eelkõige algataja, järelevalvaja, kvaliteediarendaja rollis. Huvikoolide
284
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Eeldused noorsootöö tulemuslikuks korraldamiseks
kohalikus omavalitsuses
on järgmised: valdkondliku
statistika kogumine, analüüsimine, hindamine ning
sellest lähtuv parendustegevus, uuringutega kursis
olemine – noorsootöö
taustsüsteemi jälgimine,
mõistmine ja kohalike oludega sidumine.

tööd reguleerib huvikooli seadus 287 ja kooli pidajana peab kohalik omavalitsus olema
kursis tehtava töö ja arendustega, tegevusstatistikaga, eelarve kasutamisega. Hoolimata sellest, et seadusega ei ole sätestatud, milline on omavalitsuse roll noortekeskuste pidajana või teenuse rahastajana, on mõistlik lähtuda samadest põhimõtetest.
Eesrindlikumad omavalitsused koguvad ja analüüsivad nii noorsootöö valdkonnas
tegutsevate haridusasutuste kui ka noorsootööasutuste tegevusstatistikat, tagasisidet
teenustele ja ressursside optimaalset kasutamist ning sisulisi tööplaane ja -tulemusi,
näiteks algatatud projekte, programme, osalemist kohalike sündmuste korraldamises,
koostööd asutuste vahel ning isegi hindavad teenuse kvaliteeti. Omavalitsuse roll on
vajaduse korral (mis tähendab, et keegi kohalikus omavalitsuses tegeleb vajaduste
väljaselgitamise ja analüüsimisega, protsesside suunamisega) suunata hallatavaid
asutusi või teenusepakkujaid, näiteks rahastatavaid vabaühendusi, olemasolevate
teenuste parendamiseni, uute tegevussuundade või teenuste loomiseni. Samad põhimõtted ja ülesanded on omavalitsusel ka muu noorsootöö korraldamises, olgu selleks
õpilasmalev, laagrid, noorte infoteenus vm. Samad põhimõtted on tegelikult kohaliku
omavalitsuse töös läbivad sõltumata valdkonnast.
Eeldused noorsootöö tulemuslikuks korraldamiseks kohalikus omavalitsuses on järgmised: valdkondliku statistika kogumine, analüüsimine, hindamine ning sellest lähtuv
parendustegevus, uuringutega kursis olemine – noorsootöö taustsüsteemi jälgimine,
mõistmine ja kohalike oludega sidumine.

Noorsootöö koolis ja huvikoolis
Uuendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 288 valguses on kooli huvitegevusel
oluline roll õppekava toetamisel ning koolil kohustus võimaldada õpilastele tasuta
kasutada kooli ruume õppekavaväliseks tegevuseks. See on osa nn noorsootööst
koolis, mida enamasti koordineerib kooli huvijuht. Sõltuvalt sellest, kas omavalitsuses
on hariduse ja noorsootöö valdkonnad liidetud või mitte, on noorsootöö ja hariduse
sidusus kas tugevam või nõrgem. Eestis on juba omavalitsusi, kus kooli huvijuht on
ametlikult kooli noorsootöötaja ning formaal- ja mitteformaalse õppe sidumine tõstetud prioriteediks, sealjuures on õppekava toetavat mitteformaalset õpet võimalik
pakkuda nii kooli huvitegevuse raames kui ka koostöös huvikoolide ja noortekeskustega. Huvikoolide tegevusest loe täpsemalt peatükist 4.4 „Noorsootöö huvikoolis”. Küll aga võiks siinkohal mõelda, kas ja kuidas võiks osasid koolitunde, näiteks
287
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looduse, tööõpetuse või kunsti teemadel, viia huvikooli ning milliseid nišše huvitegevuses osalevatele
noortele saab kohalikus omavalitsuses pakkuda väljundina ja eneseteostuseks: esinemine tähtpäevadel,
esindamine konkurssidel jne.

Noorsootöö noortekeskuses
Noortekeskuste üldisest rollist, spetsiifikast ja tegevusest saab lugeda peatükist 4.3 „Noorsootöö noortekeskuses”. Kuidas aga näeb noortekeskuse rolli noorsootöös kohalik omavalitsus – kas tegemist on põhilise noorsootöö korraldajaga, kes vastutabki kogu valla või linna noorsootöö ja selle eri aspektide eest, või
ainult ühe osaga noorsootööst, n-ö ühe teenusega? Mõistagi on sellele küsimusele vastamisel määravaks
kohaliku omavalitsuse suurus ja võimalused. Taasiseseisvunud Eestis on paarikümne aasta jooksul välja
kujunenud lähenemine, et mida väiksem omavalitsus, seda sagedamini on kogu noorsootöö korraldamine
delegeeritud noortekeskusele. Kas ja kui hästi on noortekeskus sel juhul juhitud, mehitatud, rahastatud,
kaasatud koostöösse ning arengutesse, kas on antud selged sihid noorsootöö korraldamiseks – need on
töö tulemuslikkuse seisukohast määravad tegurid. Teisalt, enamik neid tegureid on määravad ka suuremas
omavalitsuses, lihtsalt muud noorsootöö teenused ja toimimismudelid ei lase noorsootöö tulemuslikkusel
jääda sõltuvusse ühest asutusest – noortekeskusest.
Eestis lähenetakse noortekeskuste kuuluvusele peamiselt kaht moodi. Esimesel juhul on noortekeskus
kohaliku omavalitsuse asutus, kellel on kindel eelarve. Teisel juhul on teenus delegeeritud vabasektorile
ning rahastatakse teatud osa eelarvest, jättes raha juurde otsimises, kuid ka teenuse kujunemises vabamad käed. On ka omavalitsusi, kus on kombineeritud variant mõlemat liiki kuuluvusega keskusest, ja omavalitsusi, kus noortekeskust polegi.
Iseenesest mõistetavalt on kohalikul omavalitsusel kui rahastajal või ka omanikul otsene kohustus targalt
oma keskusi suunata ning keskustes tehtava töö kvaliteeti arendada, toetada ja kontrollida, millest oli selle
osa alguses juba juttu.
Hea näide noortekeskuste töö kvaliteedi arendamise ja koostöö kohta on Tartu ja Tallinna vaheline projekt „Hea noorsootöö heas noortekeskuses”, mille käigus loodi noortekeskuse kvaliteedihindamise mudel ning katsetati seda. 289 Mudel on õpiku kirjutamise hetkel täiustamisel ning
saab koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega kättesaadavaks teistelegi noortekeskustele. Head noortekeskust hinnatakse selles mudelis juhtimise, avatuse, koostöö, osavõtu
ja võimaluste (JAKOV) alusel.
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Noorsootöö õpilasmalevas
Õpilasmalevate korraldamisel on Eestis pikk traditsioon, mida kirjeldab õpiku 3. osa „Noorsootöö kujunemine”. Õpilasmalev, nagu nimigi vihjab, pakub õpilastele tööd, mõistagi suvel. Peale tööharjumuse kujunemise ja töö iseloomust ja -tulemustest sõltuva palga saab noor enamasti osa ka mitmekülgsest eakohasest
sotsiaalsest programmist. Traditsiooniliselt on õpilasmalevas nn ööbimisega ja ööbimiseta rühmad.
Õpilasmaleva põhiline sihtrühm on 13–18-aastased noored. Eesti Noorsootöö Keskus rahastab üle Eesti
korraldatavaid õpilasmaleva rühmi alates 2005. aastast. Igal suvel on õpilasmalevas osalenud kuni 6000
noort, neist ligi 900 pealinnas. Ka malevarühmade korraldajate juriidiline vorm võib olla erinev – korraldajaks võivad olla kohalikud omavalitsused või nende asutused, vabaühendused ja linna osalusega sihtasutused. Kindlasti on maakondades kasulik teha malevarühmade organiseerimisel omavalitsuste vahel koostööd. Kuigi kergem lahendus on leida noortele tööd linna või valla poolt (nt heakorratöö), on nii kogemuste
kui ka edasise partnerluse poolest soovitatav tegutseda koos ärisektoriga ning seeläbi kaasata ettevõtjaid
kogukonna ellu ning noorsootöösse. Kohaliku omavalitsuse hea koostöö kohalike ettevõtjatega on malevarühmade korraldamisel kindlasti abiks.

Noorsootöö noortelaagrites
Noorte- ja projektlaagrite korraldamise nõuded sätestab noorsootöö seadus.
See kehtestab täpsed nõuded nii keskkonnale, personalile kui ka tegevusele. Kohalik omavalitsus, kes otsustab ühel või teisel viisil toetada oma territooriumil elavate laste ja noorte laagrisuve (sest enamasti korraldatakse laagreid suvel), peab seadusest tulenevate nõuetega kursis olema ning jälgima, et lapsed puhkaksid
laagris, mis on kõikide nõuete kohane. Korraldamisel ja toetamisel on aga jällegi mitmeid võimalusi ning mitmesugust praktikat: kohalik omavalitsus võib oma asutuse või toetatava vabaühenduse (nt noortekeskus või
spordiklubi) tegevuskavas ning seega ka eelarves või toetuses ette näha laagri korraldamise; laagrite korraldajatele võib linn või vald olla ette näinud eraldi toetuse (nt Tallinnas); linn või vald võib lapsevanemale hüvitada lapse laagrist osavõtmise kulud, sh ka ühekordse sotsiaaltoetuse näol. Hoolimata mitmetest toetustest
on tava siiski selline, et vanem maksab oma lapse laagris olemise eest osaliselt ise. Laagris osalemise hinna
kujunemisel mängib rolli tegevuse spetsiifika – nii on näiteks erinevad keeleõppe-, mere- ja spordilaagrid
kulukamad kui tavalised puhkelaagrid. Laagrite korraldajatel on analoogselt õpilasmalevate korraldajatega
võimalus saada toetust ka Eesti Noorsootöö Keskusest ning mõnest teisestki fondist. Aastatel 2009–2012 on
laagritegevuses aastas osalenud 22 000–28 000 last ja noort. 290 Õigeaegne laagrivõimaluste info omamine
ning edastamine noortele ja nende vanematele on kohaliku noorsootöö väike, ent oluline osa.
290
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Noorteinfo korraldamine
Õpiku kirjutamise ajal on kasutusel süsteem, kus noorteinfo teenuse korraldamist rahastatakse riiklikult
ja maavalitsuste kaudu sõlmitakse maakonnas noorteinfo teenuse korraldamiseks ühe või mitme teenusepakkujaga lepingud. Nii oli näiteks 2012. aastal Saare maakonnas üks noorteinfo teenuse korraldaja ja
Harju maakonnas kolm. Igas maakonnas on vähemalt üks noorte teavitamis- ja nõustamiskeskus. Noorteinfo teenuse osutamisel on oluliseks lähtekohaks noorteinfo teenusstandard291. Kohalik omavalitsus võib
esiteks nii noorteinfo teenuse kui ka nõustamisteenuste (nt karjäärinõustamine) asjus pöörduda maakondliku teenusepakkuja poole ning saada kindlas mahus teenust sel viisil. Arusaadavalt, kui on tegemist
ühe teenusepakkujaga maakonna peale, ei ole teenuse maht sageli piisav. Alati ei ole omavalitsused ka
maakonna teavitamis- ja nõustamiskeskuste tööst piisavalt teadlikud. Kohalikul omavalitsusel on vajaduse
korral võimalus noorteinfo korraldamist ka ise toetada ning tagada sedakaudu oma noortele info kättesaadavus ja kvaliteet. Arvestades info tähtsust tänapäeva ühiskonnas, on infotöösse panustamine tähtis. Eespool on juba juttu olnud noorsootöös interneti võimaluste kasutamisest ning noorte teavitamisel on see
eriti asjakohane, kuigi rohkem on levinud kohapealsed noorteinfo teenuse pakkujad kas eraldi üksustena
või ka noorsootööasutuses tegutsevatena.
Noorteinfo osutamisel on standardist lähtuvad soovitused ja teemavaldkonnad järgmised: noorsootöö
võimalustest teavitamine, töö ja karjäär, haridus, ühiskond ja kodanik, noorte osalus ja kaasamine, huviharidus ja huvitegevus, tervis ja suhted, rahvusvaheline info, vaba aja veetmise võimalused. 292

Koostöö noorteühingute ja teiste vabaühendustega
Sõltuvalt kohaliku omavalitsuse suurusest võib noorteühingute ja teiste vabaühenduste arv omavalitsuses
oluliselt erineda. Seda enam on aga tähtis toetada olemasolevaid vabaühendusi ja neid kogukonna ellu
kaasata. Noorteühing ei pruugi mõnest teisest vabaühendusest erineda muu kui liikmete vanuse poolest.
Tegevuse poolest võivad aga nii vabaühendused kui ka noorteühingud tegelda noorsootööga ja pakkuda
noortele mitmekülgset tegevust. Huvid, mis noored ühingusse organiseeruma paneb, võivad varieeruda
tänavatantsust koorilauluni, keskkonnakaitsest moeloomeni, poliitikast religioonini. Noorteühingud ja teised vabaühendused saavad kohalikule omavalitsusele partneriks olla näiteks valla või linna sünnipäeva,
12. augustil tähistatava rahvusvahelise noortepäeva, kultuuriõhtute, koolituste, aktsioonide ja debattide
või spordipäevade ja lastekaitsepäeva korraldamisel, kohaliku lehe väljaandmisel või kooliprogrammi ning
noortekeskuse tegevuse rikastamisel, aga ka kohaliku elu probleemide lahendamisel. Hea partnerluse
291
292

Noorteinfo teenusstandard (2011). Eesti Noorsootöö Keskus.
Vt Eesti Noorsootöö Keskus. Noorteinfo punkt. http://www.entk.ee/noorteinfopunkt
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saavutamiseks on koostöökohtumised, ühised koolitused, nõupidamised, ideepäevad jm igati asjakohased, sõltumata sellest, kumb pool neid algatab. Hea koostöö ei piirdu kindlasti ainult omavalitsuse poolt
toetuse andmisega. Tuleb silmas pidada, et noorteühingu juhtimine on sageli pigem suhteliselt noortes
kätes, mistõttu on jätkusuutlikkuse seisukohast suurem vajadus koolituste jms järele, et toetada juhtimise
arendamist, järelkasvu kasvatamist ühingus, projektide algatamise ja läbiviimise oskust jne. Omavalitsuse
toetus, Eesti Noorteühenduste Liidu info jälgimine ja vahendamine noorteühingutele ning laiapõhjalisem
partnerlus aitavad noorteühingute jätkusuutlikkusele kaasa.

Uued keskkonnad ja meetodid noorsootöös, arendustegevus
Nagu eespool mainitud, peab ühiskonnas toimuvate muutustega kaasa liikuma ka noorsootöö. Noorsootöö on paindlik ja kiirelt reageeriv valdkond, mis mõjutab ning suunab noore elu ja valikuid. Hariduses
on näiteks õppekavad, mille ülevaatamine ja kinnitamine võtab kaua aega, sotsiaalsfääris toetused, mille
määrad ning arvutamise skeemid on aastateks paigas. Noorsootöös on aga märksa rohkem ruumi paindlikkusele, innovatsioonile, loovusele, kuid sageli ei kasutata seda ruumi piisavalt ning jäädakse tegutsema
ainult harjumuspäraste töövõtete ja meetoditega. Kuidas kaasata töötuid noori ning mida saab noorsootöö teha nende olukorra parandamiseks? Noored veedavad aina rohkem aega internetis – kuidas seal nendeni jõuda? Millised on noorsootöö võimalused noorte emade (perede) toetamisel või hoopis alaealiste
komisjoni suunatud noorte resotsialiseerimisel? Kuidas saab noorsootöö kaasa aidata integratsiooniprotsessis ja sallivuse kasvatamises? Need küsimused on aktuaalsed olnud aastaid. Eespool on juba viidatud
sellele, et kohalik omavalitsus on noorsootöö korraldamisel ka uute teenuste ja protsesside algataja, analüüsinud enne vajadusi ja võimalusi, ning pidades muidugi silmas omavalitsuse arengukava(de)s seatud
prioriteete. Teiselt poolt võivad uued algatused ja teenused välja kasvada ka n-ö rohujuuretasandilt ning
omavalitsus võib nendega liituda ja toetada neid hiljem. Kolmandaks võib uue teenuse algatamise võtta
enda peale mõni muu oluline maakondlik, riiklik või miks mitte erasektori organisatsioon, kes puutub
kokku lahendamist vajava suurema probleemiga ning kutsub lahenduste väljatöötamiseks näiteks kokku
maakonna tasemel ümarlauanõupidamise, millest võtavad osa kohalikud omavalitsused ja potentsiaalsed
partnerid. See loetelu ei pruugi ammendav olla, kuid loodetavasti loob arusaama, et omavalitsuse roll
uutes algatustes ning probleemide lahendustes on tähtis.
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Hea näide erasektori organisatsiooni algatusest, millega hiljem omavalitsused said liituda, on
Eesti Energia algatatud programm ENTRUM (SA ENTRUM). Programm toetab noorte ettevõtlikkust. Programmi on tutvustatud eri maakondades ning kohalikud omavalitsused on võimalusest
kinni haaranud, võimaldades oma noortel programmis osaleda. ENTRUM pakub noortele koolituste seeriat, mentorlust, oma projektiidee hindamist ja elluviimist. Kohalikul omavalitsusel on
võimalus teavitada noori programmist, toetada nende osalemist koolitustel (transpordikulude
katmisega) ning aidata kaasa noorte ettevõtlusalaste projektide teostumisele kohapeal, tunnustada häid algatusi.293
Uusimaid, kuid mitmes kohas ka juba kas kasutusel või juurutamisel olevaid meetodeid on näiteks
mobiilne noorsootöö. Kuigi mobiilse noorsootöö mõiste definitsioonis ei ole Eestis kokku lepitud, võib
siiski välja tuua, et selle osadeks on kokkuleppeliselt alati töö noorte kogunemiskohtades ja tänavatel,
informeerimine, psühholoogiline nõustamine individuaalselt ja grupis, keskendudes probleemide lahendamisele ja sotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutöö riskikäitumisega noore seisukohast oluliste
institutsioonide (nt kool, kodu, noortekeskus, politsei, kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja) vahel. See,
kas tegutsemiseks kasutatakse mobiilset noortekeskuse bussi või läheb noortekeskus telgiga kaubanduskeskuse ette või suvel randa või „patrullivad“ noorsootöötajad paaris tänaval, on juba võimaluste, vajaduste ja ka uutmoodi mõtlemise julguse teema.
Hea näide mobiilse noorsootöö variatiivsusest on Tallinnas aastast 2011 toimuvad „elustiili
seminarid”. Seminarid toimuvad noorte kogunemiskohtades, enamasti kaubanduskeskustes, ja
pakuvad noortele, kes seal „hängivad”, võimaluse proovida kätt mitmesugustes töötubades,
harjutada midagi huvitavat või kohtuda nii põnevate kui ka kuulsate inimestega. Mõistagi jagatakse noortele infot, sõlmitakse usalduslikke kontakte ja kutsutakse neid noortekeskusesse või
mõnele järgmisele noortesündmusele.
Noortega internetis tehtav töö ei ole paarikümne noorsootöö kujunemise aasta jooksul Eestis veel väga
levinud – siin on põhjust vaadata põhjanaabrite suunas.

293

Vt rohkem ENTRUM www.entrum.ee
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Noorsootöö korraldamisel
on järjest olulisem liikuda
nendesse keskkondadesse, kus noored aega
veedavad: internetti, avalikku ruumi, meelelahutuskeskustesse jne. Noorsootööd ei saa ega tuleks
piiritleda/määratleda
olemasoleva infrastruktuuriga või selle puudumisega.

Hea näide on Helsingi linna algatatud virtuaalse noorsootöö mudel
„Netari”, mis on lõpuks üle riigi kasutusele võetud, alguse sai aga juba
2004. aastal. Noorsootöötajad on kindla äratuntava tunnusmärgiga
tööl erinevates veebikeskkondades, kus noored aega veedavad, näiteks
tüdrukuteajakirja veebiversioonis, aga ka spetsiaalsetes virtuaalsetes
noortekeskustes. Noorsootöötajad, kuid ka sotsiaaltöötajad, politsei ja
terviseedendajad jagavad seal noortele infot, annavad nõu või suunavad
suuremate probleemide korral edasi. Nüüdseks on „Netari” saanud osaks
suuremast riiklikust hankest internetipõhiste noorsootöö teenuste arendamisel, mida endiselt juhib pealinn. Hanke nimi on Verke-Verkenuorisotyö
(võrgunoorsootöö) ja muu hulgas keskendub see ka tööle rassismi ennetamisel. 294
Eestis võib niisugusteks headeks algatusteks internetipõhises noortega tehtavas
töös pidada veebikonstaableid ja Pärnu linna noorte infoportaali online Messengeri
varianti, kus noorteinfo töötaja oli infoportaali kodulehel kättesaadav ka Messengeri kaudu ning vastas küsimustele ja andis nõu. Kiirelt muutuvas maailmas, kus
internetipõhised kanalid, sh sotsiaalmeedia samuti pidevalt muutuvad ja arenevad,
on olulisemaks märksõnaks noorsootöös olla noortele kättesaadav nendes keskkondades, kus noored aega veedavad.
Noorsootöö korraldamisel on järjest olulisem liikuda nendesse keskkondadesse, kus
noored aega veedavad: internetti, avalikku ruumi, meelelahutuskeskustesse jne.
Noorsootööd ei saa ega tuleks piiritleda/määratleda olemasoleva infrastruktuuriga
või selle puudumisega.
Oluline uute noorsootöö keskkondade ning meetodite kasutusele võtmise puhul
on vajadus, sobivus noortele (atraktiivne, huvipakkuv, arendatav), ohutus, noorsootöötajate väljaõpe ning teiste noortega töötavate spetsialistide kaasamine, ent
ka kogukonna teavitamine – need on teemad, millele peab omavalitsus koos teenusepakkujatega mõtlema. Iga edasiliikumine, vana parendamisele või uue loomisele suunatud protsess saab üldjuhul alguse mingist kohalikus (aga ka piirkondlikus
või riiklikus) kontekstis olulisest probleemist või kitsaskohast. Midagi on vaja teha
294

Netari. Pelastakaa Lapset Ry. http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nuorisotoiminta/netari/
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teisiti, mingi sihtrühm on jäänud tähelepanuta, mingi probleem tekib uuesti ja uuesti, kogukond on avaldanud rahulolematust teenuse pakkumisega jne.
Selleks, kuidas arenguprotsesse kavandada ning ellu viia, on võimalusi parasjagu nii palju, kui on fantaasiat, tahtmist, julgust ja ressursse. Iga niisugune ettevõtmine algab vajaduste ja taustapildi väljaselgitamisest, kavandamisest ning osapoolte kokkukutsumisest. Kes esialgu midagi uut ei julge proovida, võib jääda
traditsioonilisemate ümarlaua- ja muude nõupidamiste juurde, ent samas pole sugugi halb proovida ka
teistmoodi lähenemist, näiteks
ᴏ mõttehommikuid partneritele, mis algavad näiteks pannkookide küpsetamisega;
ᴏ ideepäeva või muutuste laborit, kus ühe päeva jooksul töötatakse välja uusi ideid ja lahendusi ühe valitud teema kohta;295
ᴏ väitlust teema üle;
ᴏ arendusseminari väljasõiduga, kuhu kaasatakse kõik partnerid;
ᴏ tulevikulinna mängu (Briti Nõukogu algatatud formaat, mis pakub noortele hea võimaluse kaasa rääkida
linna poliitikate väljatöötamisel ja keskkonna kujundamisel) või muud mängu, mis mängulises vormis
paneb lahendusi otsima;
ᴏ avalikku juhendatud arutelu296 või temaatilist foorumit või fookusgruppe;297
ᴏ stažeerimisreisi mõnda teise omavalitsusse, kus teemaga rohkem tegeldud (kas Eestis või välismaal), või
kui raha napib, siis virtuaalstažeerimise korraldamist;
ᴏ esseevõistlust parimate lahenduste leidmiseks nii kogukonnas, omavalitsuse töötajate kui ka teenusepakkujate ja partnerite seas ühes sellele järgnevate aruteludega;
ᴏ matkimist ja rollivahetusmänge.
Loetelu ei ole kindlasti ammendav.

295
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Muutuste labori kohta loe http://mitteformaalne.ee/kalendar/event/103
Loe juhendatud arutelu kohta näiteks http://www.bmartin.cc/pubs/11sa/Carson.html
Loe fookusgruppide kohta näiteks http://www.rajaleidja.ee/fookusgrupp-2/
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4.2.3. Võrgustikutöö ja inimressursside olulisus
kohalikus noorsootöös
Inimressursid ja nende hoidmine
Kohaliku omavalitsuse noorsootöö saab hästi edeneda vaid piisavate inim- ja muude ressursside olemasolul. Inimressursid on selles vahest kõige olulisemad. Mõistagi sõltub omavalitsuse suurusest, võimalustest
ja prioriteetidest noorsootöö korraldamise struktuuri olemasolu – kas noorsootöö on eraldi ühe või lausa
mitme omavalitsuse töötaja ülesanne, kas selleks on omaette ametikoht, osakond, teenistus, sektor või
on see mõne töötaja üks ülesanne mitmetest. Samas, nagu eespool noortekeskuste lõigu juures mainitud,
pole sugugi erandlik, et noorsootöö korraldamine on delegeeritud noortekeskusele sõltumata keskuse
juriidilisest staatusest. Mida vähem inimesi, seda rohkem tuleb aga tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele: kes vastutab omavalitsuses noorsootöö korralduse eest ja kuidas toimub juhtimine, elluviimine,
järelevalve, rahulolu mõõtmine või tagasiside ning arendamine? Sõltumata omavalitsuse ja noorsootöö
korraldamise struktuuri suurusest tuleks esmajoones tähelepanu pöörata noorsootöötajate pädevusele
ja motivatsioonile, aga ka nende täienduskoolitusvõimalustele ning võimalustele osaleda valdkondlikel
üritustel, võrgustikutöös, rahvusvahelises koostöös. Siiski on nendele asjaoludele tähelepanu pööramine
eriliseks võtmeküsimuseks seal, kus noorsootöö korraldus sõltub ühest või kahest inimesest – kui nende
pädevus, motivatsioon, kaasatus valdkonna arengusse on vähene, võib konkreetse kohaliku omavalitsuse
noorsootöö areng pidurduda. Samal ajal võib suuremates omavalitsustes küll olla piisav noorsootöö korraldamise struktuur ja pädevad inimesed, kuid kitsaskohtadeks võivad olla vastutuse hajumine, probleemid
info liikumises ja koostöö korraldamisel.
Motivatsiooni suurendab ja hoiab peale väärilise palga või pikema puhkuse, mida omavalitsus saab ise
lubada, ka suuline või kirjalik tänuavaldus, märkamine ja tunnustamine. Oma linna või valla noorsootöötajaid saab esitada tunnustamiseks mitmesugustele konkurssidele, mida üle riigi, aga ka maakondlikult
korraldatakse, näiteks aasta noorsootöötaja või aasta vabatahtliku konkurss. Kindlasti toimub ka vallas või
linnas pidulikke tänuüritusi, kus saab noorsootöötajaid ja tublisid noori tänada.
Vabatahtlike kaasamine noorsootööasutustes ja valdkonnas tegutsevates vabaühendustes on üldiselt
piisavalt levinud, ent kohaliku omavalitsuse juhtimise ja administreerimise tasandil veel mitte nii väga.
Ometi on vabatahtlike kaasamine rikastav kogemus igal tasandil ja mõlemale osapoolele. Praeguseks on
vabatahtliku teenistusega Euroopas juba hästi harjutud – ka noortekeskustes on üsna tavaline näiteks
Hispaaniast, Rumeeniast või mujalt tulnud vabatahtlik, kes aitab keskuse tööd läbi viia, tutvustab oma

Noorsootöö õpik [ NOORSOOTÖÖ TEGEVUSSUUNAD ]

kultuuri ja õpib ka ise kohalikku kultuuri tundma. Peale välismaalt tulevate vabatahtlike on suurenev
huvi vabatahtliku töö vastu ka Eesti noorte seas – seda kinnitavad ka uuringud.298 Vabatahtlikku tegevust
pakutakse noortele noortekeskustes, mitmetes organisatsioonides suuremate programmide elluviimisel,
nagu Pimedate Ööde filmifestivali raames või suuremate spordiürituste korraldamisel või juba eespool
mainitud „Varivalimiste“ programmi juures. Kui noored on vabatahtlikust tööst üsna huvitatud, siis täiskasvanute kaasamine vabatahtlikku töösse just noorsootöös pole veel nii levinud. Kohad, kus vabatahtlike
abi laste- ja noortetöös aastaid siiski kasutatud, on kogudused. Positiivseid näiteid on teisigi, näiteks SINA
programm.299
Helsingi Noorsooamet koolitab aga täiskasvanuid vabatahtlikuks juba aastaid ning pakub igale
vabatahtlikule sobiva regulaarsusega võimalust osaleda ja aidata kaasa noortekeskuste igapäevatöös ning noortekeskuste projektides ja sündmustes. Vabatahtlik töötab noorsootöötaja
juhendamisel, mitte kunagi üksi. Iga vabatahtlikuga sõlmitakse ka leping. Vabatahtlike otsimise
kuulutus pannakse igal aastal suurimasse päevalehte Helsingin Sanomat. Vastukaja otsingule
toob igal aastal kohale ligi 30 vabatahtlikku, keda koolitatakse ja töösse kaasatakse. Vabatahtlikele korraldatakse motivatsiooni hoidmiseks mõistagi muidki üritusi. 300
Inimeste motivatsiooni hoiab kahtlemata hea juhtimine, sh konstruktiivse tagasiside andmine noorsootöötajatele, vabatahtlikele tehtud töö kohta või ka noorsootöötajate laiem kaasamine otsustamisesse ja kogukonnale oluliste projektide elluviimisesse. Teiselt poolt ei tasu noorsootöötajatel endal ka liiga tagasihoidlik olla: oma töö sihikindel ja julge tutvustamine, avatud sündmused kogukonnaliikmetele ja otsustajatele,
artiklid kohalikus lehes jms aitavad tehtava töö väärtust paremini mõista ning suurendavad kutsekindlust
ja -uhkust, hoiavad sisemist motivatsiooni.

Võrgustikutöö
Võrgustikutöö käesoleva alapeatüki mõistes on laiemalt nii koostöö ja info vahetamine sarnaste huvidega
institutsioonide, gruppide ja indiviidide vahel (praegusel juhul on siduvaks huviks töö noortega ja noortele,
298

Taru, M., Reiska, E., Nimmerfeld, G. (2010). Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte ja lapsevanemate arvamus.
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. http://www.tallinn.ee/est/g6143s52799
299
Vt SINAnoored. http://www.sinanoored.ee/toetajad/vabatahtlikud.html
300
Vt Helsingin kaupunkin nuorisoasiankeskus. Vapaaehtoistoiminta. http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Vapaa-aika/
Vapaaehtoistoiminta
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sh selle töö efektiivsus ning arendamine) kui ka kitsamalt koostöö, info vahetamine juhtumikorralduse raames, kuhu on kaasatud ka noor ning tema sotsiaalne võrgustik (nt töö õigusrikkujatest noortega).301
Võrgustikutöö osa alguses tuleb viidata ka alaealise mõjutusvahendite seadusele302, mis näeb ette põhimõtted ja viisid õigusrikkujast noorega töötamiseks. Seadus loetleb õigusrikkumise toime pannud alaealise
karistamiseks 9 mõjutusvahendit, millest leebeim on hoiatus ning kõige karmim kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste kooli saatmine. Alaealiste komisjon määrab mõjutusvahendi, leiab selle kohaldaja ning
teeb kohaldamise üle järelevalvet. Alaealiste komisjon peab olema loodud igas maakonnas, kuid komisjoni
võivad luua ka kohalikud omavalitsused. Kokku oli 2011. aastal Eestis 67 alaealiste komisjoni.303 Alaealiste
komisjon koondab endas eri alade esindajaid: maavalitsuses peavad lähtuvalt alaealise mõjutusvahendite
seadusest komisjoni kuuluma haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöö kogemustega isikud, politseiametnik, kriminaalhooldusametnik ja maavalitsuse koosseisuline teenistuja; kohaliku omavalitsuse komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste kogemustega isikud, politsei ning volikogu esindajad ja alaealiste
komisjoni sekretär.
Töö õigusrikkujatest noortega alaealiste komisjonides ja komisjonide poolt koordineeritav või teostatav
ennetustöö on Eesti noorsootöö strateegia mõistes (perioodil 2006–2013) käsitletud erinoorsootööna.
Mõistetavalt on alaealiste komisjoni n-ö käepikenduseks ja mõjutusvahendite kohaldajaks spetsialistid
kohalikul tasandil – lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, aktiivsed kogukonnaliikmed, õpetajad jne.
Probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks ning noortele jätkuva toe pakkumiseks on toimiv kohalik
spetsialistide võrgustik väga oluline. Selle olulisust rõhutab ka riikliku kohaliku omavalitsuse noorsootöö
kvaliteedihindamise mudel.304 Õpiku kirjutamise ajal on alaealise mõjutusvahendite seadus ja töö kontseptsioon muutmisel.
Kes peaksid eespool kirjeldatud kohalike spetsialistide võrgustikku olema kaasatud? Noorsootööle kõige
lähedasemad valdkonnad on mõistetavalt haridus ja sotsiaaltöö. Kui linnas või vallas on nende kahe valdkonna baasilt juba koostöö alanud, on loomulik kaasata sinna ka noorsootöötaja. Kaasatud võiksid olla
politsei esindaja ja (vaimse) tervise spetsialist. Niisuguse võrgustiku esmane töö on juhtumipõhine ning
suunatud konkreetse noore inimese igakülgse toimetuleku parandamisele nii koolis, peres kui ka muidugi
ka vabal ajal. Juhtumipõhine töö tähendab ka pere, sh lapse või noore kaasamist otsustamisesse, mistõttu
on spetsialistidel vaja mitmeid klienditöö oskusi.
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Rääk, R., Korp, E. (2004). Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses. Käsiraamat. Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut.
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/lapsed/lastekaitse/Lastekaitsetoeoetaja_20kasiraamat.pdf
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Alaealise mõjutusvahendite seadus. (1998). Riigi Teataja RT I 1998, 17, 264.
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Eesti Noorsootöö Keskus. (2011). Alaealiste komisjonide 2011. a tegevuse statistiline analüüs. http://www.entk.ee/sites/
default/files/Alaealiste%20komisjonid%202011.a.%20ulevaade.pdf
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Peale riskikäitumise ennetus- ja järeltööle suunatud võrgustike võib olla teisi vajaduspõhiseid võrgustikke,
kus arutatakse laste ja noortega seonduvaid teemasid. Võib-olla peavad eraldi aeg-ajalt kogunema noortekeskuste töötajad, võib-olla noortekeskuste töötajad ja koolide huvijuhid, võib-olla laagrite ja õpilasmaleva
korraldajad ning mingi perioodi tagant võib-olla kõik eespool nimetatud.
Enamasti ei ole võrgustiku loomiseks vaja teha midagi eriskummalist: vajadus koos käia, infot ja teadmisi
vahetada, koostegemist planeerida, dubleerimine välistada, ressursse jagada ühises või seotud tegevuses
tekib niikuinii. Kokkusaamise regulaarsus ja vorm sõltub vajadusest ja võimalustest. Küsimused sellest, kes
võrgustikku koordineerib, kokku kutsub, tööd tehniliselt korraldab, on töö õnnestumise seisukohast väga
olulised ning linna- või vallavalitsusel tuleb neile vastused leida. Võrgustikutöö on lisaväärtus ning selle
töö õnnestumiseks on oma roll võrgustikuliikmete motivatsiooni hoidmisel ja ühisosa leidmisel, s.t et kõik
saavad oma igapäevatöösse uut sisendit või kasu.
Mõistagi saavad linnad ja vallad ka omavahel koostööd edendada ning on mitmeid n-ö väliseid võrgustikke, milles kohaliku omavalitsuse noorsootöötajad või noorsootöö ametnikud saavad osaleda ning leida
uusi ideid ja koostööpartnereid või algatada projekte. Kindlasti on kasulik osa võtta mitmesugustest rahvusvahelistest võrgustikest, kuigi ka Eestis on väga huvitavaid võrgustikke.
Linnadele pakub kindlasti huvi UNICEF-i võrgustik, mis koondab laste- ja noortesõbraliku linna tiitli saanud
linnu (2013. aasta alguses 14). Võrgustik pakub linnadele platvormi, et vahetada infot noorsootöö korralduse kohta, esitleda häid praktikaid, algatada koostööd.305
Rahvusvaheliselt on heaks koostööplatvormiks näiteks Läänemere Linnade Liit, kus noorsooküsimustega
eraldi tegeldakse.306 Mitu Eesti linna on seotud hansalinnade liikumisega ning kaasanud noori hansapäevade korraldamisesse307 ning mõned linnad osalevad võrgustiku „Cities for Children” töös308.
Lõpetuseks võib öelda, et kuigi kohaliku omavalitsuse noorsootöö eest vastutavatel spetsialistidel on tööd
palju, tasub võimalusel kaasa lüüa ja rääkida noortevaldkonna arengus laiemalt (maakonna ja riigi tasand)
ning osaleda eriala- ja rahvusvahelistes võrgustikes. Lobitöö, asjakohaste ettepanekute tegemine ning
professionaalsust toetavate organisatsoonide töös osalemine ja kaasarääkimine võib tunduda esialgu üle
jõu käivana, ent pikemas perspektiivis on see mõjus, tuues kasu kohaliku tasandi tööle. Sisend headeks
otsusteks noortevaldkonna planeerimisel ja arendamisel laiemalt võiks ja peakski tulema just kohalikult
tasandilt.
305
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UNICEF Eesti. Laste- ja noortesõbralikud linnad. http://www.unicef.ee/page/47
Union of Baltic Cities. www.ubc.net
Vt veel City League the Hanse. http://www.hanse.org/en/
Cities for Children. http://www.citiesforchildren.eu/

175

176

Noorsootöö õpik

Kokkuvõte
Noorsootöö korraldamine on kohaliku omavalitsuse õlul. Kuna detailsemalt on noorsootöö korraldamise
kohustuslikke ülesandeid kirjeldatud noorsootöö seaduses, oli alapeatükis sellest üksjagu juttu. Muud
noorsootöö korraldamise võimalused on välja kasvanud jätkusuutlikest traditsioonidest, kuid üha rohkem
on kohalikus noorsootöös ka uudseid lahendusi, mis on esile kerkinud ühiskonnas ja kogukonnas oluliste
kitsaskohtade lahendamiseks. Kohaliku omavalitsuse noorsootööle võib piire seada eelarve, sest noorsootöö korraldamise ressursside leidmine on samuti suuresti omavalitsuse õlul. Rahast olulisemaks tuleb aga
pidada inimesi – nii noorsootöötajaid, vabatahtlikke, koostööpartnereid kui ka mõistagi noori, keda peaks
kaasama kohaliku elu otsustesse ja tegevusse oskuslikult ja regulaarselt. Nii noorte puhul, kellel on mitmesuguseid probleeme, kui ka probleemide ennetamiseks on oluline, et kohalikus omavalitsuses tegutseks
hästi juhitud spetsialistide võrgustik, kuhu on kaasatud ka pereliikmed. Siiski ei pruugi kohalikud spetsialistid tegelda ainult probleemidega, vaid võib pöörata tähelepanu ka näiteks noorsootöö arendamisele ja
koostööle. Noorsootöö arendamise seisukohast on erinevates võrgustikes (riiklikes ja rahvusvahelistest)
osalemine kohalikule tööle samuti kasulik ja rikastav.
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Võrdle kahe vabalt valitud kohaliku omavalitsuse noorsootöö prioriteete nende arengukavas toodud
taustaanalüüsist ja üldistest andmetest lähtudes.
2. Koosta noorsootöö ametniku ametijuhend. Valda võetakse tööle noorsootöö juhtivametnik, kes alluks
otse abivallavanemale. Vallas on 1 valla hallatav asutus – noortekeskus –, 1 põhikool ja 1 gümnaasium,
kus töötavad huvijuhid, 1 kultuurimaja, mille töö juhtimine tuleks samuti noorsootöö ametniku haldusalasse, kuna kultuuritöö ametniku kohta ei looda. Lisaks tegutsevad vallas 2 aktiivset mittetulundusühingut – üks spordiklubina ja teine kultuurisündmuste korraldajana. Vallal on sõprusvald Soomes, kellega
tehakse koostööd. Vallas on 7000 elanikku ja neist 7–26-aastasi noori 950.
3. Koosta sama valla noortekeskuse juhataja ametijuhend (noortekeskuses töötab peale juhataja veel 2
noorsootöötajat).
4. Rollimäng grupis: jagage end ametnikuks, volikogu liikmeks, õpilasesinduse esindajaks, koolinooreks ja
aktiivseks kogukonnaliikmeks. Koostage nüüd selles grupis noortevolikogu valimiskorra kavand (keskmise suurusega omavalitsusele, kus elab 150 000 inimest).
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4.3. NOORSOOTÖÖ NOORTEKESKUSES
Heidi Paabort
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht

Sissejuhatus
Eestis on kohalikel omavalitsustel noorsootöö korraldamiseks309 mitmeid valikuvõimalusi. Üks neist on
avada noortekeskus. Selle loomise aluseks on nii noorte huvi kui ka piirkondlikud vajadused. Käesolev
peatükk keskendub noortekeskuse eri tahkude väljatoomisele. Peatüki esimene pool annab ülevaate noortekeskuse mõistest, tööpõhimõtetest, miinimumnõuetest taristule ja noorsootöötaja rollist keskuses. Peatüki teine pool toob esile noortekeskuse väärtuse noore, koostöövõrgustiku, ühiskonna ja tuleviku jaoks.

4.3.1. Noortekeskuse mõiste ja eesmärk
Noortekeskused on loodud noorte initsiatiivi toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Noortekeskuse kesksed tegevused on kontakttöö noortega,
noortele suunatud tegevuste teostamine/tagamine ja arendava keskkonna loomine.310
Noortekeskusi mainiti Eestis esimest korda 1998. aastal, kui kinnitati esimene Narva noortekeskuse põhimäärus.311 Selle alusel oli noortekeskus noorsootööasutus, mis korraldab piirkonna noorsootööd. 2002.
aastal noortekeskuse kui noorsootööasutuse mõiste täpsustus. Noortekeskusest sai avatud noorsootöö
põhimõttest lähtuv noorsootööasutus, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla
ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.312 Noorsootöö seaduse313 alusel on noorsootööasutus valla
või linna ametiasutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõte, mille põhitegevus on korraldada noorsootööd. Mõiste teine pool ehk avatud
309
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. (1993) Riigi Teataja RT I 1993, 37, 558
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noorsootöö põhimõtted töötas 2000. aastal välja Euroopa Noortekeskuste Konföderatsioon.314 Eestisse jõudis kontseptsioon Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
(Eesti ANK) poolt spetsiaalselt noortekeskustele kohandatuna 2002. aastal.315 Pikemalt kirjeldab noortekeskuste loomist õpiku 3. osa „Noorsootöö kujunemine“.
2013. aastal katab noortekeskuste võrk316 ühtlaselt terve Eesti. Keskused on tavapäraselt olemas iga maakonna keskuses, peamistes tõmbekeskustes ja linnades/külades/alevikes, mis asuvad suuremate magistraalide läheduses. Kuigi arvuliselt asub
rohkem noortekeskusi suuremates maakondades, on noorte suhtarvu alusel kõige
tihedam noortekeskuste võrk väiksemates maakondades.
Ühtset riiklikult kinnitatud noortekeskuste seadust, standardit või tegevusmudelit ei
eksisteeri. Noortekeskuse tegevuste pakkumiseks ei ole vaja tegevusluba. Projektitoetusi soovivad noortekeskused arvestavad 2003. aastal Haridusministeeriumi poolt
väljatöötatud maakondliku ANK konkursi tehnilisi tingimusi, mis eristavad noortekeskusi teistest noorsootööasutustest.
Oluline on noorsootöötaja olemasolu ja omaette ruumid, mis on noortele avatud vähemalt 20 tundi nädalas, ning avatud noorsootöö meetodi kasutamine keskuse töös.317
Toimimispõhimõtete ja maine ühtlustamiseks kinnitasid 2013. aastal Eesti ANK ja
valdkonna eksperdid suunisdokumendi „Noortekeskuste Hea Tava“.318 Tegemist on
soovitusliku abimaterjaliga noortekeskuse asutamisel, arendamisel, toetamisel ja
koostöösse kaasamisel. Dokumendi juurde kuulub hindamisleht, mille alusel saab iga
noortekeskus oma keskust etteantud „Hea Tava“ kriteeriumide järgi hinnata, et vajaduse korral koostada arendusplaanid.
Juriidiline isik, mis noortekeskust asutab või arendab või soovib temaga koostööd
teha, peab arvestama, et suurem osa tavategevustest on avatud noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt noortele tasuta ja seetõttu on oluline läbi mõelda loodava keskuse
finantseerimise või kaasamise kava. Hilisem noortekeskuse haldamise kuluefektiivsus
sõltub suuresti ka keskuse asutamise eeltööst (nt asukoht, ehituslikud valikud, tegevuste dubleerimise vältimine piirkonnas, võrgustikutöö jms).
314

http://www.ecyc.org/
Avatud Noorsootöö meetod. (2002). Eesti ANK www.ank.ee
316
230 noortekeskust, Eesti ANK (2013).
317
Avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord. (2003). Haridus- ja
Teadusministeerium www.hm.ee
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Noortekeskuste Hea Tava. (2013). Eesti ANK www.ank.ee
315

179

Noortekeskuse puhul on
oluline noorsootöötaja
olemasolu ja omaette
ruumid, mis on noortele
avatud vähemalt 20 tundi
nädalas, ning avatud
noorsootöö meetodi kasutamine keskuse töös.

180

Noorsootöö õpik

4.3.2. Avatud noorsootöö meetod
Noortekeskuse põhitunnuseid tehniliste tingimuste kõrval on avatud noorsootöö põhimõtete rakendamine.
Avatud noorsootöö eesmärk319 on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi,
et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba
tahe. Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on
olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort olema noor või noore
saamist täiskasvanuks.
Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna
loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline.320
Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärgist peavad tegevused olema
ᴏ hariduslikud, mis võimaldada noorel omandada oskusi ja teadmisi;
ᴏ võrdseid võimalusi tagavad ehk sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust,
majanduslikust või sotsiaalsest taustast;
ᴏ läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad,
et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;
ᴏ toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende puhul kaasa.
Nende noorsootöö põhimõtete järgi on noorel inimesel õigus
ᴏ teha mitmesuguseid valikuid ning valida erinevate võimaluste hulgast endale kõige sobivam;
ᴏ saada piisavalt toetust, et saavutada oma potentsiaali;
ᴏ arendada oma väärtusi, suhtumisi ja võimet kriitiliselt analüüsida ümbritsevat maailma.

319
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Avatud noorsootöö põhimõtted. (2002). Eesti ANK www.ank.ee. http://www.ecyc.org/about-us/open-youth-work
POYWE (2013). www.poywe.org
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Avatud noorsootöö põhimõtete rakendamiseks kasutatakse nn avatud noorsootöö meetodit,321 mis on
noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise vahend, mille korral tegevus
ᴏ on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja rahalistele võimalustele;
ᴏ kaasab aktiivselt noori tegevuste algatamisse ning arendamisse;
ᴏ võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise ja luues tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.
Avatud noorsootöö meetodi rakendamine noortekeskustes tagab eeltoodu põhjal kõikidele noortele
nende vaba tahte alusel individuaalsetele võimetele ja eelistustele vastava arendava ning mõtestatud
tegevuse. Tegevused mõjutavad noori omandama ja kasutama elus vajalikke oskusi ja pädevusi, soodustavad algatusvõimet ja ettevõtlikkust, toetavad identiteediotsinguid, sotsialiseerumist ning kujundavad
väärtushinnanguid.
Lähtuvalt avatud noorsootöö meetodi rakendamisest kasutatakse noortekeskuste nimetuse322 ees tihti
sõna „avatud“. Lisaks tuntakse noortekeskusi järgmiste nimede all: (lihtsalt) noortekeskus, noortetuba,
noortemaja, noortekas, lastekeskus, noorte vaba aja keskus, noorte huvikeskus, vaba aja keskus, noorteklubi, noorte- ja elukestva õppe keskus jmt. Noortekeskuste nimetused on seotud peale kasutatava meetodi ka asukoha, noortekeskuse struktuuri, välimuse ning valdkonna või tegevustega, mida soovitakse eriti
rõhutada.

4.3.3. Noortekeskuse tegevusvõimalused
Kuigi noortekeskused lähtuvad tegevuste korraldamisel ühtedest ja samadest õigusaktidest, juhivad Eesti
erinevais paigus asuvaid noortekeskusi siiski erineva haridustausta ja hoiakutega inimesed, luues seetõttu
erineva olemusega füüsilisi ja sotsiaalseid ruume – noortekeskusi.323 Sellest tulenevalt on noortekeskustes
pakutavad tegevusvõimalused üle Eesti väga erinevad. Noortekeskuse loomise eesmärgid sõltuvad eelkõige asukohast, noorte arvust piirkonnas ja kohaliku omavalitsuse prioriteetidest/võimalusest.
321

Avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord. (2003). Haridus- ja Teadusministeerium.
www.hm.ee
322
Küsitluse “Mis loom on ANK?” tulemused (2011), ESF noortekeskuste hanke mõjuanalüüs (2012). Eesti ANK. www.ank.ee
323
Avatud Noortekeskuste kordusuuring. (2010). Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.
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Noortekeskuse tegevusvõimaluste valiku aluseks peavad olema noorte huvid ja piirkondlikud vajadused/
kokkulepped. Tänapäevaks on välja kujunenud noortekeskuste tava- ehk baastegevused, sh saab iga noortekeskus ise otsustada, milliste tegevussuundadega ja missuguses mahus ta tegeleb. Oluline on jälgida,
et keskuses pakutavad tegevused soodustaks noorte omaalgatust ja mitteformaalset õppimist ning kogemuste omandamist tegevuse ja suhtlemise kaudu.
Noortekeskuse tegevused peavad olema lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtetest noortele võrdselt
kättesaadavad. Tavapärane on see, et noortekeskus on avatud tööpäevadel kella 12.00–19/20.00. Mõned
noortekeskused on avatud ka puhkepäevadel. Samas tuleb rõhutada, et projektide elluviimiseks kasutatakse nädalavahetusi aktiivselt, sest see võimaldab noorsootöös osaleda ka neil, kes nädala sees on hõivatud kooli, töö või teiste tegemistega.324
Noortekeskustes pakutavad võimalused/tegevused saab tinglikult jagada kahte kategooriasse.325
1) Tavategevused, mis on igas keskuses ehk baastegevused
ᴏ avatud noorteruum/tuba – võimalus kohtuda sõpradega, kuulata muusikat, mängida lauamänge, kasutada arvutit, osaleda mitmesugustel infoüritustel, võimalus kasutada kööginurka
ᴏ projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
ᴏ noorteinfo edastamine
ᴏ noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
ᴏ ennetusalased temaatilised tegevused
ᴏ vabatahtliku tegevuse võimaldamine
ᴏ noorte osaluskogude/aktiivgruppide koordineerimine või toetamine
2) Tegevused, mida pakutakse tavapäraselt eriettevalmistuse (load, litsentsid, standardid jms) või
lisaressursside (raha, spetsialistid) olemasolul
ᴏ mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
ᴏ tööhõivelisuse toetamine (tööelu tutvustamisega seotud tegevused, sh näiteks õppekäigud,
tööbörsi ja õpilasmaleva rühmade korraldamine)
324
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ibid.
Noortekeskuste Hea Tava. (2013). Eesti ANK. www.ank.ee
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ᴏ võrgustikutöö326 projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
ᴏ noorte omaalgatusfondi koordineerimine (NAF)327
ᴏ huvitegevus
ᴏ noortelaagrite korraldamine
ᴏ noorte temaatilised koolitused
ᴏ rahvusvaheline noorsootöö
Noortekeskus saab olla lepinguline partner ka huvikoolile, õppenõustamis-, info- ja nõustamis- või karjäärikeskusele. Noortekeskus toetab mitmesuguseid ühinguid, liikumisi, noorterühmi vastavalt oma võimalustele (ruumid, vahendid jms) ja pädevusele (inimressursid, koostöö).

4.3.4. Noortekeskuse baasnõuded
Kvaliteetse noortekeskuse tegevuse/teenuse tagamiseks piirkonnas on oluline luua tervik.
Noortekeskuse esmane ülesanne on saavutada noorega kontakt, et tema individuaalsetele võimetele ja
eelistustele tuginedes pakkuda arendavat mõtestatud tegevust. Avatud ja kutsuv keskkond on turvatunde
saavutamiseks noortele esmatähtis. Sellest tulenevalt on oluline mõelda keskuse funktsionaalsusele ja
sellest lähtuvalt ruumide paigutusele.
Olenevalt piirkonnast ja noorte arvust on noortekeskuste ruumivajadus erinev. Ideaalis asub noortekeskus
selleks eraldi ehitatud hoones, kus on ruumid mitmesuguste teenuste tarbeks. Kui noortekeskus asub mõne
teise asutusega ühes majas, näiteks koolimajas, kultuurikeskuses või vallamajas, peab neutraalse sisenemise
tagamiseks (kõikidele sihtrühmadele võrdsed võimalused) võimaldama keskusesse omaette sissepääsu, mis
on oluline ka ruumide rentimisel (noored soovivad ruume tihti rentida sünnipäevade pidamiseks, klassiõhtute ja temaatiliste tegevuste, nt luuleõhtute, bändiõhtute, näitepäevade jms korraldamiseks). Noortekeskuse ruume kasutatakse aktiivselt ka nädalavahetusel (projektid või ühingute/seltsingute/koostööpartnerite
326

Töö riskirühma laste ja noortega.
ESF “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” alameetme “Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse
vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste” raames algatatud noortekeskuste
noorte omaalgatusfondi mehhanism, mis on jätkunud KOV toel.
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Lisaks avatud ruumile, kus
tavapäraselt on mängud,
puhkeala, infoala, infotehnoloogia ala, töötaja
töökoht, televiisor jms, on
keskuses tavapäraselt WC
ja pesemisvõimalused,
köök või kööginurk, tehniline ruum ja vastavalt
võimalustele erinevad
klassi-, kohtumise-, õppimis-, huvitegevuse ja ka
laoruumid.

tarbeks). See võimaldab osaleda noorsootöös ka neil, kes nädala sees on hõivatud
teiste tegemistega. Toimuvad näiteks koolitused, kampaaniaüritused jms. Ligipääs
noortekeskusele on soovitatav tagada otse tänavalt ja hea nähtavusega kohas, et
ennetada tavapärasemaid õigusrikkumisi või neid varakult märgata.
Noortekeskuse väärtus ühiskonnas on vajalike teenuste pandlik ja kiire pakkumine
spetsiaalselt noortele disainitud ruumides. Majast väljapoole suunatud teenuste/
tegevuste (nt õpilasmalev, laagrid, huvitegevus, mobiilne noorsootöö, infoüritused
jne) eesmärke on kaasata noori enam noorsootöösse, kuid samas ka „kutsuda“
noori keskusesse, et võimaldada neile peale ühekordsete tegevuste ka stabiilsemat
ja laiemate tegevusvõimalustega arengukeskkonda.
Kui eestvedajad peavad noortekeskuste trumbiks sisu ja koostöövõrgustikku, siis
noored hindavad esmapilgul keskuse välimust ja esmast saadavat emotsiooni.
Noortekeskuse baastegevuste tagamiseks tuleb täita noortekeskuse ruumilised miinimumvajadused.
Esmane ruum, kuhu noor peaks sisse astuma on avatud ruum (open space), mis
võimaldab noorsootöötajal vahetult luua kontakte ja arendada vestlust, õppida
tundma noori, kuulda nende arvamust ning noorte seisukohast olulisi päevakajalisi
probleeme, aidata leida lahendusi ning toetada noorte algatusi lähtuvalt individuaalsetest vajadustest ja eelistustest. Noore jaoks on see neutraalne tsoon, kus
kompida võimalusi. Vabas õhkkonnas üles võetud teemad, küsimused, arvamusavaldused ja nendega arvestamine loovad noorele tunde, et tema tõekspidamised
on olulised ning ta suudab arvamusi ja asjade käiku mõjutada temale olulises suunas. Avatud ruum võib olla klassiruumi või spordisaali suurune, see sõltub piirkonna
vajadustest, osalevate noorte arvust, pakutavatest tegevusprogrammidest ja omavalitsuse võimekusest selle haldamisel.
Lisaks avatud ruumile, kus tavapäraselt on mängud, puhkeala, infoala, infotehnoloogia ala, töötaja töökoht, televiisor jms, on keskuses tavapäraselt WC ja pesemisvõimalused, köök või kööginurk, tehniline ruum ja vastavalt võimalustele erinevad
klassi-, kohtumise-, õppimis-, huvitegevuse ja ka laoruumid.
Andmekaitse tagamiseks, nõustamise ja/või usaldusliku vestluse võimaldamiseks
ning struktureeritud töö tagamiseks noortekeskuse juhtimisel on oluline, et
noortekeskuses oleks omaette ruum noorsootöötajatele.328
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Noortekeskuse personal peab juhinduma õigusaktidest ja lähtuma tegevuste kavandamisel eelkõige
noorte vajadustest ja huvidest. Noortekeskuse personalil peab olema töö sisule vastav väljaõpe ja töökoormus ning eluterved väärtushinnangud. Turvalise ja kvaliteetse töö tagamiseks peab avatud ruumis samal
ajal olema vähemalt kaks töötajat ning ühe noorsootöötaja kohta võib päevas arvestada maksimaalseid
otsekontakte 25 erineva noorega.329 Mida rohkem noori keskuses viibib, seda enam tuleb pöörata tähelepanu, et seal oleks samal ajal ka kompetentseid spetsialiste.
Peamised noorsootöötaja ülesanded330
ᴏ piirkonna tundmine – teadlikkus noorte elu tegelikkusest, keskkonnast, vajadustest ja eelistustest jm kohalikest oludest, sh pakutavatest võimalustest piirkonnas
ᴏ noorte olukorra ja vajaduste hindamine, et valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust
ᴏ individuaalne töö noore ja noortegruppidega – kontakti loomine, usaldusliku õhkkonna ja olukorrale vastava tegevuse tagamine/koordineerimine
ᴏ mitteformaalse õppimise juhtimine – noorte huvide/võimete väljaselgitamine ning sobiva arendustegevuse tagamine
ᴏ noorteprobleemide märkamine, nõustamine ning võimalike lahenduste pakkumine
Kui tugineda Rootsi331 ja Norra332 noortekeskuste pikaajalistele kogemustele, on noortekeskuse töö tulemuslikum, kui noorsootöötaja haridus ja pidev täienduskoolituse vajadus ning töömeetodite valik lähtub
noortekeskuses osalevatest sihtgruppidest. Riskioludes elavate ja raskustesse sattunud noorte puhul
nähakse ette sotsiaalharidusega või vastava taustaga töötajaid ning töös arvestatakse pigem informaalhariduse võimalustega. Teistes olukordades peetakse olulisemaks noorsootöö-, kultuuri- või pedagoogilise
haridusega/taustaga töötajaid ning pannakse suuremat rõhku mitteformaalse hariduse võimalustele.

329
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Solberg, P. I. Ungdom & fritid, POYWE (Riskinoored ja -lapsed avakonverents, Tallinn, 2013).
Noortekeskuste Hea Tava. (2013). Eesti ANK. www.ank.ee
Grau-Amnér, A. Region Gotland (Hiiumaa noorsootöö konverents, 2012).
Solberg, P. I. Ungdom & fritid, POYWE (2013).
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4.3.5. Noortekeskuste roll võrgustikutöös
Noorsootöös pakutavad tegevused on piirkondlikul tasemel jagunenud erinevate teostajate/teenusepakkujate vahel. Läbimõeldud võrgustikutöö on oluline ühiskonna väärtuste järjepidevuse kandja, sest
selle kaudu on võimalik noort lapsest täiskasvanuks ülemineku perioodil suunata ja toetada. Professionaalsed noorsootöötajad on olulised partnerid ka sidusvaldkondade (sh sotsiaal- ja haridusvaldkond) spetsialistidele.
Noortekeskuse rolli võrgustikutöös saab vaadata lähtuvalt kolmest peamisest alasuunast.333
Esmalt selgitab noortekeskuse töötaja noorte eelistused ja vajadused, mille alusel saab professionaalne
töötaja pakkuda võimalusi huvialadega süvitsi tegelda või aidata leida lahendusi noore isiklikku elu puudutavates küsimustes. Noorsootöötaja roll on siin märgata peale noore elus olevate takistuste ka tema
potentsiaali.
NÄIDE: Noorsootöötaja suunab lähtuvalt noore huvist ta piirkonnas tegutsevasse huviringi või
loob selle huviringi noortekeskuse juurde, teavitab noori olemasolevatest noorteorganisatsioonidest, annab infot võimalike noorteprojektide kohta, korraldab kohtumisi mitmesuguste erialade esindajatega/spetsialistidega, et avardada noore maailmapilti kehtivas elukorralduses
ja tööelus. Koostöö toimub huvitegevuse/hariduse pakkuja, noorteorganisatsioonide, fondide,
ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse, õpilasesinduste ja teiste vajalike osapooltega.
Teiseks on noortekeskus pidevas infovahetuses muude noortega tegelevate asutuste (huvikoolid, haridus- ja kultuuriasutused jt) ja organisatsioonidega (sh noorteühingud, seltsid, seltsingud jt) noorte heaolu
puudutavates küsimustes.
NÄIDE: Noortekeskus jälgib, et keskuse arendusdokumendid on kooskõlas teiste valdkonna ja
piirkonda puudutavate arengukavadega, on esindatud infopäevadel ja ümarlauaaruteludel koos
teiste sidusvaldkondade esindajatega prioriteetide ja tegevuskavade kooskõlastamiseks.
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Kolmandaks jälgib noortekeskus noorte heaolu ja aitab lahendada noorte konfliktsituatsioone. Noort puudutava ohu või konfliktsituatsiooni korral kaasab noortekeskuse personal teisi võrgustikupartnereid, sekkub või teavitab vastavate ametkondade spetsialiste ja lapsevanemaid. Noortekeskus selgitab sealjuures
noore isikliku vastutuse osatähtsust.334

NÄIDE: Noorsootöötaja korraldab grupiarutelusid ja/või individuaalseid vestlusi näiteks
käitumise kõrvalekaldumise põhjuste uurimiseks, teavitab võimaluse korral tähelepanekutest lapsevanemat; konsulteerib vajaduse korral lastekaitsespetsialisti, noorsoopolitsei vm spetsialistiga noore anonüümsuse tagamiseks, võtab alaealiste komisjonide
poolt suunatud noore tegema ühiskondlikult kasulikku tööd (ÜKT-d) või suunab osalema
sotsiaalsete oskuste õppimise projektis.
Võrgustikutöö olulisus seisneb noorsootöövaldkonna kui terviku piirkondlikus arendamises koostöös teiste
noortega tegelevate asutuste vahel. Näiteks, kui piirkonnas tegelevad noorsootööga kool, noortekeskus,
huvikool, lastekaitsetöötaja, laste hoolekandekomisjon, noorteühingud jne, siis pakub iga institutsioon
seda tegevust/teenust, mis on kokkuleppeliselt nende peamine ülesanne ja milles nad on tugevad. Kvaliteetse tulemuse tagab kõikide osapoolte vastastikune aktsepteering, usaldus, eesmärkidega vastavuses
olev tööjaotus ja -koormus, ladus infovahetus ning tahe tegutseda ühise eesmärgi ehk noore heaolu nimel.
Eesti ja mitme naaberriigi (nt Norra, Soome ja Rootsi) kogemustele tuginedes saab noortekeskus pakkuda
eelkõige alternatiivseid tegevusvõimalusi ja toetada noort tema huvialadest lähtuvalt.
Noortekeskuse oluliseks eeliseks koostöös on varajane märkamine ja tegevuste pakkumise paindlikkus.
Noortekeskus saab keskenduda kindlale teemale, muutes teenused vajaduse järgi kas indiviidist või
sihtgrupist lähtuvaks ja seeläbi tulemuslikumaks (kontaktnoorsootöötaja, karjäärinõustaja, infotöötaja,
mobiilne noorsootöötaja jne). Eeliseks ja tugevuseks on otsene kontakt noorega tema enda vaba tahte
alusel. Noortekeskuse väärtus eelkõige väikestes piirkondades seisneb noorte jaoks teenuste kättesaadavuses ühest asutusest, koostööpartnerite jaoks aga võimaluses jõuda suurema hulga noorteni ühel ajal.
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Koostöövõrgustiku tõhustamine töös abivajava noorega seminari kokkuvõte. (2013). Eesti ANK. www.ank.ee
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4.3.6. Noortekeskus kui noore kujunemist toetav keskkond
Noortekeskus toetab erinevate tasandite noortepoliitika elluviimist, luues noorele võtmepädevuste, eluks
vajalike põhiteadmiste ja baasoskuste omandamise võimalused.335 Noortekeskuste tegevused mõjutavad
eelkõige noori omandama ja kasutama eluks vajalikke oskusi ja pädevusi, soodustavad noore algatus- ja
kujutlusvõimet, ettevõtlikkust, arendavad kriitilist ja süstemaatilist mõtlemist, toetavad identiteediotsinguid, sotsialiseerumist ning väärtushinnangute kujunemist. Noortekeskuse tegevustes osalemise kaudu
saab noor õppida ja kogeda vastutustunnet, leida vastuseid niisugustele küsimustele nagu tulevane elukutsevalik või kultuuride ja hoiakute erinevused, mõista globaliseeruvat ühiskonda, arendada praktilisi
oskusi, nagu iseseisev õpi- ja noorsootöövõimaluste kavandamine ja elluviimine.
Noortekeskus pakub oma tegevustega nii aktiivse kui ka passiivse osalemise võimalusi. Aktiivse osaluse
puhul mõtlevad noored ise välja idee ja on selle teostamise juures loomise hetkest analüüsini välja. Passiivse osaluse puhul saab noor osa noortekeskuste loodud ja suunatud tegevustest. On tavapärane, et
aktiivse osaluse eeldus on varem noortekeskuste poolt pakutud tegevustes osalemine (temaatilised üritused, noortele suunatud programmid).
Noortekeskus peab planeerima ja organiseerima eesmärgistatud protsesse, mis aitavad noorel kujuneda terveks, kommunikatiivseks, õigusteadlikuks, kultuuritundlikuks, vastutustundlikuks kodanikuks,
kes saab erinevates kultuurikeskkondades ja kogukondades hakkama ning on küps iseseisvuma. Oluline ei ole organiseeritud sündmuste hulk, vaid oskus planeerida protsessilisi arenguid.
Luule Press, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö ja täiendusõppe osakonna juhataja,
2012
Järjest suurema osakaalu noortekeskuste sihtgrupist hõlmavad noored, kes soovivad noortekeskuse tegevuste kaudu mingit kindlat oskust omandada. Noortekeskus aitab noorel oma valitud tegevuste kaudu
luua seoseid erinevate ametikohtade ja nendel töötamiseks vajalike õppeainete tundmise vahel, mis
omakorda tekitab suuremat arusaamist ning õpimotivatsiooni. Konkreetselt tööelu ettevalmistavad tegevused peale igapäevase töö on töömalev, töövarjundus, vabatahtlik töö, eriala- ja ametitutvustused ning
väljasõidud. Noortekeskus saab aidata tõhustada karjääriteenuste kättesaadavust ning toetab sedakaudu
noorte oskuste sidumist tööturu vajadustega. Aktiivne osalus noortekeskuse tegevustes aitab noortel
paremini tundma õppida oma tugevusi ja eelistusi ning saavutada enesekindlus kindlates valdkondades.
Sellest tulenevalt on lihtsam teha teadvustatud erialavalikuid, mis ennetab ühtlasi kutse- ja kõrgkoolidest
väljalangemist.
335
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Tööturu vajadustest lähtuvate oskuste, hariduse ja huviga inimesed leiavad suurema tõenäosusega rakendust, mis omakorda ennetab suure ja püsiva tööpuuduse tekkimist. Seetõttu on oluline, et haridussüsteem hõlmaks nii formaalse kui ka mitteformaalse õppimise võimalust, et vastata tööjõu vajadustele ning
kodanike heaolule. Noortekeskuse roll selles on mitteformaalse hariduse kaudu noorte annete ja võimete
varajane avastamine, nende stimuleerimine ning arengu soodustamine. Noorte motiveerimine ja sotsiaalprobleemide lahendamine on noortekeskuste kui kohaliku omavalitsuse allasutuste või teenuste pakkujate
igapäevatöö osa. Noortekeskus on koostöös praktikabaasidega, s.t kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ning
kogukonnaga hea vahend noorte tööpuuduse ennetamisel ja vähendamisel.
1997. aastal sattus Riigikogu liige Kalvi Kõva Lasval toimunud koolitusele, kus kõneldi noorte tegevuse
vajalikkusest. Seal kuuldust innustunud, kutsus ta kokku lähemad kümmekond sõpra. Omavahel lepiti
kokku, et igale koosolekule võtab iga osaleja kaasa vähemalt ühe sõbra. Nii hakkasid koosolekutel
osalema ka juba tegutsevate noorte väiksemad õed-vennad. 1999. aastal said noored toetust KaguEesti regionaalarengu programmist, nii osteti esimene arvuti Rõuge tolleaegsesse huvikotta, kuhu vald
eraldas noortele kaks tuba alumisel korrusel. Koostati ruumide korrashoiu ja valvamise graafik. Ruumide võtmete asukohta teadsid kõik ja üksteist usaldati. 1999. aasta oli kogukonnas pöördeline –
vallavolikogusse kandideeris uus grupp noori inimesi. Vallavanemaks valiti Kalvi Kõva ja volikogus
hakkas tööle neli selle nimekirja esindajat – Kerli Kõiv, Märt Viks, Uno Orgla ja Ene Kärg. 2007. aastal
valiti Kalvi Kõva Riigikokku.
Kerli Kõiv, Rõuge vallavalitsuse noorsootöö spetsialist, 2012
Noortekeskused toetavad kompleksse meetmena ka noorte inimeste positiivset tervisekäitumist. Eesmärk
on eelkõige teavitada noori ehk suurendada nende teadlikkust ja pakkuda alternatiivseid tegevusi riskikäitumisele (sh noorte alkoholi tarvitamine, järjest vähenev füüsiline aktiivsus, suitsetamine ja tasakaalustamata toitumine).
Noortekeskusel on suur roll sotsialiseerumise keskkonna loomisel. Noortekeskuse keskkond aitab noortel leida sõpru ja mõttekaaslasi, loob kogukonnatunde ning seob kodukohaga. Lisaks pakub noortekeskus vähemate võimalustega, sh sotsiaalselt tõrjutud noortele võimalusi eduelamuseks ja enesehinnangu
parandamiseks, aitab teha positiivseid otsuseid ja õpetab oma otsuste eest vastutama. Viimane tegevus
on oluline aspekt koolist väljalangemise ennetamiseks.
Noortekeskusesse jõutakse erinevatel põhjustel. Ühe põhjusena nimetavad noored võimalust olla koos
sõpradega ja teostada oma innovaatilisi ideid. Eduelamuste saamine motiveerib noort ikka ja uuesti tagasi
tulema ning endas uusi tahke avastama.
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4.3.7. Noortekeskuste arengusuunad
Elanikkond vananeb ning noorte väärtus ühiskonna heaolu tagamisel suureneb. Noorelt oodatakse tööle
asudes kohe erialast kompetentsust ning oskusi ja pädevusi, nagu seda on koostöö ja suhtlemine teistega,
meeskonnatöö, eneseväljendusoskused ja enesejuhtimine. Ideaalne tulevikutöötaja on süvateadmistega
vähemalt ühel alal ning oskab mõista ja omavahel siduda erinevaid teisi distsipliine. Kõiki nimetatud oskusi
on võimalik arendada noortekeskuste tegevustes osaledes.
Noortevaldkonna, sh noortekeskuste planeerimist mõjutavad tänapäeval eesmärgipüstitused olulisemates strateegilistes dokumentides Euroopa Liidus336 ja Eestis. Noortekeskuste ülesanne on toetada Euroopa
Liidu elukestva õppimise raamistiku kaheksat võtmepädevust ja järgida nii avatud noorsootöö kui ka
mitteformaalse õppe põhimõtteid. Tegevus peab olema eesmärgistatud, individuaalne, sõltuma noore
vabast tahtest ja toimuma paindlikus õpikeskkonnas. Toimuvat tuleb pidevalt analüüsida ning kõike seda
peavad juhtima kompetentsed noorsootöötajad.
Olulisteks märksõnadeks noortekeskustes on saanud inimkapitali arendamine, toetamine ning investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse. Tuleb mõista noortekeskuste rolli sotsiaalse kaasatuse suurendamisel,337 mille põhimõtete järgimisest peab saama noorsootöö põhitalasid. Noorsootöö kontekstis on see kõigi noorte võimalus jõuda nende tegevusteni, mida noortele pakutakse. Noortekeskusest,
eriti maapiirkondades on järjest enam saamas kogukonnakeskus, mille väärtust ei tohi alahinnata.
Noortekeskustel on lähiajal ees mitmeid väljakutseid, nagu kvalifitseeritud tööjõu olemasolu erinevate
tegevussuundade (nt huvitegevus) tagamiseks, majast väljas töötamine ehk mobiilne noorsootöö, pakutavate tegevuste kvaliteedi parandamine, järjepidev tagasiside ja mõjususe analüüs ning teenuste vastavus
vajadustele.
Laiemalt on valdkonna suurim väljakutse noore aja jaotumine. Kuna nüüdisajal võtab suurema osa noore
ajast hariduse omandamine, on haridus- ja noorsootöö valdkonna ülesanne näha rohkem ühisosasid
noore toetamisel – pikapäevarühmad, kodutööde tegemise toetamine õpitubadega, vastastikune oskusteabe jagamine, ressursside jagamine jms. Koostöö teiste noortega töötavate asutustega, nt huvikeskused,
haridusasutused, osaliselt ka lasteaiad ja päevakeskused, on alles informatsiooni vahetamise tasandil.
Noorsootöö kohalikul tasandil ei ole veel üks tervik. Vajalik on ühiselt planeerida ja analüüsida tehtut. Oluline on näha tulevikutrende ja võimalikke takistusi ja potentsiaale noore elus. Tegutsemine tuleb muuta
olukorra- ja tulevikukirjelduse põhiseks, nii hoiame kokku nii inim- kui ka raharessursse.
336
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Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010–2018. http://www.hm.ee/index.php?03240
www.noorteseire.ee
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Me peame noorsootöötajatena olema pidevalt kursis kõigega ja suutma ennustada, mis tuleb järgmiseks? Kui tulevikus oodatakse aktiivselt ühiskonnaliikmelt nõnda erinevaid asju, tekib küsimus, milliseid kogemusi tänasele noorele pakkuda. Millist keskkonda luua? Samas sotsiaalne ja majanduslik
lõhe süveneb – meil on palju vaesuse riskis elavaid lapsi ja noori. Võrdseid võimalusi on peaaegu et
võimatu pakkuda –, sest võimalused on erinevad.
Einike Mõttus, Võru noortekeskuse juhataja, 2012

Kokkuvõte
Paljud omavalitsused üle Eesti on läbi aastate panustanud noorsootöö arengusse oma paikkonnas ning
arendanud välja noortekeskuste tegevust. Noortekeskustest on kujunenud mitteformaalset õpet ja nõustamist elluviivate ja koordineerivate asutuste võrk, mis pakub kogukonnale mitmesuguseid tegevusi ja
teenuseid.338
Noortekeskustes tegutsetakse eelarvamustevabas mitteformaalses keskkonnas, kuhu on põimitud vaheldusrikkad tegevused ja võimalus ennast arendada noorele sobival viisil. Noortekeskuse väärtus seisneb
noorte jaoks teenuste kättesaadavuses ühest asutusest, koostööpartnerite jaoks aga võimaluses jõuda
suurema hulga noorteni ühel ajal.
Hea noortekeskus kaasab noori igas etapis, selles on motiveeritud ja pädevad spetsialistid, seal on ajakohased tegutsemistingimused ja tegevusvahendid. Hea noortekeskuse jätkusuutlik tegevus põhineb ühistel kokkulepetel, valdkondlikel arengukavadel ja võrdse partnerluse põhimõtetel toimival võrgustikutööl.
Noortekeskuste süsteemi stabiliseerumine ja noortekeskuste koguarvu kasv339 annab kinnitust, et vastav
noorsootööasutus on leidnud oma koha kogu valdkonna süsteemis. Järjest enam pööratakse tähelepanu
noortekeskuse töö tulemuste hindamisele ning sellest lähtuvalt teenuste kvaliteetsemaks muutmisele.
Noortekeskus on üks institutsioonidest, mis aitab kaasa inimkapitali kujunemisele ja arendamisele. Praegu
loodud ja kinnistatud väärtushinnangud ning käitumismustrid mõjutavad kogu ühiskonda tulevikus.340

338
339
340

Küsitluse “Mis loom on ANK?” tulemused (2011). ESF noortekeskuste hanke mõjuanalüüs (2012). Eesti ANK. www.ank.ee
HTM. www.hm.ee
Noortekeskuste Hea Tava. (2013). Eesti ANK. www.ank.ee
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
Tutvu peale õpikuteksti ka Eesti ANK poolt 2013. aastal loodud noortekeskuste Hea Tava dokumendiga
(www.ank.ee).
4. Kui ei, siis arutle, milliseid tegevus- ja noorte toetusvõimalusi saab noortekeskus sinu piirkonnas
pakkuda? Kas noortekeskuse loomine oleks
vajalik? Kui jah, millest
alustada?

1. Mille poolest on sinu
jaoks noorsootöö noortekeskus erinev teistest noorsootöö võimalustest (sh noorsootöö asutustest)?
2. Milles seisneb sinu jaoks
noortekeskuse väärtus?

3. Kas sinu piirkonnas on
toimiv noortekeskus?

6. Kui soovid noortekeskusega koostööd teha, siis
millist rolli näed noortekeskusel sinu koostöövõrgustikus?

Joonis 2. Ülesanne noortekeskuse kohta

5. Kui jah, siis kas noortekeskuse tuumiline disain ja
tegevusvõimalused (sh vajalikud vahendid) on loodud
ja soetatud noorte huvidest
lähtuvalt? Milliseid tegevussuundi tuleks arendada/
parendada või juurde luua?
Kas noortekeskuse töötajate kompetents ja arvuline
inimresurss vastab piirkonna
vajadustele? Kas noortekeskus on kaasatud noort
ümbritsevasse võrgustikku ja
kajastub piirkonna arengudokumentides? Kas noortekeskusel on olemas noorte
ja kogukonna toetus?
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4.4. NOORSOOTÖÖ HUVIKOOLIS
Urmo Reitav
Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö õppekava juht

Sissejuhatus
Möödas on need ajad, mil piisas vaid kooliskäimisest ja formaalhariduses omandatud teadmistest jätkus
kogu eluks. Maailm muutub üha kiiremini, inimeste huvid tähtsustuvad üha enam. Lastel ja noortel on
piisavalt uudishimu ja enesekindlust, et kogu uut järele proovida ja katsetada. Nad ei häbene ega karda
vigu teha. Öeldakse, et loovatel inimestel säilivat need võimed kogu eluks. Järelikult mida enam toetame
noore inimese loovuse väljendumist, seda tõenäolisemalt jääb ta loovaks ning suudab muutuvas maailmas
paremini kohaneda.
Nagu eelmistest peatükkidest selgus, on noorsootöö väga mitmetahuline. Üks põnevamaid ja populaarsemaid valdkondi on huviharidus. Selles peatükis selgitatakse, mida tähendab huviharidus, millised on sellega seotud mõisted, nagu huvi, loovus ja andekus, ning antakse ülevaade ka huvihariduse korraldusest.
Oluline on siinkohal arvestada kahe mõistega – huviharidus ja huvitegevus –, millest esimene on pikaajaline ja teine lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppes
ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal. Huviharidust pakub
eelkõige huvikool, huvitegevusega on võimalik tegelda nii üldhariduskoolis, noortekeskuses kui ka mujal.

4.4.1. Huvid, võimed ja andekus
Huvi käsitletakse kui emotsiooni, mis suunab üldjuhul tähelepanu mingile tegevusele või asjale. Huvi kõrvale paigutatakse tihtipeale ka hobi ehk harrastus – midagi, millega inimene oma vabast tahtest hea meelega tegeleb.
Lapse sünnipärased anded arenevad kogemuste kaudu. Talle võib luua küll sobiva keskkonna, kuid laps
peab pakutavad võimalused ise ära kasutama. Keegi teine ei saa ju tema eest õppida. Last võib innustada,
kiita ja noomidagi, talle võib selgitusi jagada, asju ette näidata, aga kui ta pole ihu ja hingega tegevuse
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juures, siis õpib ta väga vähe. Teda saab toetada, õhutades
alati uudishimu, et ta „järele prooviks”.341
Huvi on inimese soov millegagi tegelda, midagi omandada või
tundma õppida. Võimed on inimese omadused, mis võimaldavad midagi sooritada heade tulemustega. Oma huvidega
tegelemine ja võimete arendamine annab võimaluse kogeda,
et midagi läheb hästi ja asjad õnnestuvad – niisiis tunda end
edukana. Igaüks on milleski hea ja võimekus võib olla väga
erinev. Teadlased on kirjeldanud eri võimekuse liike, näiteks
psühholoog Howard Gardneri järgi võivad inimesed eristuda
sõnalise, loogilis-matemaatilise, ruumilise, kehalise, muusikalise, looduse- ja enesetunnetamise ning suhtlemise võimekuse
poolest.342

ENDAGA
TOIMETULEK

SUHTLEMINE

LOODUSE
TAJUMINE

KEELEKASUTUS

INIMESTE
VÕIMEKUS VÕIB
OLLA VÄGA ERINEV

MUUSIKA
TAJUMINE

NUMBRILINE
MÕTLEMINE

RUUMI
TAJUMINE

KEHALINE
LIIKUMINE

Sellele jaotusele vastavalt võib võimekus väljenduda heas ja
rikkalikus keelekasutuses – ühed inimesed on osavad jutustamises, kirjalikus eneseväljendamises, väitlemises. Teistel inimestel on head võimed märkamaks ja mõistmaks loogilisi seoseid, lahendamaks probleeme, neil on hea
numbrimälu. Osal inimestel on jällegi hea ruumiline mõtlemine, nad on head orienteerujad, näiteks metsas, neil on hea nägemismälu või oskavad hästi joonistada. Võimekus võib avalduda ka hoopis kehaliselt,
sellised inimesed võivad olla osavad käelises tegevuses, tööriistade käsitsemisel või spordis ja tantsimises.
Võimekus võib avalduda ka muusika tajumises, selle loomises või esitamises laulmise või muusikariista
kaudu. Osal inimestel on võime märgata nähtusi enda ümber, tajuda ja mõista nii looduses kui ka kogu
ümbritsevas keskkonnas toimuvat. Võimekas võib olla endaga toimetulemisel, enda tunnete mõistmisel,
käitumise juhtimisel ja iseseisva töö tegemisel või hoopis suhtlemisel teistega, mis avaldub võimes mõista
teisi inimesi, märgata erinevusi ja teha koostööd.343
Sagedasti valitakse huviala seoses oma võimekusega, kuid arenemisvõimalusi võib pakkuda ka tegelemine
nende huvialadega, milles ei tunta end võimekana, kuid mis siiski pakuvad põnevust ja huvi. Näiteks ei
peaks inimene, kes on võimekas muusikaliselt või matemaatilis-loogilise mõtlemise poolest, piirduma
üksnes nende valdkondade arendamisega, vaid arendama ennast ka kehalise aktiivsusega, nautima loodust ning täiustama suhtlemisoskust. Mitmekülgsed huvialad pakuvad põnevaid väljakutseid ning aitavad
avastada iseennast.344
341

Einon, D. (2003). Loov laps. Varrak.
Kull, M., Part, K., Kõiv, K., Kiive E. (2012). Tervis – minu valikud. Koolibri.
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ibid.
344
ibid.
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Võimalust kõigil lastel oma võimeid välja arendada ja võimetekohast haridust saada ei peeta tähtsaks
mitte ainult humaansetel kaalutlustel. Ka riigi majanduse, kultuuri ja teaduse arengu seisukohalt on vaja,
et andeid kaduma ei läheks. Eriti tähtis on see väikerahvastele, kelle seas leidub ju andekaid lapsi arvuliselt paratamatult vähem kui suurrahvastel, ent võimekaid inimesi vajavad kõik ühiskonnaelu valdkonnad.
Andekus pole säärane nähtus, mis on saatuslikult ette kindlaks määratud; tema ilmnemise aeg ja arengu
kulg on isikupärane. On olemas õige mitmekesiseid annete liike ning igal lapsel on mõni valdkond, mis on
just tema tugev külg. Paljudel juhtudel ei tule lapse potentsiaalsed eeldused mitmesugustel põhjustel kohe
välja, vaid esinevad varjatud kujul. Need tuleb üles otsida.
Andekust kui mõistet on raske määratleda. See on inimese eeldus saavutada mingil ühel või ka mitmel alal
silmapaistvaid tulemusi. Andekuse definitsioonid võib jagada tinglikult kahte rühma: ühed rõhutavad inimese algeid, võimeid (mida enamasti on peetud sünnipäraseks), teised aga juba olemasolevaid võimeid,
mis on silmapaistvate tulemuste saavutamise aluseks.345
Andekad on need lapsed, kes väljapaistvate võimete tõttu suudavad saavutada silmapaistvaid tulemusi.
Need lapsed vajavad selleks, et realiseerida oma potentsiaali iseenda ja ühiskonna heaks, diferentseeritud kasvatusprogramme ja/või kohtlemist, mida ei suuda pakkuda traditsioonilised kooliprogrammid.
Silmapaistvateks tulemusteks võimeliste laste hulka kuuluvad need, kes on näidanud mõnda järgmistest
võimetest kas eraldi või kombineeritult: 1) üldist intellektuaalselt võimekust; 2) spetsiifilist akadeemilist
võimekust; 3) kreatiivset ehk loomingulist mõtlemist; 4) liidrivõimeid; 5) võimekust tegelda kujutava või
näitekunstiga; 6) psühhomotoorset võimekust.346
Siinkohal on paslik meenutada uuesti Howard Gardneri koostatud vaimsete võimete paljususe teooriat ehk
multiintelligentsuse teooriat (vt peatüki algusest). Selle kohaselt tähendab intelligentsus inimeste võimeid,
mida kasutatakse erinevate probleemide lahendamisel ja millegi uue loomisel. Tema arvates ei ole inimestel ühte üldvõimekust.347 Järelikult on intelligentsus kompleksne nähtus.

345

Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
Lindgren, H.C., Suter, W.N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas. Tartu Ülikool.
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Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
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Tabel 1. Multiintelligentsi liigid.348
Õppijal arene- Kuidas ta
nud intelligent- mõtleb?
siliik

Mis talle
meeldib?

Mida ta vajab?

Teda arendavad tegevused

lingvistiline

sõnades

lugeda, kirjutada, rääkida
jutte, mängida sõnamänge

raamatuid, linte,
kirjutamist, paberit, dialooge, arutelu, jutte

lugemine, kuulamine, kirjutamine,
lugude jutustamine, arutlemine, esinemine, ümberjutustamine, sõnamängud,
keeleharjutused, loengud, rühmavestlused, ajurünnak, kooris rääkimine, ettekanne, valju häälega lugemine, näitlemine, ajalehe loomine

loogilis-matemaatiline

põhjendades

katsetada,
küsida,
arvutada

asju, mida uurida, arvutamine, katsetamine, ülesannete,
teaduslikku mater- mõistatuste ja probleemide lahendajali, ekskursioone mine, liigitamine, rühmitamine, mõõtmine, kriitiline mõtlemine, ennustamine,
loogikamängud, andmete kogumine,
eksperimenteerimine, skeemide/diagrammide/graafikute/tabelite koostamine, projektide koostamine, probleemülesanded

ruumilisvisuaalne

kujundites
ja piltides

joonistada,
ette kujutada,
disainida, kritseldada

kunsti, legosid,
filme, kujutlusmänge, illustratsioone, mosaiike,
kunstinäituste
ja muuseumikülastusi

joonistamine, illustreerimine, stsenaariumide koostamine, pildistamine, visandamine, ruumiliste seoste leidmine,
kaardid, graafikud, diagrammid, fotod,
videod, filmid, maketid, pildikirjeldus,
lugude kaardistamine

kehalis-kinesteetiline

liikumise
kaudu

tantsida,
joosta, ehitada, žestikuleerida, katsuda

rollimänge, liikumist, sporti ja liikumismänge, käte
kaudu õppimist

liikumine, liikumismängud, žestikuleerimine, kompimine, ümberkehastumine,
matkimine, ekskursioonid, matkad, võistlusmängud, käelised tegevused, kehalised harjutused, näitlemine, ühis- ja
rühmatöö, tantsimine

348
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Õppijal arene- Kuidas ta
nud intelligent- mõtleb?
siliik

Mis talle
meeldib?

Mida ta vajab?

Teda arendavad tegevused

kaasalaulmist,
kontserte, muusikat, muusikariistu

laulmine, muusika ja helide kuulamine,
rütmi kuulamine ja kordamine, koputamine, muusikariistade mängimine, koos/
kooris laulmine, taustamuusika kasutamine, viiside, laulude, räppide jne loomine

muusikaline

muusika ja laulda, vilisrütmi kaudu tada, ümiseda, lüüa
rütmi jala või
sõrmedega,
kuulata

interpersonaalne

oma ideede
peegeldamise kaudu
läbi teiste
inimeste

juhtida, orga- sõpru, rühmatööd,
niseerida,
klubisid, üritusi
manipuleerida, mediteerida, pidutseda

suhtlemine, ühistöö korraldamine, kohtumised, teiste inimeste uurimine, teiste
õpetamine, lauamängud, ajurünnak
rühmas, simulatsioonid, interaktiivne
tarkvara, klassiõhtud, rühmatöö, klubide,
ringide jne moodustamine, konfliktide
lahendamine, arutlemine, õpirühmad

intrapersonaalne

sügavalt
enese
kaudu

eesmärke
seada, unistada, olla
vaikselt, planeerida

salakohti, üksiolekut, valikuid, oma
tempoga projekte

planeerimine, olukordade analüüsimine,
eesmärgi püstitamine, valikute tegemine,
päeviku pidamine, projektide tegemine,
valikud kodusteks ülesanneteks, individuaalne vastamine, eesmärkide seadmine, iseseisev lugemine

naturalistlik

ümbritseva
keskkonna
kaudu

vaadelda,
nähtusi seletada ja liigitada

loodusvaatlusi,
ümbritseva keskkonna uurimist,
liigitamist

ümbritseva keskkonna uurimine, nähtuste seletamine ja liigitamine, loodusvaatlused, väljas lugemine, looduses jalutamine, kivide jm kogumine, loomaaias
käimine
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4.4.2. Mis on loovus?
Loovus on samuti inimese omadus, mis juba sajandeid tuntud nähtus ning ilmnenud eriti kunstide ja teaduse alal. Huvihariduses räägitakse eelkõige lapse loovuse
toetamisest.
Euroopa tuntumaid loovuse uurijaid Klaus K. Urban peab loova mõtlemise aluseks
võimeid leida probleemile ebatavaline lahendus; töötada läbi laialdast infot; tekitada ebatavalisi assotsiatsioone ning olemasolevat materjali ümber struktureerida;
sünteesida analüüsitu põhjal uus kujund ja luua selle alusel uus tulemus.349
Urban toob esile ka loovale inimesele kui tervikisiksusele vajalikud omadused:
ᴏ teadmised ja oskused loova tegevuse valdkonnas
ᴏ pingutusvalmidus, kontsentreerumisvõime ja visadus koos võimega selekteerida
oma loovtegevus kõigest muust
ᴏ motivatsioon (uudishimu, tunnetuspüüdlus, vajadus uudse järele)
ᴏ püüdlus end kontrollida
ᴏ avatus ja sallivus
ᴏ mängulisus, soov eksperimenteerida, riskivalmidus, mitte mugandumine, huumorimeel350
Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mis tahes valdkonnas
probleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada. Loovus on selliste
uudsete ideede väljatöötamine, mis on asjakohased ja efektiivsed; selliste uudsete
ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad.
Kokkuvõtvalt hõlmab mõiste ’loovus’ enamasti kaht tähendust: 1) loomine kui tegevus – siia kuuluvad loomisfaasis toimivad kognitiivsed protsessid (ka loov mõtlemine);
2) looming kui loomeprotsessi tulemus – siia kuuluvad uudne idee, toode, kunstiteos
jm.351 Selle lähenemise järgi on loovus seotud andekuse ja intelligentsusega.
349

Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
ibid.
351
Heinla, E. Loovus – andekuse komponent. http://www2.archimedes.ee/noorteadlased/otu/
Eda_Heinla.pdf
350
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Loovus ja enesehinnang
Uurimused näitavad, et
kõrge enesehinnanguga
lapsed on loovamad ja
vähem kuulekad ning väga
loomingulistel lastel on
tavaliselt ka kõrge enesehinnang. Kui kasvatame
laste loovust, siis parandame ühtaegu nende enesetunnet ja suurendame
nende läbilöögivõimet.352
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Nüüdisajal on välja töötatud mitmeid loovuskäsitlusi, mis ühendavad isiksuslikud ja sotsiaalsed aspektid. Siia kuuluvad inimese pärilikud tegurid, kognitiivsed protsessid, isiksuse omadused; perekondlikud ja
hariduslikud tegurid, tegevusala karakteristikud, keskkonna sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid, kultuuritegurid, ajaloolised ja poliitilised sündmused. Kõigis neis mitmedimensioonilistes loovuskäsitlustes (nt
Eysenck, Dacey&Lennon, Amabile, Csikszentmihaly jt) moodustavad hariduslikud tegurid ühe olulise osa
ning on vastastikuses koostoimes isiku kognitiivsete, isiksuslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste teguritega.353
KULTUUR
Valdkond (sümbolite süsteem)
Ühiskonna majanduslikud,
sotsiaalsed, kulutuurilised ja
hariduslikud tingimused
Lapse kasvamise,
kasvatamise ja õpetamise
ressursid

Õpetamisega tegelevad
täiskasvanud ja lapse
eakaaslased kui“eksperdid”
Loomingu tulemuse
edastamine ja loovuse
stimuleerimine

Ühiskonna
hariduskorralduslikud ja lapse
õpetamise ressursid

Lapse õpetamise
keskkond
Lapse loomingu
tunnustamine,
säilitamine

Väärtuste, info,
teadmiste ja loomingu
edastamine

Lapse loovus
loominguprotsess ja –tulemus

Joonis 4. Lapse loovuse avaldumise ja arendamise mudel.354
Niisiis võib öelda, et loovus on võime välja mõelda ja teha midagi uut. See aitab eluga paremini toime
tulla ning võib avalduda nii tavatutes olukordades kui ka uute probleemide lahendamisel. Ehk midagi väga
vajalikku ja olulist noore inimese arengus, sest aitab ka suurendada enesekindlust ja -usaldust ning enesekehtestamise võimet.
353
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Heinla, E. Loovus – andekuse komponent. http://www2.archimedes.ee/noorteadlased/otu/Eda_Heinla.pdf
ibid.
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4.4.3. Mis on huviharidus?
Eesti Vabariigi haridusseadus liigitab ülesannete järgi hariduse üld-, kutse- ja huvihariduseks. Selle kohaselt on huvialaharidus teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste
ja käitumisnormide kogum, mis lisaks üld- ja kutseharidusele loob täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, samuti aitab inimesel elu ja tööga toime tulla.355 Noorsootöös
käsitletakse huviharidust kui pikaajalist süsteemset juhendatud tegelemist huvialaga
vaba tahte alusel tasemeõppes ja tööst vabal ajal. Selle eesmärk on süvendatud
teadmiste ja oskuste omandamine valitud huvialal. Selle kohaselt on huviharidus
noorsootöö üks formaalseimaid väljundeid, mis järgib samuti vabatahtlikkuse printsiipi. Huviharidus ei ole kohustuslik, kuid on üha enam mitmekülgse hariduse osaks.
Huviharidusega tegelemise võimalused on loonud eelkõige huvikoolid.
Huvi ei saa kindlasti õpetada, vaid eelkõige tekitada. Huvihariduse olemusse süvenedes on vajalik mõista veel kaht terminit – andekust ja loovust. Mõlemad on seotud
inimese võimete ja omadustega ning neist oli juttu eespool.
Eestis on huvihariduse ülesanded kirjeldatud huviharidusstandardis, mille eesmärk
on määratleda valdkonna ühtsed nõuded. Selle kohaselt on huvihariduse ülesanne
noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, et aidata kujuneda
isiksusel, kes
1) mõtleb loovalt;
2) oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
3) suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
4) suudab analüüsida ümbritsevat tegelikkust;
5) oskab teha tööd, on valmis koostööks;
6) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.356
Huvihariduse ülesanne on toetada ka Eesti kultuuri- ja sporditraditsioonide, tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkust ning paikkondlike traditsioonide arengut. Võrreldes huvihariduse eesmärke ja ülesandeid üldhariduse ning noorsootööga,
leiame väga palju sarnasusi ja ühisosa.
Huviharidust pakuvad Eestis huvikoolid. Huvikoolidena tegutsevad muusika- ja kunstikoolid, spordikoolid ning tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajad või -keskused.
355
356
357

Eesti Vabariigi haridusseadus, §13, RT 1992, 12, 192.
Huviharidusstandard § 3. RTL 2007, 27, 474.
Huviharidusstandard § 2.RTL 2007, 27, 474
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Huviharidus:
ᴏ põhineb noorte osalusel
ja vabal tahtel;
ᴏ põhineb huvialade ja
noorte võrdsel kohtlemisel;
ᴏ toetab noorte arengut,
iseseisvust, omaalgatust,
initsiatiivi, aktiivsust;
ᴏ pakub noortele eduelamusi ja tunnustust;
ᴏ pakub noortele huvialaga
tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu;
ᴏ arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
ᴏ on avatud, positiivne ja
noori julgustav.357
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Tallinna Huvikeskus Kullo on vanim ja suurim Eesti huvikool, mis loodi 1941. aastal. Huvikoolis
õppis 2013. aastal u 50 erinevas huviringis üle 2200 õpilase. Õppe- ja kasvatustöö toimub aasta
ringi peamajas, Kullo Lastegaleriis ning suvel Kullo Karepa Noortelaagris.
Kullo missioon
Lastele/noortele arendava ja loomingulise õpikeskkonna loomine ning mitmekülgse huvialahariduse võimaldamine.
Kullo visioon
Eeskujuliku korraldusega, haridussüsteemi sidus, huvialavaldkondades elamuslikke ja põhjalikke
teadmisi, oskusi ning kogemusi võimaldav huvialakeskus
Juhul kui õppeasutuse arvates huvikool ühegi loetletud määratluse alla ei sobi, on võimalik ta defineerida
muu huvikoolina. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) sisestatud andmete (seisuga 03.01.2013) põhjal saab
öelda, et muud huvikoolid on valdavalt eraomanduses olevad üldkultuurilisi õppekavu (st rahvuskultuuri-,
tantsu-, teatri-, käsitöö-, keeleõpet jms) pakkuvad huvikoolid. Munitsipaalomanduses olevates muudes
huvikoolides õpitakse erinevatesse valdkondadesse liigituvatel õppekavadel ning seega sarnanevad nad
sisuliselt tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajade või keskustega.
Huvikooli seaduse (2007) kohaselt tegutseb huvikool noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse
omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.358
Huvikooli pidaja on munitsipaalhuvikooli puhul valla- või linnavalitsuse üksuse asutus. Erahuvikooli pidaja
on aga füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, näiteks mittetulundusühing või äriühing.
Huvikooli loomine ja tegutsemise alused on sätestatud huvikooli seaduses, kus on kirjeldatud huvikooli
registreerimise protseduuri, õppekorraldust, juhtimist, finantseerimist, personali jm. Kõik huvikoolid on
registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemi. Huvikool tegutseb üldjuhul eraldiseisvana, kuid võib toimida
ka üldhariduskooli juures. Huviharidust saab omandada asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juures
tegutsevates või juriidiliste ja füüsiliste isikute asutatud huviringides, klubides ning pühapäevakoolides.

4.4.4. Õppimine huvikoolis
Huvikoolis on valdavalt mitteformaalne õpe, mis leiab aset väljaspool üldhariduskooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. Huvikoolis õppimise korra seab koolipidaja, kuid konkreetseid
vanusepiiranguid huvikooli seadus ei sea. Noorsootöö peamine sihtgrupp on 7–26-aastased noored, kuid
täiskasvanute koolituse kontekstis räägitakse vabahariduslikust koolitusest.
358

Huvikooli seadus (2007) Riigi Teataja RT I 2007, 4, 19.

Noorsootöö õpik [ NOORSOOTÖÖ TEGEVUSSUUNAD ]

Huvihariduse eesmärke aitab huvikoolis ellu viia õppe läbimõeldud ja eesmärgistatud kavandamine.
Õppekava koostamine on õppe kavandamise osa. Sisuka õppekava eeldus on analüüsitud, põhjendatud ja
etapiline koostamine. Sellisel juhul saab huviala õppekava olla reaalselt kasulik töövahend õppe läbiviijale
oma töö tegemisel, õppurile oma õppe planeerimisel, lapsevanemale info saamiseks ja kohalikule omavalitsusele otsuste tegemisel.359
Huvialasid õpetatakse õppekava alusel, mis on jaotatud viide valdkonda:
ᴏ sport;
ᴏ tehnika;
ᴏ loodus;
ᴏ muusika ja kunst;
ᴏ üldkultuur, sealhulgas rahvuskoolid.
Kuna on õppekavasid, mis võivad sobida mitmesse valdkonda (näiteks laulukoori õppekava muusika ja
kunsti või üldkultuuri valdkonda; tantsu õppekava spordi või üldkultuuri valdkonda), siis näitab liigitus iga
huvikooli rõhuasetust konkreetse õppekava puhul. Sedasama toetab ka õppekava nominaalkestus aastates
ning see, mis vormis õppurid konkreetsetel õppekavadel õpivad. Huvikoolis võib õppida kas grupitöö vormis (korraga on õppetööl ühes tunnis rohkem kui üks õpilane – näiteks loodusring, väikelaste muusikaring,
kunstiõpe vms), individuaalselt (iga õppuriga tegeleb õppe- ja kasvatustööga seotud töötaja individuaalselt
– näiteks osa spordialasid, pilliõpe, kus on vaid individuaaltunnid ilma rühmatundideta) või individuaalselt
ja grupitöö vormis (näiteks suurem osa muusikakoole, kus pilliõpe toimub individuaalselt ning üldained
(muusikaajalugu, solfedžo jms) rühmatundidena). See, mis vormis keegi õppur õpib, on õppeasutuse
otsustada. Huvikool märgib iga õppekava juurde ka selle, mis keeltes õpetatakse, iga õppe- ja kasvatustööga seotud töötaja juurde, mis keeles ta õpetab, ning iga õppuri juurde, mis keeles ta õpib.360
Õpitakse nii individuaalselt kui ka õpperühmades lähtudes huviala spetsiifikast. Õppevormid ja -meetodid
on väga mitmekesised, näiteks treeningud, esinemised, tunnid, näitused, võistlused, matkad, laagrid jne.
Õpetus põhineb iga õppija individuaalsete erinevuste arvestamisel. Sõltuvalt huvialast on õpingute kestus
erinev, näiteks klaveriõppe põhiõpe võib kesta kuni 7 aastat, millele võib järgneda ka lisaõpe.
Iga huvikoolis õpetatava huviala kohta koostatakse huviala õppekava, mille kinnitab huvikooli direktor.
Õppekava peab vastama huviharidusstandardile, mille kohaselt sisaldab õppekava361
ᴏ õppe eesmärke ja kestust;
ᴏ õppeainete loendit;
ᴏ ainekavasid.362
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Huvikoolide õppekavade koostamiseks juhendmaterjal. (2010). Tartu Ülikool, Eesti Noorsootöö Keskus.
Huvihariduse olukorra ülevaade EHIS-e andmete põhjal 2008/2009. õppeaastal. (2009). Haridus- ja Teadusministeerium.
361
Huvikoolide õppekavade koostamiseks juhendmaterjal. (2010). Tartu Ülikool, Eesti Noorsootöö Keskus
362
Huviharidusstandard § 5. RTL 2007, 27, 474.
360
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Õppekava terminoloogilised mõisted:
Huviala õppekava on dokument, mille kaudu määratakse kindlaks huviala õppe-ja kasvatuslikud
eesmärgid ehk õpi väljundid, õppeainete miinimumloendi, tunnijaotusplaani ja ainekavad ning
nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks;
Ainekava on õppekava osa, milles esitatakse õppe sisu ning õpi väljundid vastava aine kaudu
õppetegevuses kooli astmeti;
Õppe eesmärgid/õpiväljundid : on huviala andmise kaudu üldist isiksuse arengut toetavad pädevused- õppepädevus, tegevuspädevus, väärtuspädevus, enesemääratluspädevus ja aine pädevus,
mis määratakse kooliastmeti;
Väljundipõhisus: õppimise tulemusel tuvastatavad teadmised, oskused ja hoiakud.
Hindamine/tagasisidestamine on vastavuses eesmärgiks seotud väljunditega ja sõltub huviala
omapärast. Hindamise eesmärgiks on suunata ja toetada õppurite enesehinnangu kujunemist ja
motiveerida sihikindlalt õppima. Õppur peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.363
Huvihariduse õppekava võib kirjeldada mitmest aspektist. Ühest küljest on tegemist õppetegevuse läbiviimise plaaniga, kus määratakse kindlaks õppe eesmärgid, kestus ja maht, õppeainete loetelu jne. Teisest
küljest võib õppekava vaadata kui kokkulepet selle kohta, mida õppur peaks koolist kaasa saama. Mõlemal
juhul on õppekava kommunikatiivne vahend. See annab õpetajale, õppurile, lapsevanemale, kooli pidajale
ja avalikkusele infot. Edastatakse oluline info selle kohta, kuidas mingil huvialal õpitakse – milliseid teadmisi ja oskusi millises mahus ja kuidas õppur omandab. 364
363

Eesmärgistamine toimub suunaga üldiselt üksikule. Lähtuvalt eelnenust tuletatakse huviharidusstandardis
seatud huvihariduse eesmärkidest ja ülesannetest huvialade õppekavade eesmärgid ning neist omakorda
vastavate ainekavade eesmärgid. Seejuures on oluline, et kõik üldistustasemed oleksid omavahel kooskõlas: kui huviharidusstandardi eesmärgid annavad sisendi huviala õppekava eesmärkidele, siis peavad kõik
huviala õppekava eesmärgid aitama täita huviharidusstandardi eesmärke.
Samuti peavad ainekavade eesmärgid täpsustama huviala õppekava eesmärke ehk ainekavade eesmärgid
„kogusummana“ peavad tagama kõigi õppekavale seatud eesmärkide täitmise. Eesmärgist lähtuv planeerimine on väljundipõhise õppe kavandamise alusidee. Väljundipõhise õppe puhul keskendutakse õppimise
eesmärkidele ja hindamisele. Seatakse ühtsed eesmärgid ehk väljundid ning eeldatakse, et neid võib saavutada erineval viisil. Kuna oluline on teada, millisele tulemusele õppe läbimise järel jõutakse, kirjeldataksegi õppekava eelkõige õpiväljundite kaudu. Samas ei saa mõistagi unustada ka õppekava õppesisu ja
-protsessi, sest ilma nendeta pole võimalik õpiväljundeid saavutada.365
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Huvikoolide õppekavade koostamiseks juhendmaterjal. (2010). Tartu Ülikool, Eesti Noorsootöö Keskus.
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Väljavõtteid õppekavadest
Väljavõte Võru Spordikooli õppekavast (2012/2013. õa)
IV. ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE
1. Õppeaasta kestus
Õppeaasta spordikoolis algab 01. septembril. Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega 46 nädala jooksul aastas
spordikooli tingimustes ja kuni 6 nädalat spordilaagris või individuaalplaanide järgi.

- õppetreening ehk algspetsialiseerumise aste (ÕT 1-3)
- meisterlikkuse ehk eriala- ja tipptreeningu aste (ÕT 4-5)
Õppe- ja kasvatustöö on jaotatud mitmele aastale ning õpilased jagatud õppetreeningrühmadesse. Õpperühmade moodustamisel arvestatakse õpilaste vanust, sportlikku staaži,
funktsionaalseid võimeid, spordimeisterlikkuse taset, arstliku
kontrolli tulemusi ja õpilase soovi harjutada suuremate koormustega tippsporti jõudmiseks.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Spordikooli õpilasteks võetakse selleks soovi avaldanud lapsed
ja noored nende kirjaliku avalduse põhjal ning vanemate nõusolekul vastavalt spordikoolu võimaluste ja tingimuste olemasolule.
Spordikooli astumiseks ei tehta mingeid takistusi rahvuse, soo,
päritolu, tõekspidamiste, varandusliku seisundi või muude tunnuste põhjal.
Õpilaste vastuvõtt vormistatakse spordikooli direktori käskkirjaga.
3. Õppevormid ja meetodid
Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas:
- treeningtunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;
- individuaaltreeningud;
- spordivõistlused;
- spordilaagrid;
- spordikohtuniku ja -juhendajapraktika;
- spordiala tehnika, treeningtundide ja võistluste analüüs;
- arstlik kontroll, meditsiinilised ja taastavad kuurid.
4. Õppe- ja treeningtöö mahud
Õpperühmade täituvusnormid ning õppe- ja kasvatustöö mahud tundides kehtestab igale rühmale spordikooli direktor võttes aluseks treenerite ettepanekud.
Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel
ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikulises astmes:
- algettevalmistuse aste (AE 1-3)

Väljavõte Viimsi Muusikakooli huviõppe õppekavast
(2012/2013. õa)
LÖÖKPILLID
1. ÜLDOSA
Löökpillide huviõppe õppekava eesmärk on anda õpilasele
muusikalist haridust, kusjuures põhiaineks on instrumendiõpe
- löökpillid. Lisaks põhiainele läbib õpilane toetavad rühmaained (solfedžo, muusikalugu). Õpilase soovi ja kooli võimaluste korral saab õppida ka teist instrumenti (lisapill). Oluline on
praktiline musitseerimine nii solistina kui ka ansamblis ja/või
orkestris. Koosmäng (ansambel, orkester) arendab partneritunnetust, dirigendijälgimist, noodijälgimise oskust ja annab
esinemisjulgust ning -rõõmu.
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Väljavõtteid õppekavadest
Muusikaõpingud annavad lisaks konkreetsetele teadmistele
ja oskustele õpilasele palju eluks vajalikku: otsuse- ja valikutegemise julgust, iseseisva töö harjumust ja loovust, mis kõik
aitavad toime tulla edaspidises elus mistahes erialal või ametis.
Pillimänguoskus annab inimestele võimaluse oma igapäevast
elu emotsionaalselt tasakaalus hoida ja mitmekesistada seda
nii aktiivselt (musitseerides) kui ka passiivselt (publikuna).
2. ÕPPEAINED

Väljavõte Viljandi Kunstikooli õppekavast (2012/2013. õa)
I. ÜLDOSA
1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja põhiülesanded
1.1. Kunstikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete
avastamine ja kavakindelarendamine. Õppe- ja kasvatustöö
koolis aitab kujuneda isiksusel, kes mõtleb loovalt, arendab
kunstitaju ja fantaasiat.
1.2. Kunstikooli eesmärgiks on:
- anda lapsele vajalikke käelisi oskusi;
- õpetada nägema ja mõistma kunsti läbi ajaloo.
2. Õppekava põhimõtted
2.1. Kunstikooli ainekavad ei dikteeri kunstiainetes vahendite,
materjalide ega tehnika valikut,
vaid annavad oskuste arendamiseks suunad ja tasemenõuded.
2.2. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi, individuaalseid iseärasusi.

Õppeaeg on jagatud kaheks astmeks: nooremaks (I-IV õppeaasta) ja vanemaks (V-VII õppeaasta). Üleminek nooremast
astmest vanemasse otsustatakse õpilase õppeedukuse ja üleminekueksamite põhjal. Üleminekueksamid toimuvad instrumendil ja solfedžos. Õppekava lõpetamisel toimuvad lõpueksamid samuti instrumendil ja solfedžos.
3. AINEKAVAD
3.1. LÖÖKPILLID
Keskendutakse põhioskuste omandamisele trummikomplektil
mängimiseks.
I õppeaasta
Trummikomplekti hooldamine ja häälestamine. Lihtsamate
groove´ide mängimine.
4/4-beatrütmide õppimine.
Käte ja jalgade tehnika õppimine. Rõhkude ja aktsentide kasutamine trummikomplektil.
Lihtsamad harjutused soolotrummile. Tutvumine ksülofoni ja
marimbafoniga.
II õppeaasta
Käte ja jalgade tehnika edasiarendamine.
Rimmi-tehnika soolotrummil.

3. Õppeprotsess
Õppimise käigus analüüsib ja hindab õppija õpitavat pidevalt
ning edukus sõltub õppijaoskustest õppida. Õpetaja on õpitegevuste kavandaja ja looja ning õppimistahtmise innustaja.
Hindamine on osa kunstikooli õppeprotsessist. Hindamise alused, skaala ja kriteeriumid on toodud õppenõukogu poolt kinnitatud „Viljandi Kunstikooli õpilaste hindamise korras”.
Hindamise põhieesmärgid on:
1. motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima;
2. anda teavet õppimise käigust õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanemale;
3. määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused.
4. Õppetöö korraldus
4.1. Õppetöö algab igal aastal 1. septembril ja kestab 35 õppenädalat, millest 25 õppetundi (tavaliselt 5 päeva) moodustab
õppepraktika.
4.2. Õppeaasta on jaotatud kolmeks trimestriks:
1. september – 30. november
1. detsember – 28. (29.) veebruar
1. märts – 31. mai
4.3. Iga trimestri lõpul toimub hindamine. Õppeaasta lõpul antakse õpilastele tunnistused.

Noorsootöö õpik [ NOORSOOTÖÖ TEGEVUSSUUNAD ]

Väljavõtteid õppekavadest
4.4. Koolivaheajad on üldhariduskoolides kehtestatud aegadel.
4.5. Kooliaasta lõpul toimub suvepraktika kas linnas või maal.
Viljandi Kunstikooli õpilane on kohustatud 4. kursuse lõpuks läbima vähemalt kaks suvepraktikat.

on luua keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid, rahuldada oma tehnika huvi ja suhelda teiste tehnikahuviliste noortega. Tegevus ringis peaks mõjutama ja kujundama noorte väärtushinnanguid, tekitama neis vajadust hankida
lisainfot, jälgida kultuuri- ja spordisaateid meedias, külastada
võistlusi ja näitusi
Seega püüab ringi tegevus aidata kaasa aktiivse, iseseisvalt
mõtleva, tehnika ja inseneritöö vallas erudeeritud noore inimese arengule.
IV. Teemade sisu
1. Sissejuhatav õppus.
Käitumine ja sisekord Kullos. Liikumine Kullo ümbruses. Programmi tutvustamine. Töökord ja ohutustehnika ruumis.
2. Roboti mõiste ja ajalugu
Robotiehituse ajalugu. Roboti tänapäevane mõiste. Tööstusrobotid. Võitlusrobotid. Päästerobotid. Lahingrobotid.
3. Joonestus-graafiline ettevalmistus.

Väljavõte Tallinna huvikeskuse Kullo robotiehituse õppekavast (2012/2013. õa)
I. Üldosa
Õppeaja kestus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 9 kuud, 216 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund, praktiline töö, praktilised
harjutused, individuaalne töö, võistlused, näitused
Vastuvõtu tingimused: huvi ja õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: tehnika
Dokument lõpetamisel: soovitus õpilase soovi korral sisseastumiseks õppeasutusse
II. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele teadmisi inseneri ja
konstruktori tööst, robotite ehitusest ja erinevatest võimalustest nende kasutamisel ning teoreetilisi teadmisi kaasaegsest
tehnikast. Kokkuvõttes annavad teadmiste ja oskuste baasi,
millele toetudes on võimalik edukalt jätkata õpinguid erinevatel tehnilistel aladel.
Ettevalmistus edasiõppimiseks ei ole kindlasti kursuse kõige
olulisem ja peamine eesmärk, sest huviringi peamine eesmärk

Joonis kui tehnika keel. Tehnilise joonestamise mõiste. Eskiis.
Mastaap. Lõige. Joonestamisvahendid. Mõõtmete ülekanne
materjalile.
Praktiline töö. Lihtsama eseme kujutamine kolmes projektsioonis.
4. Elektroonika komponendid.
Takistid. Transistorid. Lülitid. Akud. Andurid. Mikroskeemid.
Mikrokontrollerid. Täiturelemendid.
5. Lihtsama roboti valmistamine.
a) valgusele lähenev robot
Andurid. Tagasiside. Montaaž ja jootmine. Ohutustehnika. Valmistamismaterjalid ja tehnoloogia.
Praktiline töö. Materjali ettevalmistamine ja märkimine. Töötlemine. Viimistlemine. Skeemi koostamine. Reguleerimine.
Proovimine ja katsetamine.
b) joont jälgiv robot
Andurid. Tagasiside. Montaaž ja jootmine. Ohutustehnika. Valmistamis- materjalid ja tehnoloogia.
Praktiline töö. Materjali ettevalmistamine ja märkimine. Töötlemine. Viimistlemine. Skeemi koostamine. Reguleerimine.
Proovimine ja katsetamine.
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4.4.5. Noored huvihariduses
Formaalharidust ja noorsootööd eristab teineteisest see, mil määral need võimaldavad noortel oma vaba
tahte alusel tegutseda. Kui formaalharidusele on iseloomulik eelkõige ülalt alla lähenemine ehk riik kontrollib hariduse omandamist ning selle sisu õppeprogrammide kaudu, et seeläbi kujundada tulevasi kodanikke, siis huviharidusele on omane vastupidine vaade ehk seal tuginetakse eelkõige noorte vabale tahtele
ja soovidele. Keskseks põhimõtteks on noorte enda soovidest ja eelistustest lähtumine.366
Eesti koolinoorte väga head teadmised ja oskused on rahvusvahelistes võrdlusuuringutes (PISA, TIMSS jt)
mitmel korral kinnitust leidnud. Kuid kas need head tulemused on saavutatud tänu sellele, et noored veedavad suhteliselt palju aega koolis, kasutades selle võrra vähem aega muudele tegevustele? Või suudavad
Eesti noored leida aega nii kooliks kui ka kooliväliseks tegevuseks? Eesti elanike ajakasutuse uuringust (Statistikaamet, 2010)367 on teada, et 10–14-aastased tütarlapsed ja noormehed kulutavad väljaspool kooli või
kodus koolitööle päevas keskmiselt umbes 3,2 tundi ning 15–24-aastased noored 1,75 tundi. Vaba aja kulu
on 10–14-aastaste seas 7,3 ning vanemate noorte seas 6,5 tundi. Niisiis on Eesti noortel vaba aja tegevusteks võrreldes õppetööga palju aega.368
Noorteseire aastaraamat 2011369 annab analüütilise ülevaate sellest, kuidas noored vaba aega sisustavad
ning milline on nende osalemine noorsootöös, sh huvihariduses. Nende noorte osakaal, kes on kolmel
viimasel aastal osalenud kahes või enamas noorsootöötegevuses, on silmapaistvalt suur: pea kolm neljandikku (73%) on vastanud, et nad on kas või korra osalenud kahes või enamas tegevuses. Veidi alla viiendiku
(17%) on osalenud ühes tegevuses. Vaid üks Eesti noor kümnest ei ole viimasel kolmel aastal kokku puutunud mitte ühegi noorsootöötegevusega.370
Kõige populaarsem juhendatud vaba aja tegevus on huvitegevuses ja huvihariduses osalemine, kus osaleb
87% 10−11-aastatest, 85% 12−15-aastastest ning 84% 16−18-aastastest noortest. Huvitegevuses osale
mine langeb hüppeliselt 19−26-aastaste vanuserühmas, püsides siiski selle vanuserühma kõige populaarsema tegevusena.371

366

Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Eesti elanike ajakasutuse uuring. (2010). Statistikaamet.
368
Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
369
ibid.
370
ibid.
371
Pihor, K., Taru, M., Batueva, V. (2012). Eesti noorte osalemine noorsootöös: ülevaade peamistest suundumustest.
Poliitikaülevaade 3/2012. SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
367
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Joonis 5. Eri vanuses ja soost noored peamise huvitegevuse järgi (populaarsemad huvitegevuse
liigid), 2011, % huvitegevusega tegelejatest. 372
2012/2013. õppeaastal tegutses Eestis üle 400 huvikooli, kus oli üle 65 000 õppuri. Kõige populaarsem
huvihariduse valdkond on sport. Noorteseire 2011 andmete põhjal on sport peamine tegevus pea pooltele
(49%) poistest ja kolmandikule (34%) tüdrukutest. Eri vanuses ja soost noored erinevad peamiste huvitegevuste liikide lõikes (joonis 1). Oma peamisele huvitegevusele kulutavad noored ühel korral enamasti
1–2 tundi. 373
372

372
373

Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
ibid.
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4.4.6. Miks osaletakse huvihariduses?
2011. aasta noorteseire ülevaate koostamiseks korraldati mahukas veebipõhine ankeetküsitlus, kus uuriti
ka noorte osalust huvihariduses. Noori motiveerib osalema kõige enam meeldivus. Olulisel kohal on ka
teised noored ning alles seejärel juhendajad ja omandatavad oskused. Meeldivuse järel motiveerib noori
vajadus kuuluda teiste sekka. Jooniselt 3 on näha, et kaaslaste meeldivus on kõige olulisem nooremates
vanuserühmades – ligikaudu iga neljas 7–18-aastastest, kuid vaid 15% 19–26-aastastest tõstis esile huvitegevustes osalevaid kaaslasi. Sõpradest veidi vähem oluliseks huvitegevuses osalemise põhjuseks peeti
juhendajate meeldivust. Juhendajate meeldivust hindas sõprade rolliga peaaegu samaväärseks huvitegevuses osalemise põhjuseks noorim, kuni 11-aastaste vanuserühm. Enesearendamise tähtsustumine viitab
sellele, et noored teadvustavad tänapäeva individualiseerunud ühiskonnaga kohanemise vajadust.374375

Joonis 6. Huvitegevuses osalemise põhjused vanuserühma järgi, 2011, mainimiste osakaal (%)375.

374
375

ibid.
ibid.
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Kokkuvõte
Mitmete tuleviku-uuringute alusel saab väita, et oma huviga tegelemine muutub inimesele aina olulisemaks, samuti huvikool ja sealsed võimalused. Tulevikus kaob töö ja vaba aja eraldatus. Nõudmised, mida
esitatakse oma vabale ajale, on üha enam samad, mida esitatakse tööle. Lähenetakse täielikult integreeritud elule. Soovitakse, et mõlemad, nii meie töö kui ka vaba aeg, oleksid suur lõbu. Tegevused peavad ise
olema enda eest tasuks, rikastama elamustega ning olema tulvil emotsioone.376
Formaalse ja mitteformaalse õppe piir hägustub aina enam. Õppekavavälise tegevuse roll väärtustub üldhariduses aina enam. Huvihariduse arvestamine formaalhariduses muutub aina populaarsemaks – seda
hinnatakse ja väärtustatakse noore arengus.

Soovitatav kirjandus
Bytterbier, I., Vullings, R. (2007). Creativity today. BIS Publishers.
Christiani, A., Scheelen, F. M. (2004). Arenda võimeid. Ande avastamine, arendamine ja rakendamine. Kirjastus ILO.
Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Millised on tänapäeva noorte huvid ning kus ja kuidas on võimalik nendega tegelda, neid edasi arendada?
2. Milline on huvihariduse ja üldhariduse ühisosa?
3. Võrdle erinevate huvikoolide õppekavu. Mida õppijates eelkõige hinnatakse?

376

Jensen, R. (1999). Unelmate ühiskond. OÜ Fontese Kirjastus.
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4. Harjutus. Minu võimed.377
Analüüsi järgmise joonise põhjal, millised on sinu võimed. Märgi telgedele ristikesega oma arvamus viie
palli süsteemis: 1 – võimed puuduvad, 5 – võimed on väga head.
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Seejärel arutle, milliseid võimed tahaksid arendada ja miks pead neid oluliseks.
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Joonis 7. Minu võimed

377

Kull, M., Part, K., Kõiv, K., Kiive E. 2012. Tervis – minu valikud. Koolibri.
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4.5. NOORSOOTÖÖ KOOLIS

213

Urmo Reitav
Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö õppekava juht

Sissejuhatus
Noorsootöö toimub väga erinevates keskkondades – raamatukogus, internetis,
tänaval, noortekeskuses, koolis, laagris, huvikoolis, kirikus ja mujalgi. Kõigil neil
keskkondadel on teatud eripärad ja iseärasused ning samas ka sarnased tunnusjooned ja põhimõtted. Eesti on üks neist riikidest, kus aktiivne noorsootöö toimub
ka koolikeskkonnas. Tõsi, koolinoorsootöö mõiste on tulnud kasutusele küll alles
21. sajandil, kuid noorsootööle omased tegevused ulatuvad aastakümnete taha.
Koolinoorsootöö kujunemist on mõjutanud siinse noorsootöö professionaliseerumine kahel viimasel kümnendil.
Koolis toimuvat noorsootööd on nimetatud klassi- või kooliväliseks tegevuseks,
huvitegevuseks, õppekava toetavaks tegevuseks jne. Milles seisneb aga selle sisu ja
tähendus? Mõistmaks koolis toimuvat noorsootööd, sealseid põhimõtteid ja ootusi
erinevatele osapooltele, on hädavajalik tunda koolikeskkonda, selle tegevuse lähtealuseid.378 Selles peatükis käsitletakse esmalt koolikonteksti ning seejärel koolinoorsootööd, selle tegevusvälja ja teostajaid.

4.5.1. Õppimise ja kooli käsitlus
Ilmselgelt on koolil mõju noore inimese arengule ning laiemalt kogu edasisele elule.
Kool on õpi- ja kasvukeskkond, kus lapsest sirgub noor ja noorest täiskasvanu. Kui
noor inimene kasvab ja areneb kiiresti, siis kooli puhul seda nii julgelt alati väita ei
378

Morgan, T., Morgan, P., O’Kelly, B. (2008). Youthworkin Schools: an Investigation of Youth Work, as
a Process of Informal Learning, in Formal Settings.
379
Eesti Vabariigi haridusseadus § 2, RT 1992, 12, 192.

Hariduse eesmärk on:
ᴏ luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna,
eesti rahvuse, samuti
rahvusvähemuste ja
Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning
kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma
majanduse ja kultuuri
kontekstis;
ᴏ kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi;
ᴏ luua igaühele eeldused
pidevõppeks.379
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saa. Kool on olnud konservatiivne keskkond ja institutsioon, kus on murrangulisi muudatusi vaevarikas
ellu viia. Viimasel aastakümnel on aga Eesti koolisüsteemis toimunud mitmed arengud – siirdeühiskonnale
iseloomulikust koolist on liigutud kaasava ja avatud koolini. Kool on omandamas taas oma kunagist tähendust – teadmiste kõrvale on kanda kinnitanud ka elus toimetulek – koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (2010)380 kohaselt toetatakse üldhariduskoolis õpilase ehk noore inimese vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Koolis luuakse tingimused õpilase
võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. See
kõlab üsna sarnaselt noorsootöö kontseptsiooniga – mõlemad loovad tingimused noore arenguks.
Tabel 2. Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanded
Põhikooli ülesanne381 				
(1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav
ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks,
kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada
erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete
kohast õpiteed.
(2) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele
eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja
arendav õppekeskkond, mis toetab tema
õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja
kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

380

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 3, RT I 2010, 41, 240.3
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 4, RT I 2010, 41, 240.
382
ibid., § 5.
381

Gümnaasiumi ülesanne382
(1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse,
usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning
ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest
vastutava kodanikuna.
(2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine
haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta
õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.
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Tänapäeva kooli ülesanne on aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes
suudab end teostada peres, tööl ja kogukonnas. Nõnda on määratletud ka 2011. aastal kehtima hakanud
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.
Lisaks hariduse ja kooli uuenenud mõistmisele on hakatud ka õppimist vaatlema laiemalt. Erinevates käsitlustes jagatakse õppimine kolmeks: formaalne, mitteformaalne ja informaalne. Väljaspool koolikeskkonda
toimub noorsootöö eelkõige mitteformaalse õppimisena. Kool paigutub selles kontekstis formaalse õppimise raamidesse, mida iseloomustavad eesmärgistatud õppekavad, kohustuslikkus, hindamissüsteem jne.
Üha enam on hakatud üldhariduses ehk formaalhariduses pöörama tähelepanu õppijate mitteformaalse
õppe kogemustele ja sellega arvestama seatud eesmärkide ehk õpiväljundite saavutamise hindamisel.
Põhikooli- ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitletakse õppimist väljundipõhiselt, rõhutatud on muutusi õpilase või õpilaste rühma käitumises. Lihtsamalt öelduna tähendab see teatud pädevuste/kompetentside saavutamist, mis aitavad noorel igapäevaselt hakkama saada.
Noorsootöös on aastakümneid kasutatud põhimõtet learning by doing (ingl k õppimine tegutsemise
kaudu) ehk mida rohkem ma proovin, teen ja saan uusi kogemusi, seda enam õpin. Võime öelda, et õppimise psühholoogiliseks aluseks on just kogemused, mille kaudu toimub muutus. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja
koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima. Uute
teadmiste omandamisel tugineb õpilane varasematele ning konstrueerib uue teabe põhjal enda teadmised. Omandatud teadmisi rakendatakse uutes olukordades, probleemide lahendamisel, valikute tegemisel,
väidete õigsuse üle arutledes, oma seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus. Õppimine
on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused ja tööharjumused kujunevad põhihariduse omandamise
käigus.383
Praegune õppimise käsitlus ja noorsootöö kontseptsioon lähtuvad samadelt alustelt ning täiendavad üksteist. Järgmisel leheküljel olevast tabelist on näha mõlema põhimõtted.

383

Põhikooli riiklik õppekava § 5, RT I, 14.01.2011, 1.
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Tabel 3. Õppimise ja noorsootöö põhimõtted

ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ

384
385

Noorsootöö alused:384 				

Õpet kavandades ja ellu viies:385

ᴏ Noorsootöö algab seal, kus on noored oma vaadete, arvamuste ja huvidega.
ᴏ Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute
teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas.
Noorsootöö aitab kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride
vastu.
Noorsootöö aitab noorel õppida iseenda, teiste ja
ümbritseva ühiskonna kohta kavandatud ja kavandamata tegevuste kaudu.
Noorsootöös lähtutakse noorte vajadustest, huvidest
ja soovidest.
Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal
tahtel.
Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel.
Noorsootöös lähtutakse eetilistest kaalutlustest ning
võrdse kohtlemise printsiibist.
Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja
partnerluse põhimõttest.
Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik ja uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud.
Noorsootöö teostamise keskkond on noorte poolt
aktsepteeritav ja soodustab mitteformaalset ning
informaalset õppimist.
Noorsootöö korraldaja ja noorsootöötaja on aus ning
avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas.

ᴏ arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keele-list, kultuurilist ja perekondlikku tausta, vanust, sugu,
terviseseisundit, huvi ja kogemusi;
ᴏ arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks
ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega
puhkuseks ja huvitegevuseks;
ᴏ võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid
kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest;
ᴏ kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga;
ᴏ luuakse võimalusi õppimiseks ja toime
tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes
(õpilane-õpetaja, õpilane-õpilane);
ᴏ kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist
õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja
visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);
ᴏ kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid;
ᴏ kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad
õpilastel sobiva pingutustasemega õppida,
arvestades sealjuures igaühe individuaalsust.

Noorsootöö strateegia 2006–2013, Haridus- ja Teadusministeerium.
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Formaalõpe toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud. Formaalõpe on eesmärgistatud ja seda viivad läbi spetsiaalse ettevalmistuse ja kvalifikatsiooniga
õpetajad. Õpieesmärgid seatakse enamasti väljastpoolt, õppimisprotsessi jälgitakse ja hinnatakse. Formaalõpe on kuni teatud taseme või eani kohustuslik.
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Informaalne õpe on õppija seisukohast lähtudes eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (näiteks perekonnas, töökohas, vabal ajal jne). Informaalse õppe tulemused
ei ole enamasti õppija jaoks kohe nähtavad.
Mitteformaalne õppimine on see, mis leiab aset väljapool kooli ning on ette võetud teadlikult,
eesmärgiga end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades (näiteks looduses), mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve.
Mitteformaalne õpe on samuti eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või omaealised. 386

4.5.2. Üldpädevused koolis ja võtmepädevused
noorsootöös
Kiired muutused nüüdisaegses ühiskonnas tingivad vajaduse täiendada ning uuendada õppe- ja ainekavasid. Praegu tähtsustuvad hariduses valdkonnad, mis ei piirdu
ainult ühe õppeaine või ühe ainevaldkonna kaudu arendatavate pädevustega.387
Kooli alusdokument on riiklik õppekava, mille põhjal kujundatakse oma õppekava ja
ainekavad. Õppekavade arendamisel on jõutud arusaamani, et indiviidi ning ühiskonna edukas toimetulek sõltub mitmekesistest pädevustest, mille kujundamisel ei
saa toetuda kitsalt õppeainete õpetamisele. Niisuguste pädevuste kujunemist saab
soodustada laiema õppe- ja kasvatustegevuse kaudu, kus igas koolitunnis toetatakse sotsiaalsete oskuste arengut ning aidatakse kaasa üldtunnustatud väärtuste
ja hoiakute kujunemisele.388
Euroopa Parlament leppis 2006. aastal kokku kaheksas soovituslikus võtmepädevuses, mis on vajalikud kõikidele inimestele selleks, et võimaldada eneseteostust ja
-arengut, aktiivset kaasarääkimise võimalust ühiskondlikes protsessides, sotsiaalset
kaasatust ja tööhõivet.389
386

http://www.mitteformaalne.ee/mis-on-mfo.html
Kõiv, P., Lamesoo, K., Luisk, Ü. (2010). Õppekava läbivate teemade arendamine. Haridus 4/2010.
388
ibid.
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Pernits, K. (2011). Võtmepädevused koolist ja noorsootööst. Mihus, nr 8, november 2011.
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Võtmepädevused on:
ᴏ suhtlus emakeeles,
ᴏ suhtlus võõrkeeltes,
ᴏ matemaatikapädevus
ning teadmised teaduse
ja tehnoloogia alustest,
ᴏ infotehnoloogiline pädevus,
ᴏ õppimisoskus,
ᴏ isiklik, kultuuridevaheline,
sotsiaalne ja kodanikupädevus,
ᴏ algatusvõime ja ettevõtlikkus,
ᴏ kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus.
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Neist võtmepädevustest lähtutakse praeguses noorsootöös, nt noortepass (ingl k Youth Pass).
Eesti 2010. aastal kinnitatud uus riiklik õppekava toetub samuti pädevustele, jagades need kaheks: üld- ja
valdkonnapädevusteks. Üldpädevused on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Need kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja
suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös.390
Põhikooli riiklik õppekava põhineb 7 üldpädevusel:
ᴏ väärtuspädevus,
ᴏ sotsiaalne pädevus,
ᴏ enesemääratluspädevus,
ᴏ õpipädevus,
ᴏ suhtluspädevus,
ᴏ matemaatikapädevus,
ᴏ ettevõtlikkuspädevus.
Enamik neist pädevustest on seotud enam kui ühe õppeainega koolis. Lisaks tuuakse õppekavas välja ka
8 läbivat teemat, mis on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks
ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades
õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.391
Läbivad teemad õppekavas:
ᴏ 	 elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis
õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu
teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;
ᴏ keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
ᴏ kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks
kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning
kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
ᴏ kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab
390
391
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kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes
väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
ᴏ teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab
ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja
ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
ᴏ tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises
elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
ᴏ tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt
terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa
aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
ᴏ väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.392
Läbivaid teemasid on võimalik käsitleda mitmeti, sh õpikeskkonna kujundamisel, ainetundides ja valikainetes, uurimis- ja loovtöödes. Õppekavas rõhutatakse eraldi nende rakendumist klassivälises õppetegevuses ja huviringides, eelkõige koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete ning teiste õppe- ja
kultuuriasutuste ja kodanikuühendustega. Sellele aitab kaasa ka osalus maakondlikes, üle-eestilistes ja
rahvusvahelistes projektides. Noorsootöö on oma põhimõtete ja tegevusväljaga parim koostöövõimalus
läbivate teemade ja üldpädevuste kujunemisel.
Morrison (1994) rõhutab, et läbivate teemade tulemuslik rakendamine eeldab kooliorganisatsioonis toimivat koostöövõrgustikku, koordineerimist ning valmisolekut muudatusteks.393 Vajadus ja võimalused selleks
on olemas – üldpädevused ja läbivad teemad kui koolinoorsootöö lähtealus. Üks olulisimaid noorsootöö
ja kooli koostöö käivitajaid on uuenenud riiklik õppekava, mis näeb ette uuendusi õpetamise meetodites
ja formaatides. Rõhuasetus on järjest enam aktiivõppemeetoditel, projektidel, õppekäikudel ja teistel seesugustel õppimise vormidel, mis on olnud noorsootöötajate varamus juba aastaid.394

392
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ibid.
Kõiv, P., Lamesoo, K., Luisk, Ü. (2010). Õppekava läbivate teemade arendamine. Haridus 4/2010.

Noorkõiv, T., Kivinukk, E. (2011). Kool ja noorsootöö – erinevus rikastab ja koostöö tugevdab! Mihus 8, november 2011.
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4.5.3. Kool õpikeskkonnana
Ühiskonnas on juurdunud arusaam, et noorsootöö toimub mitteformaalses keskkonnas ja vabatahtlikkuse
alusel ning kool pigem formaalses keskkonnas. Noor õpib ja areneb erinevates õpikeskkondades. Mida aga
mõistame muutunud olukorras õpikeskkonnana? Õpikeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse,
sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.395
Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel
ᴏ 	osaleb kogu koolipere;
ᴏ 	luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
ᴏ 	koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust
ning isikupära;
ᴏ 	jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
ᴏ 	märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest ja
nende eneseusu vähendamisest;
ᴏ 	välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
ᴏ 	ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale;
ᴏ 	luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka
koos kaaslastega;
ᴏ 	luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul;
ᴏ 	luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel;
ᴏ 	korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida iseloomustavad
kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja positiivsete uuenduste toetamine;
ᴏ 	korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest.

395
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Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool, et
ᴏ 	kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas;
ᴏ 	õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel on võimalus kasutada kooliraamatukogu;
ᴏ 	kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
ᴏ 	ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;
ᴏ 	kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;
ᴏ 	on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka
tunniväliselt.396
Kooliharidus ja noorsootöö teevad pingutusi samade eesmärkide nimel, erinevates keskkondades ja tingimustes.397

4.5.4. Koolinoorsootöö tegevusväli
Eespool toodu loob suurepärase aluse noorsootöö toimimisele koolikeskkonnas. Koolinoorsootöö on seni
assotsieerunud eelkõige huviringide ja koolisündmuste korraldamise ning huvijuhiga. Järgnevalt esitatakse
koolinoorsootöö peamised tegevusväljundid.
Koolikultuur. Koolikultuur hõlmab koolis aktiivselt toimivaid väärtusi, reegleid ja struktuure, mis kujundavad suhteid, juhtimis- ja koostööviise ning õppetegevust. Need põhimõtted võivad kajastuda näiteks kooli
arengukavas sõnastatud väärtustena või toimida vaikimisi igapäevases praktikas.398 Koolikultuuri määratletakse ka kui ajalooliselt edasi antud tähendusmustreid, mis sisaldavad koolikogukonna liikmete poolt mõistetavaid norme, väärtusi, tõekspidamisi, tseremooniaid, rituaale, traditsioone, müüte ja mis kujundavad
inimeste mõtlemist ja tegevust.399
Deali ja Petenrsoni järgi mõjutab koolikultuuri kõige enam huvigruppide tähelepanu, nende side kooli
ja kogukonnaga, töömotivatsioon ning eesmärkide saavutamise tase. Nende hinnangul on koolikultuuri
396
397
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eesmärk kujundada koolist parim koht õppimiseks ja töötamiseks.400 Koolikultuuri kujundamisel on koolinoorsootööl märkimisväärne roll, mille kaudu peetakse võimalikuks saavutada mitmeid eesmärke:
ᴏ positiivse koolikeskkonna loomine,
ᴏ koolikeskkonna mitmekesistamine,
ᴏ suhtlemiskultuuri parandamine,
ᴏ kooli õhkkonna sõbralikumaks muutmine,
ᴏ õppe- ja kasvatustegevuste soodustamine.401
Järgnevast tabelist leiab olulisemad koolikultuuri osad, milleks on tähtpäevade pidamine, narratiivid, traditsioonilised sündmused (nn rituaalid), suhtlemis- ja käitumiskultuur jne. Nende põhjal saame vaadelda
ka koolikultuuri.
Tabel 4. Kuidas mõista koolikultuuri?402
Tähtpäevad

Kuidas õpilastel ja koolitöötajatel õnnestub tähtpäevi pidada ning kuidas saavutatut hinnatakse?

Jutud

Kuidas on kooli mõjutanud „jutud” (nn müüdid)? Kes neid räägivad ning kelle vaated need on?

Jagatud ütlused

Kooli „oma keel”, mis loob „oma” või „koolipere” tunde.

Tabud

Mis pole koolis lubatud, avalikult ja varjatult?

Rituaalid

Kuidas kogunetakse ja mida sellega rõhutatakse: kas sportlikke saavutusi? distsipliini? akadeemilisi saavutusi? ühiskondlikku panust?

Suhtlemine

Millised on sõnumid: kas positiivsed või negatiivsed? kas suunatud kooli või laiema
ühiskonna poolt?

Käitumine

Kuidas kohtlevad üksteist õpilased ja koolitöötajad? Milline on vastastikune austus,
usaldus, koostöö ja üksteise märkamine?

Traditsioonid

Kuidas võetakse vastu uued õpilased ja töötajad? Kuidas toimub lahkumine ja
hüvastijätt? Kas uued õpilased ja lapsevanemad on teretulnud?

Sündmused

Kui tähendusrikkad on traditsioonilised koolisündmused (spordipäev, perepäev,
aktused)?

400
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Huvitegevus. Huviringid (eelkõige põhikoolis) ja vabaained (gümnaasiumis), mis toetavad nii üld- kui ka
ainepädevuste kujunemist ning võimaldavad noortel oma huvialadega süvenenumalt tegelda. U. Reitavi
poolt 2006. aastal läbiviidud üldhariduskoolide huviringide kaardistus andis kokku 139 erineva nimetusega huviringi. Näiteks kirjandusring, lastekoor, liiklusring, väitlusring, ökoloogiaring, moering, loovusring,
keemiaring, pranglimine, raadioring, tervisering, robootika jne.403 Ringitegevuse võime laiemalt jagada
mitmesse valdkonda: muusika, kunst, üldkultuur, sport, loodus, tehnika.
Õpilaste kaasamine ja osalus. Koolinoorsootöö kaudu õpilaste kaasamine koolielu kujundamisse ja otsustusprotsessidesse. Peamine väljund on siin toetada õpilasesinduse tegevust. Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja
kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesinduse kui õpilaste esinduskogu esmane ülesanne
on kaitsta ning edendada õpilaste huvisid ja õigusi. Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab
igapäevast koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta.404 Vaata täpsemalt õpiku peatükist 2.2.1 „Noorte
kodanikuosalus”. Siia kuuluvad ka õpilaste omaalgatuse toetamine, õpilaste enda algatatud projektid,
sündmused jm ettevõtmised. Lisaks tegutsevad koolikeskkonnas mitmed teisedki noorte osalusvormid,
näiteks noorteühendused (skaudid, gaidid, TORE-noored jt).
Sündmused ja projektid. Üks osa koolinoorsootööst toimub mitmesuguste koolisündmuste ja projektidena, olgu nendeks tähtpäevad või teemapõhised tegevused. Just sündmuste kaudu on võimalik toetada
õpilaste osalus- ja korraldamiskogemusi, tagades samas ka võtmepädevuste kujunemise ja läbivate teemade käsitlemise. Koolile on siinkohal partneriks noorsootööasutused ja -organisatsioonid. Ühistegevuse
kaudu on võimalik kõigil osalejatel lihvida koostööoskust, laiendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi,
õppida üksteist tundma ja üksteisega arvestama.

403
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Reitav, U. (2006). Üldhariduskoolide huviringide kaardistus. Viljandi.
Nuut, L. (2008). Õpilasesinduse aabits. Tallinn: Eesti Õpilasesinduste Liit.
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Näide Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi sündmustest 2012/2013. õppeaastal405
Üleriigilised tähtpäevad
ᴏ Vanavanemate päev (septembri 2. pühapäev)
ᴏ Leivanädal (oktoobri 2. nädal)
ᴏ Ettelugemispäev (20. oktoober)
ᴏ Isadepäev (novembri 2. pühapäev)
ᴏ Kodanikupäev (26. november)
ᴏ Vabariigi aastapäeva aktus (23. veebruar)
ᴏ Emakeelepäev (14. märts)
Rahvusvahelised tähtpäevad
ᴏ Demokraatiapäev (15. september)
ᴏ Euroopa keeltepäev (26. september)
ᴏ Rahvusvaheline muusikapäev (1. oktoober)
ᴏ Õpetajate päev (5. oktoober)
ᴏ Turvalise interneti päev (7. veebruar)
ᴏ Sõbrapäev (14. veebruar)
Meie kooli traditsioonilised sündmused
ᴏ Meediapäev (september) – 11. klassid tutvuvad koolis olevate IKT vahendite ja meedia e-kursusega,
toimuvad grupitööd ning õpitoad.
ᴏ Mardilaat (november) – Laadal kaubeldakse enda valmistatud küpsetiste ja käsitööga, toimub ka õnneloos.
ᴏ Heategevusprojekt “Aita mind” (veebruar – heategevuskuu) – Ettevõtmise käigus korjatakse koogimüükide
ja annetuskampaaniaga raha ühe Eestimaal asuva loomade varjupaiga toetamiseks.
ᴏ Direktori vastuvõtt silmapaistvatele õpilastele (mai lõpp) – Vastuvõtul tunnustatakse kooli kõige
silmapaistvamaid õpilasi erinevates kategooriates.
ᴏ Ainenädalad (liikuvad sündmused) – matemaatika-loodusteaduste nädal, võõrkeeltenädal, emakeelenädal
ja oskusainete nädal. Organiseeritakse ainealaseid huvitavaid võistlusi, konkursse, aktiivseid tegevusi,
õppekäike, näitusi, viktoriine jm.
jne

405

http://www.lillekyla.edu.ee/index.php/huvitegevus/traditsioonid[11.03.2013]
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Õpilaste sotsialiseerumine ja grupid. Kool koosneb nagu iga teinegi organisatsioon erinevatest gruppidest. Ka siin on koolinoorsootööl märkimisväärne ülesanne omavahelise suhtlemise, koostegutsemise
ja grupiprotsesside toetamisel – üksteise märkamine ja mõistmine, üksteisega arvestamine, grupis õppimine ja tegutsemine, suhted eakaaslastega, suhted täiskasvanutega jne. Märksõnad on koostöö ja kaasamine, mis puudutab nii õpilasi, aineõpetajaid, klassijuhatajaid, lapsevanemaid, kooli juhtkonda, teisi
koolitöötajaid, kogukonda, partnerorganisatsioone jt..
Noorsootöö koolis toetab noore inimese arengut ning samas loob õppetööd toetava lisaväärtuse ja muudab kooli kohaks, kus käiakse hea meelega ja motiveeritult. Koostöö kooli ja noorsootööasutuste vahel on
ilmselgelt mõistetav ja tavapärane praktika.
Marit Kannelmäe-Geerts (2011) toob välja lihtsustatud ülevaate koolinoorsootööst, mis tugineb noorsootöö valdkondadele:
ᴏ noorte osalus – õpilaste osalemine õpilaselu küsimuste lahendamisel ja otsustamisel ning õpilasesin-

duste ja noorteühingute tegevus koolis;

ᴏ noorte teavitamine – noorte teavitamise korraldamine erinevatel teemadel või noorte kaasamine

noorteinfo kujundamisse ja vahendamisse kooliraadio, koolilehe jms kaudu;

ᴏ noorte nõustamine – erinevate nõustamisteenuste pakkumine noortele koolis;
ᴏ huviharidus ja huvitegevus – noortele huvitegevuse võimaluste pakkumine üldhariduskoolides;
ᴏ rahvusvaheline noorsootöö – rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimine või õpilaste toetamine

nende elluviimisel;

ᴏ noorte tervistav ja arendav puhkus – kooli poolt noortelaagrite korraldamine;
ᴏ erinoorsootöö – TORE-liikumine koolides või eripedagoogi ja huvijuhi koostöö õpiraskustesse sattunud

noore toetamisel;

ᴏ noorsoo-uuringud – õpilasuuringute läbiviimine koolikeskkonnas.406

406

Kannelmäe-Geerts, M. (2011). Sissejuhatus. Mihus, nr 8, november 2011.
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4.5.5. Huvijuht – noorsootöötaja koolis
Koolinoorsootööd viivad ellu väga erinevad osapooled, sh õpilased, õpetajad, kooli juhtkond ja tugipersonal, kogukond jt, kuid eelkõige on selle töö koordineerija huvijuht. Huvijuhi ehk koolinoorsootöötaja
ülesanded varieeruvad koolitüübilt (kas põhikool või gümnaasium), õpilaste arvult jm. Huvijuhi pädevused
sarnanevad noorsootöötaja pädevustega, oluline erinevus on töökeskkond – kool. Huvijuht peab tundma
kooli toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning lähtuma pedagoogilisest tööst.
Ka huvijuhi töö on olnud muutumises nagu koolisüsteemgi. Kui varem oli huvijuht koolis peamiselt sündmuste korraldaja, siis 2013. aastal on sel tööl juba uuenenud funktsioon – õppekava läbivate teemade
koordineerija, koolidemokraatia edendaja, üldpädevuste kujunemise toetaja, elukestva õppe toetaja. Piltlikult võib huvijuhti nimetada sillaehitajaks formaalse ja mitteformaalse õppimise vahel.
Huvijuhi tööülesandeid ja rahulolu on uuritud laiemalt kahel korral (2002.407 ja 2010.408 aastal) ning nende
võrdluses on märgata muutusi nii tööülesannetes kui ka ametikoha määratluses. Allolev joonis annab hea
ülevaate huvijuhi tööülesannetest ning toimunud muutustest. Olulisel määral on suurenenud järgmiste
ülesannete osakaal: infotöö (info kogumine, töötlemine ja vahendamine), koostöö klassijuhatajatega, kooliruumide kujundamine, küsitluste läbiviimine ja praktikantide/vabatahtlike juhendamine. Lisaks on paljud
huvijuhid ise ka huviringe juhendamas, sh noorteühingutes.
Huvijuhid märkisid 2010. aastal,409 et lisandunud on õppetöö läbiviimise toetamine (õppekäikude ja ainenädalate korraldamine, õppepraktika organiseerimine), suhtlemine avalikkusega, ennetustöö korraldamine, õpilaste nõustamine ja õppekava arenduses osalemine. Sama uuringu põhjal ütles 83,1% huvijuhtidest, et nad on kooli juhtkonna liikmed, mis annab nende tööle suurema väärtuse. 96,6% huvijuhtidest
kinnitas, et noorsootöö on nende valdkond.

407

Üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduse uuring. (2002). Eesti Huvialajuhtide Liit, Eesti Noorsoo Instituut.
Reitav, U. (2010). Huvijuhtide rahulolu-uuring 2010. Viljandi.
409
ibid.
408
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Joonis 8. Huvijuhtide tööülesanded 2002. ja 2010. aasta võrdluses
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Näiteid koolinoorsootööst mujal maailmas
Kogupäevakool (ingl k All-day School)410
Kogupäevakooli mudel on pärit Saksamaalt, kuid kasutusel veel Soomes, Inglismaal jm. Kogupäevakooli
võib nimetada ka edasi arendatud pikapäevarühmaks. Kogupäevakool pakub õpilastele organiseeritud
tegevust: õpilastel on võimalus pärast õppetunde osaleda huviringides; teha koduseid ülesandeid ja saada
õpiabi; noorematel õpilastel ka mängida klassikaaslastega. Osalejatele on ette nähtud toitev söögikord
ning vähegi sobiva ilma korral puhkus värskes õhus.
Kogupäevakooli tulemusel ei tahagi õpilased kohe pärast tunde laiali minna ning neile hakkab koolis meeldima – eduelamused võtavad koolipingeid maha. Kogupäevakool jätab noorele võimalikult vähe aega sihipäratuks tegevuseks. Seotud on pikapäevarühma töö, huvitegevused, mõnes piirkonnas noortekeskuski.
Kogupäevakoolis töötavad ka sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Mõni kool pakub huviringe ka lapsevanematele, mis muudab kogupäevakooli üheks suureks keskuseks. Plussiks võib pidada ka asjaolu, et noorel
pole vaja kuskile kaugele minna, tingimused vaba aja veetmiseks on loodud koolikeskkonnas.
Kogupäevakool suurendab klassiruumis (formaalne) ja väljaspool klassiruumi (mitteformaalne) õppimise
seost ning seega toetab individuaalsete võimete arengut. Kvaliteetsed huviringid saavad kättesaadavaks
ka madala sotsiaal-majandusliku taustaga õppuritele.
Enne Saksamaa taasühinemist aastal 1990 oli Saksamaa idaosas levinud kogupäevakooli vorm, lääneosas
aga nn poole-päeva mudel, mil õpilased viibisid koolis iga päev kell 8–13. Kogupäevakooli mudeli üleriigilise edendamise programmiga alustas föderaalvalitsus aastal 2003. Muutused haridussüsteemis mõjutasid perepoliitikat: kogupäevakool soodustas pereemade karjäärivõimalusi ning andis võimaluse kauem
töötada. Selline kogupäevakooli mudel vastas paremini kaasaegsele infrastruktuurile ja tänapäeva perekonna vajadustele. Suur tähtsus kogupäevakooli rakendamisel oli ka soov vähendada lõhet õpilase tausta
ja akadeemilise edukuse vahel.
KOMMENTAAR: Eestis on sellele mudelile väga sarnane pikapäevakool ja pikapäevarühm, kuid nii mõneski
koolis on juba rakendamisel ka kogupäevakool. Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel käivitati 2007.
aastal pikapäevakooli pilootprojekt, milles osales arvukalt üldhariduskoole. Pilootprojekti mõistes tähendas pikapäevakool õpilastele võimalust osaleda peale tundide lõppu või vajadusel enne nende algust
endale meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi koduste ülesannete lahendamisel ning arendada ennast lemmikainetes. 411
410

Koolinoorsootöö näited välismaal. Konverentsi “Inspireeriv õpikeskkond koolis” raames. 30. oktoobril 2012 Tallinnas. http://
www.mitteformaalne.ee/assets/galleries/KNT_N%C3%A4ited.pdf [13.03.2013]
411
Haridus- ja teadusministeeriumi pressiteade 14.02.2007 „Täna on viimane päev liitumaks pikapäevakoolide projektiga”.
http://www.hm.ee/index.php?047583[13.03.2013]
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Huvitegevuse õpperaamat (ingl k Recreational Activity Study Book)412
Huvitegevuste õpperaamat on vahend kõigile üle 13aastastele noortele kajastamaks oma õppimisi ja
kogemusi vabatahtlikus tegevuses, mittetulundusühingutes ja muudes gruppides. Raamatu eesmärk on
suurendada mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamist. Õpperaamatu põhiülesanne on teha mitteja informaalsed õppetulemused selgemaks ja nähtavamaks noortele endile, anda neile edutunne ja enesekindlus. Samuti on huvitegevuste õpperaamat noort tunnustavaks vahendiks ka tööandjatele või teistele
haridusasutusele. Õpitulemustele ja pädevustele õpperaamatus ei ole määratud hindamiskriteeriume.
Huvitegevuste õpperaamatus pannakse rõhku noore isiksuse arengule, sest ka läbi koolivälise tegevuse on
noorel võimalus omandada teatud (sotsiaalseid) põhioskusi. Õpperaamatu paindlikkus võimaldab sellele
ligipääsu kõigile noortele ning sissekandeid raamatusse saab koguda väga erinevatest õppetegevustest.
Sissekande kirjutab täiskasvanu, kes on vastutav või teadlik toimuvast tegevusest. Õpilase ülesanne on
lisada enesehinnang õppimisele. Fookuses on, mis ja kuidas õpiti. Allakirjutanud täiskasvanu jätab sissekande juurde ka oma kontaktandmed, juhuks kui kellelgi on soovi kontrollida, kas kirjapandud tegevus
tõesti ka aset leidis.
Huvitegevuste õpperaamat on jagatud üheksaks kategooriaks:
1. regulaarne osavõtt vaba aja tegevustest;
2. mittetulundusühingu või mõne muu grupi vastutaval kohal tegutsemine;
3. tegevused juhi, treeneri või juhendajana;
4. osalemine projektides;
5. koolitused;
6. rahvusvahelised tegevused;
7. tegevused töötubades (praktika);
8. osalemised võistlustel;
9. muud tegevused.
Huvitegevuse õpperaamatu süsteem on Soomes kasutusel aastast 1996. Selle töötas välja Noorte Akadeemia, mis on peamine koostööorganisatsioon Soome noorte- ja spordiühingutele. Süsteemi toetab Soome
Haridus- ja Kultuuriministeerium. Õpperaamatuid jagatakse erinevate noorte- või spordiühingute kaudu,
samuti koolitustel ja üldhariduskoolides. 30.10.2004 andmetel oli huvitegevuse õpperaamat üle 70 000
Soome noorel.
412
Koolinoorsootöö näited välismaal. Konverentsi “Inspireeriv õpikeskkond koolis” raames. 30. oktoobril 2012 Tallinnas. http://
www.mitteformaalne.ee/assets/galleries/KNT_N%C3%A4ited.pdf [13.03.2013]
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KOMMENTAAR: Eestis küll konkreetset raamatut pole, kuid senist õpi- ja töökogemust on võimalik arvestada ja salvestada üsna mitmel moel. Eelnevas peatükis on mainitud noortepassi, mille kaudu on võimalik
tõendada oma osalus- ja õpikogemust Euroopa Noored projekti(de)s. Eesti Noorsootöö Keskuse poolt on
loodud portaal www.stardiplats.ee, kus noor saab oma teadmised ja oskused välja tuua ning nendest põhjaliku CV koostada, koondades kokku kõik erinevad kogemused ning vastavalt töö-, praktika- või vabatahtliku töö pakkumisele erinevaid ja omanäolisi CVsid koostada ja säilitada. See võimaldab noortel konkurentsivõimet suurendada tööturul, praktikakoha taotlemisel, projektidesse kandideerimisel ja kõikjal, kus on
vajalik tõestada oma kompetentsust.413 Kõrgkoolides on kasutusel varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamine (VÕTA)414, kus üliõpilasel on võimalus õppekava täitmisel taotleda seniste kogemuste arvestamist. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus koostöös Siseministeeriumiga on koostanud vabatahtliku
passi, mis mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või
stipendiumidele kandideerides.415

Kokkuvõte
Koolis, kus noored veedavad suure osa oma ajast, toimub formaalne ja mitteformaalne õppimine, isiksuse
arenemine, uute teadmiste ja oskuste omandamine, enese ja teiste tundmaõppimine, sotsialiseerumine,
tegutsemine väikestes ja suurtes gruppides, koostöö erinevate osapoolte vahel jne – see tähendab reaalne
elu ja tegevus, mis sarnaneb väljaspool kooliruume toimuvaga. Koolinoorsootööl on siin suur roll noore
toetamisel, sest eesmärk on noore üldpädevuste kujunemine – väärtused, sotsiaalsed oskused, enesemääratlus, õpioskus, suhtlemine, matemaatikapädevus ja ettevõtlikkus. Eesmärgi saavutamiseks on koolis
mitmeid võimalusi ja väljundeid: noortealgatused, õpilasesindus, traditsioonilised sündmused, huviringid,
õpilasfirmad, projektid, koolileht või -raadio, koolitused jne. Ka teostajaid on mitmeid, sh huvijuht, õpilasesindus, õpetajad, kooli juhtkond, hoolekogu, tugispetsialistid, õpilased ise, mitmesugused koostööpartnerid, kogukond jt.
Kuigi kool ja noortekeskus on erinevad asutused, rakendatakse noorsootöö põhimõtteid mõlemas sarnaselt – noorest ning tema huvidest ja vajadustest lähtumine, noorte osaluse toetamine ning valdkondadevaheline koostöö. Sama on sihiseadegagi, kus mõlemal pool on tulemusena määratletud noor inimene,
kes tuleb adekvaatselt toime elus ettetulevate võimaluste, väljakutsete ja valikutega. Mõlemal juhul on
ülesanne luua noorele inimesele innustav, turvaline, toetav ja inspireeriv keskkond.
413
414
415

http://www.stardiplats.ee/[13.03.2013]
http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/vota [13.03.2013]
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Vabatahtliku-pass[13.03.2013]
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Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Võrdle tänapäeva üldhariduskooli sihiseadet ja noorsootöö kontseptsiooni. Milliseid erinevusi ja sarnasusi leiad?
2. Tuleta meelde oma kunagise kooli huvitegevust ja sündmusi. Milliste pädevuste kujunemist ja läbivate
teemade omandamist need toetasid? Mida teeksid praegu teistmoodi?
3. Mille poolest erinevad omavahel huvijuht koolis ja noorsootöötaja noortekeskuses?
4. Kes ja kuidas kujundab koolis organisatsioonikultuuri? Millest see koosneb?
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4.6. NOORSOOTÖÖ NOORTEÜHINGUS
Kristjan Pomm
Vabatahtlik skaudijuht

Sissejuhatus
Noorteühing on suurepärane õhinapõhise õppimise ja isetegemise keskkond, kus saab mängu ja elamuste
kaudu eluks vajalikke oskusi ja teadmisi.
Käesolev peatükk annab ülevaate noorteühingute määratlusest seaduste ja praktika kohaselt ning kirjeldab noorteühinguid nii eesmärkide kui ka moodustamispõhimõtete järgi. Lisaks antakse ülevaade noorteühingutega seonduvast statistikast Eesti ja Euroopa Liidu kontekstis ning kirjeldatakse noorteühingute
võimalikku rolli ja mõju ühiskonnas.

4.6.1. Noorteühingu mõiste seaduste ja praktika kohaselt
Noorteühingute olemus
Eesti noorsootöö seaduse järgi on noorteühing mittetulundusühing, mille liikmetest on vähemalt kaks
kolmandikku noored ja mille eesmärk on korraldada ja läbi viia noorsootööd. Lisasättena on seaduses
määratletud ka noorteühingute liit, milleks on mittetulundusühing, mille liikmed on noorteühingud.416
(joonis 10). Noorteühingute laiemas tähenduses saame loetelu laiendada noorte grupeeringute, muul
mitteformaalsel alusel, samas aga noorte enda algatusel kokku kutsutud, ühiselt kokku lepitud ja eesmärgistatud tegevust viljelevate noorte vabaühendustega. Teisisõnu võib noorteühing sisulises tähenduses
jääda ka väljapoole mittetulundusühinguks olemise piire. Selline noorteühingu laiem käsitlus on kooskõlas
ka Eesti noorsootöö 2006–2013 strateegias esitatud noorteühingu käsitlusega. Küllap on võimalik leida ka
neid mittetulundusühinguid, mis seaduses toodud kahekolmandikulist noorte kaasatust küll täidavad, aga
sisult on tegemist kõike muud kui noorsootööd tegeva organisatsiooniga.

416

Noorsootöö seadus § 3, Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
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Noorteühendus = noored + noorsootöö põhitegevusena + vabaühendus

Noorteühing
Mittetulundusühing
(noorteühing noorsootöö
seaduse järgi)

Noorte seltsing
Seltsing
(noorteühendus laiemas
tähenduses)

Joonis 9. Noorteühingute jaotus
Seega kui tuleb hinnata organisatsiooni olemust, siis on noorteühenduseks olemise olulisim tunnusjoon peale noorte kaasatuse noorsootöö korraldamise kriteeriumi täitmine. Noorsootöö maastikult
leiab nii noorteühinguid, mille põhitegevuseks on noorsootöö (näiteks skaudid), kui ka noorte ühinguid, millel kuulub noorsootöö kõrvaltegevuste hulka (näiteks Eesti Noorte Arhitektide Liit, mis oma
sisult on ennekõike noorte arhitektide kutseliit). Laiemas tähenduses on noorteühendused osa kodanikeühendustest ja Eesti vabakonnast ning noorteühenduste üks eesmärke on ka kaasa aidata sidusama
ühiskonna arengule, kaasates noori otsustamisse või vahendades noorte arvamust otsustajatele.

Noored

Noorteühendused
Noorteühenduste liit

Joonis 10. Noor, noorteühendused, noorteühenduste liit
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Noorteühingud ja noorsootöö strateegia
Piirjooned noorsootöö ja muul moel noori kaasavate tegevuste vahel on võimalik
parimal moel lahti mõtestada, võttes ette noorsootöö alusdokumendid, mis annavad tänapäevasele noorsootööle juhtnöörid ja eesmärgid.

Noorteühingu põhitegevus
seaduse mõistes on noorsootöö korraldamine ja
läbiviimine.

Noorsootöö strateegia 2006–2013 kohaselt on noorteühendused kohalike omavalitsuste ja noorsootööasutuste kõrval peamised noorsootöö korraldajad, tegutsedes ühes või mitmes noorsootöö valdkonnas. Eelmainitud strateegiadokument
nimetab noorsootöö valdkondadena järgmisi: erinoorsootöö, noorte huviharidus ja
huvitegevus, noorte teavitamine, noorte nõustamine, noorsoo-uuringud, noorsootööalane koolitus, noorte tervistav ja arendav puhkus, noorte töökasvatus, rahvusvaheline noorsootöö ja noorte osalus.417 Valdkondade olemust lahti mõtestades on
ilmselt iga valdkonna juurde võimalik mõttepildis lisada ka eriilmeline noorteühing.
Näiteks korraldab osa noorteühinguid valdavalt huvitegevust või noorte tervistavat
ja arendavat puhkust, osa jällegi rahvusvahelist noorsootööd. Kindlasti on Eestis ka
neid noorteorganisatsioone, mille tegevusulatus on laiem ja hõlmab mitmeid valdkondi.

Noorteühingud ja seadusandlus
Õiguslikus tähenduses peavad mittetulundusühinguna tegutsevad noorteühingud
lähtuma mittetulundusühingute seadusest ja seltsingud võlaõigusseadusest ning
neil mõlemal tuleb noorsootöö kontekstis arvesse võtta noorsootöö seadust. Õiguslikus mõttes moodustavad erandi Noored Kotkad ja Kodutütred, kes Kaitseliidu eriorganisatsioonidena lähtuvad Kaitseliidu seadusest ja sellega seotud õigusaktidest.
Sõltuvalt tegevuste iseloomust tuleb noorteühendusel muidugi kursis olla õigusruumiga laiemas mõttes (näiteks noorteürituste, sh laagrite korraldamisega seotud
sätted, noortega tegutsemise piirangud jne).
Proovides kõrvutada seadusest tulenevaid ülesandeid noorsootööle ja olemasolevat praktikat, noorteühendustes, saame öelda, et noorteühing vastab igati tänapäeva noorsootöö korralduse ideestikule.

417

Noorsootöö strateegia 2006–2013. (2006). Haridus- ja Teadusministeerium, lk 23–24.
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Tabel 5. Noorteühing ja noorsootöö
Noorteühenduste olemus

Väljavõte noorsootöö seadusest (2013)

Noorteühendustesse kuulumine on vabatahtlik,
noor saab ise valida oma põhimõtteile sobiva
ühenduse.

Noorsootöö on tingimuste loomine noore
isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-,
tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Tavapärane ja soovituslik on, et noorteühendust juhivad noored, olles kas osa juhtorganitest
või kaasatud muude osalus- ja otsustusvormide
kaudu noorteühenduse juhtimisse.
Noorteühendus pakub mitteformaalse õppe
võimalust, soovides täiendada noore koolis ja
kodus saadud teadmisi ning anda võimaluse
eneseteostuseks ja arenguks ning omaalgatuseks.
Noored saavad ise juhtimisse kaasatuna suunata
ja otsustada, milliseid tegevusi organisatsioon
korraldab ning milliseid meetodeid kasutab.
Noorteühendused on avatud ega tee liikmeks
tahtjatele enamjaolt piiranguid soolise või rahvusliku kuuluvuse, tõekspidamiste või erivajaduste järgi.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
ᴏ noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos

noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

ᴏ tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste

omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

ᴏ noorsootöö põhineb noorte osalusel ja

vabal tahtel;

ᴏ noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
ᴏ noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise,

sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Noorteühingute liidud, katusorganisatsioonid, osaluskogud ja
noorsootööühing
Noorteühingute liite kui katusorganisatsioone võib eristada üle-eestiliste organisatsioonide allorganisatsioone koondavate liitudena (nt Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit) või eriilmeliste
noorteühenduste katusorganisatsioonidena (nt Eesti Noorteühenduste Liit). Eesti Noorteühenduste Liit
(ENL) on oma põhikirja kohaselt noorteühenduste eestkosteorganisatsioon Eestis, koondades olulisema
osa Eesti noorteühendustest. ENL liikmed (2013. a seisuga) ei ole näiteks aga Kodutütred ja Noored Kotkad.
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Noorteühenduste maastikul on teistest eristuvas rollis veel ka noorteorganisatsioonid, mis koondavad
noori kui õpilasi või üliõpilasi. Nii on Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) üliõpilaste katusorganisatsioon, mis
koondab 20 Eesti ülikooli üliõpilasesindust ja mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke,
kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.418 Eesti Õpilasesinduste Liit
koondab aga vastavalt 192 Eesti üld-, kutse- ja erihariduskooli õpilaskonda nende valitud esinduste kaudu
ja liidu eesmärk on ennekõike esindada õpilaste huve, suurendada noorte osalust ja aidata kujundada
kodanikuühiskonda.
Lisaks koonduvad noored ka erinevatesse osaluskogudesse, olgu nendeks siis õpilas- või üliõpilasesindused, maakondlikud noortekogud või kohalikud noortevolikogud. Nende kohta saab täpsemalt lugeda õpiku
peatükist 2.2.1 „Noorte kodanikuosalus“. Eraldiseisvana noorteühendustest käsitletakse ka noorsootööühinguid (näiteks Eesti Noorsootöötajate Ühendus), milleks on noorsootöö seaduse kohaselt mittetulundusühing, mittetulundusühingute liit või sihtasutus, mille eesmärk on noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate ühendamine ning nende huvide esindamine.419

4.6.2. Noorte kuuluvus organisatsioonidesse,
noorteühingutesse
Noorte osalus ühingutes
Noorteühendused on tegutsemas u 60%-s kohalikest omavalitsustest.420 2012. aastal oli noorteühendustesse kaasatud 7–10% noortest ja see näitarv on aasta-aastalt mõnevõrra kasvanud (näiteks 2005. aastal
oli noorteühendustes hinnanguliselt 3% noortest).421 2011. aasta noorteseire kohaselt on noorteühingutega aga kokku puutunud veidi alla kolmandiku noortest.422
Noorteühendus on noorele üks paljudest võimalustest sisustada vaba aega, kuid uurimist vajab, kuidas see
konkureerib nii huvikoolide, spordiklubide kui ka nende tegevustega, mille abil on võimalik teenida juurde
taskuraha. Lisaks tuleb arvesse võtta ka noorte koolikoormust või ka lisanduvat töökoormust, mis mõjutab
otseselt noore ajalisi võimalusi kuuluda noorteühendustesse või osaleda muul moel noorsootöös. Noore
jaoks on olulisel kohal tegevuse põnevus ja kaasahaaravus, ning mida vanemaks muutub sihtgrupp, seda
418

http://www.eyl.ee Eesti Üliõpilaskondade Liit (07.04.2013)
Noorsootöö seadus § 3, Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
420
Krusell, S., Reitav, U. (2008). Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes. Uuringu aruanne. Eesti Noorteühenduste
Liit, lk 16.
421
Noortemonitor 2009. (2010). Eesti Noorsoo Instituut, lk 62.
422
Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, lk 50, 40, 41.
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suuremad on ka nõudmised tegevuse kvaliteedile. Samuti on määrava tähendusega noorteühendustega
liitumise võimaluste kohta käiva info kättesaadavus ja ühendustes noorte omaalgatuse toetamine, nii on
näiteks 12–18-aastaste seas sagedaim põhjus noorsootöös mitteosalemiseks puudulik info või puuduv
huvi juhendatud tegevuse vastu.423
2011. aasta Eurobaromeetri uuringu andmetele tuginedes on Euroopa Liidus (edaspidi: EL) löönud
15–30-aastastest kaasa mõne noorteklubi, vaba aja keskuse või noorteühenduse töös keskmiselt 18%
küsitluses osalenutest. Vanusegrupiti on osalusprotsent EL-i liikmesriikide keskmist vaadates vastavalt
15–19-aastaste seas 27%, 20–24-aastaste seas 18% ja 25–30-aastaste seas 12%. Eesti 15–30-aastastest
oli noorteklubi, vaba aja keskuse või mõne noorteorganisatsiooni töös osalenud 17%. Populaarseimaks
organisatsioonide alaliigiks, mida ei ole eeltoodud loetelus, olid nii Eestis kui ka kogu Euroopa Liidus spordiklubid (tabel 1).424 See uuring ei peegelda noorte vanusegrupi olukorda
Tabel 6. 15–30-aastaste osalusvaliku esikolmik 2011. aastal
Euroopa Liit

Eesti

Osalemine noorteklubi, vaba aja keskuse või mõne
noorteorganisatsiooni töös

18%

17%

Osalemine spordiklubide tegevuses

34%

35%

Kultuuriga seotud organisatsioonid

14%

16%

tervikuna, sest jätab välja 7–14-aastased noored ja arvab valimisse ka üle 26-aastased ning erineb seetõttu
kokkuleppelisest noore vanusevahemikust, mis Eesti noorsootöö seaduses tooduna on 7–26 eluaastat, küll
aga on tõenduspõhiseid kinnitusi noorteorganisatsioonidesse kuulumise hindamiseks.

Noorte osalus vabaühendustes
Euroopa noorte raport aastast 2012 annab noorteorganisatsioonide leviku hindamiseks näitajaid veel
juurde. Nimelt tuuakse esile, et Euroopa Liidus keskmiselt kuulub 15–30-aastastest 8% mõnda vabaühendusse, kõrgeim on see protsent Suurbritannias, Rootsis, Itaalias (üle 10%) ja madalaim Bulgaarias, Hispaanias ja Slovakkias (u 5%). Eesti vastav näitaja oli 9%, seejuures tuleb arvesse võtta, et organisatsioonina
käsitati raportis kõiki vabaühendusi, mitte ainult noorteorganisatsioone. Eraldi arvestust peeti ka noorte
poliitilistesse organisatsioonidesse, parteidesse kuulumise kohta ja siin oli nii EL-i keskmine kui ka Eesti
näitarv 5%.425
423

Ibid.
Eurobarometer. (2011). Youth on the move, European Commission, lk 7.
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Noored ja mitteformaalne õpe
Noorteühingute roll on pakkuda ka mitteformaalset haridust, mistõttu on asjakohane ühe noorteorganisatsioonides osalemise mõõdikuna hinnata, kui palju noori on sel viisil oma teadmisi ja oskusi täiendanud.
2012. aasta Euroopa noorteraporti kohaselt sai keskmiselt 9% 15–24-aastastest noortest EL-is osa mitteformaalset õpet pakkuvatest tegevustest, mis ületab Eesti noorte vastava näitaja pea kahekordselt. Nimelt
on raporti kohaselt osalenud mingis mitteformaalset õpet pakkuvas ettevõtmises Eesti tüdrukutest 6% ja
poistest 3,4%. Euroopa kõrgeimad näitajad on Taanis (35%), Rootsis (28,7%) ja Küprosel (28,4%) ja madalaimad Bulgaarias, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias: igaühes alla 2%.426

Noored ja vabatahtlik töö ning kodanikualgatus
Noorsootöö korraldamine noorteühingutes põhineb peamiselt vabatahtlikul tööl. Kui hinnata noorte osalust vabatahtlikus tegevuses, on Eesti selles EL-i keskmise taseme lähedal. Nimelt on 15–30-aastastest
teinud vabatahtlikku tööd EL-is keskmiselt 24% ja Eestis 25%, mis eristub oluliselt Hollandi, Iirimaa ja Taani
40%-ni küündivast tasemest, samas ületab Itaalia, Rootsi ja Poola, Kreeka 13–16% juurde jäävat näitarvu.
Kodanikualgatust toetavaid väärtusi hinnates on Eesti 15–24-aastased noored aktiivsele organiseeritud
tegevusele enam avatud kui teised rahvastiku vanuserühmad,427 mis viitab noorte võimalikule valmisolekule liituda aktiivset tegevust pakkuvate organisatsioonidega.
Arvestades nii eeltoodut kui ka vabatahtlikus tegevuses osalemise kasvu ja osades uuringutes kinnitust
leidnud noorte sotsiaalse aktiivsuse tõusutrende428 on noorteühendustel nii vabaühenduste kui ka noorsootöö sektoris täita oma kindel roll ka tulevikus ja noorteühenduste püsimise märksõnaks on tõenäoliselt
kaasamine ja mõjusus.
Filip Coussée Genti Ülikoolist on sõnastanud noorsootöö tulevikuvõtme alljärgnevalt: “Peamine küsimus ei
ole mitte selles, kuidas innustada kõiki noori osalema noorsootöös, vaid selles, kuidas noorsootööst saaks
peamine tugiressurss kõigile noortele. Unustagem noorsootöö kättesaadavus ning pöörakem oma tähelepanu küsimusele, kui tulemuslik on noorsootöö ning milline on selle tähendus noorele ja ühiskonnale.”429
Nii on ka noorteorganisatsioonidel ennekõike vaja keskenduda sellele, et tegevus ja võimalused, mida
noortele pakutakse, oleksid mõjusad ja annaksid noore arengusse olulise lisaväärtuse. Kaaluda tasub ka
426

ibid., lk 42.
Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 2011–2012. Uuringu raport. (2012).
Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus. Tallinna Ülikool, lk 85.
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toimimismudelit, milles noorel on võimalus olla noorteorganisatsiooni tegevusväljas – saada osa tegevusest – ilma organisatsiooni kuulumata. Selline lähenemine on igati kooskõlas ka noorsootöö seaduses
esitatud põhimõtetega – kaasata noori ja korraldada tegevusi lähtudes noorte vajadustest ja huvidest ning
jätta ruumi omaalgatusteks.

4.6.3. Noorteühingud Eestis
Noorteühendused erinevas vormis
Noorteühingud võivad olla vaid kohaliku/paikkondliku tähendusega ja välja kasvada sõpruskonnast või
olla mõne rahvusvahelise globaalse haardega noorte liikumise osaks. Nende kahe võimaluse vahele jääb
veel mitmeid erinevaid viise, kuidas noorteühingud tekivad. Kõik suured liikumised on aga alguse saanud
kellegi ideest. Osal juhtudel on idee kasvanud aastakümnete jooksul rohkearvuliselt noori kaasahaaravaks
võrgustikuks ja samas on suure liikmeskonnaga noorteühinguid ka ajale jalgu jäänud ja hääbunud. Vaadates Eesti noorteühenduste kirjut spektrit läbi aegade, on nii pikemate kui ka lühemate traditsioonidega
ühendusi. Käesoleva õpiku koostamise ajal noorteühingute loetelu vaadates saame tõdeda, et nende seas
on ühinguid, mis tegutsesid Eestis ka enne 1940. aastat ja mis taasalustasid oma tegevust 1980. aastate
lõpus, Eesti taasiseseisvumisaastatel (nt skautide, gaidide, noorte kotkaste, kodutütarde organisatsioonid),
samuti on neid noorteorganisatsioone, mis asutati taasiseseisvumisaastatel ja on tegutsenud järjepidevalt
praeguseni (nt noorteühendus ELO ja Eesti 4H).
Eesti noorteühendustest ülevaate koostamisel on lähtutud Eesti noorteühenduste katusorganisatsiooni
Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) liikmesorganisatsioonide loetelust ja noorsootööd kureeriva Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) noorteühingute registri andmetest. 1999. aastal
jõustunud noorsootöö seadus seadis HTM-ile ülesandeks pidada noorteühingute registrit. Registrisse
kandmine oli noorteühingutele vabatahtlik ja oli näiteks üks eeldus riikliku toetuse saamisel. Registrit
küll enam ei eksisteeri, sest 2010. aastal toimunud seadusemuudatuses kaotati senise registri pidamise
kohustus, kuid see on siiski hinnaline andmestik noorteühenduste lähiajalooga tutvumisel. Registrisse
kuulunud noorteühingute koguarv ulatus pea poolesajani.430 Samas ei piirdunud noorteorganisatsioonide arv Eestis tervikuna kindlasti sellega. Hinnanguliselt võis koguarv olla oluliselt suurem, sest näiteks mitmed väikesed kohalikud noortegrupid ei pidanud vajalikuks end riiklikus registris kajastada.

430
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Rahvuslike noorteühenduste huvitav näide ajaloost on Poola rahvuslik skaudiüksus Eesti skaudiorganisatsioonis 1930. aastatel. Samuti tegutsesid siis vene ja juudi skaudiüksused. Selliste noorteühenduste üks eesmärk on olnud rahvuskultuuri hoidmine, mis omandas uue ja erilise tähenduse paljudes rahvusriikides pärast okupatsiooni eelmise sajandi esimesel poolel. Teise maailmasõja ajal põgenikelaagrites formeeritud noorteühendused, mis olid nii Baltimaade, Ungari
kui ka veel mitmete rahvuste jaoks üldjuhul skaudiüksused, seadsid eesmärgiks noortes rahvuse
hoidmise, tehes seda noorsootöö kaudu. Rahvuslikud skaudiorganisatsioonid säilitasid oma rahvusele osa võõrsile siirdunud või võõrsil sündinud noorte põlvkonnast. “Tänu skautlusele olen ma
eestlane,” ütles Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves 2012. aastal esilinastunud filmis
“Südamest skaut”, tegutsenud ise skaudina 1960. aastatel Ameerika Ühendriikides eesti skaudiüksuses.
ENL-i liikmesorganisatsioonide maksimumarv on ületanud 60 ühendust,431 kuidas samas osa puhul ei ole
põhitegevuseks olnud noorsootöö ning nii on noorteühenduste katusorganisatsiooni kuulunud ka muudel
alustel noori koondavaid organisatsioone.
Kaht eelmainitud andmeallikat kokku võttes saab noorteühendusi grupeerida mitmeti (tabel 7). Üks võimalus on liigitada organisatsioone leviku järgi üle-eestilisteks ja kohalikeks. Teine võimalus on võtta aluseks
organisatsooni rahvusvaheline mõõde või ainuomasus Eestile. Rahvusvahelise levikuga noorteorganisatsiooni näitena saab tuua skaudid, mis enam kui 30 miljoni liikmega üle kogu maailma on suurimaid noorteorganisatsioone maailmas. Eestile ainuomase noorteorganisatsiooni näide on noorteühendus ELO. Lisaks
on Eesti noorsootöömaastikul tegutsenud ühe valla piiridesse jäävaid või ka mingi tunnuse järgi sarnaseid
piirkondi hõlmavad noorteühinguid. Nendest saab huvitava algatuse näitena tuua Eesti Väikesaarte Noorte
Ühenduse, mille eesmärk oli panustada just Eesti väiksemate saarte noorsootöösse.
Noorteühinguid on selgelt võimalik eristada ka vanuskoosseisu järgi. Osa organisatsioonide sihtgrupp on
noored kuni täisealiseks saamiseni (näiteks Noored Kotkad ja Kodutütred ning noorteühendus ELO), teistel
on peamine sihtgrupp põhikooli- ja gümnaasiumivanuses noored (näiteks õpilasvahetust ja noorteprojekte
korraldavad ühingud), üliõpilasorganisatsioonid keskenduvad aga vaid noore vanusegrupi täiskasvanuikka
jäävale osale. Samas on ka noorteorganisatsioone, millesse on kaasatud noored kogu noore vanusespektris – 7–26 eluaastani –, pakkudes igale vanuserühmale erineva ülesehituse ja rõhuasetusega tegevusvõimalusi (näiteks skautide ja gaidide organisatsioonid).
Organisatsioone on võimalik grupeerida ka tegevuse ja eesmärkide järgi. Näiteks õpilaste ja üliõpilaste
esindusorganisatsioonid, nagu Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, on peaasjalikult
431
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eestkoste- ja esindusorganisatsioonid. Osa noorteorganisatsioonide puhul saab aga peamiseks tegevuseks
lugeda mitmekülgselt arendava tegevuse pakkumise (nt noorteühendus ELO, Eesti Skautide Ühing, Eesti
Gaidide Liit, Eesti 4H) või ka ühes kitsamas valdkonnas tegutsemise (nt Eesti Väitlusselts või ka koduta loomade abistamisega tegelev noorteorganisatsioon MTÜ AUH).
Kui 20. sajandi esimesel poolel olid eraldi poiste ja tüdrukute noorteorganisatsioonid, siis tänapäeval on
valdavalt noorteühendused avatud mõlemale soole. Eesti puhul on erandiks Noored Kotkad ja Kodutütred,
vastavalt siis poeglaste ja tütarlaste vabatahtlik ülemaaline noorteorganisatsioon. Enamjaolt tüdrukute
organisatsioonina tegutseb ka Eesti Gaidide Liit.
Tabel 7. Noorteühingute tüübid, võimalikud grupeerimisvõimalused

Kohalikud
Üle-eestilised
Rahvusvahelise levikuga
Mitteformaalse õppe pakkujad
Noorte eestkoste korraldajad, esindusorganisatsioonid
Aastaringset süsteemset tegevust pakkuvad
Projektipõhist tegevust korraldavad
Põhitegevuselt noorsootööd tegevad
Lisa-(kõrval)tegevusena noorsootööd tegevad
Kogu noore vanusegruppi (7–26-aastased) kaasavad
Valitud noore vanusegrupile suunatud (nt üliõpilasorganisatsioonid)
Kõigile noortele avatud
Mingi tunnuse järgi noori kaasavad (nt rahvus, vanus, tõekspidamine)
Jaotus tegevuse eesmärkide järgi (nt isamaaline kasvatus, looduskaitse, väitlusoskuse
arendamine jne)
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Noorteühendusi on loodud ka rahvusliku kuuluvuse järgi. Nii tegutsevad või on tegutsenud näiteks vene
keelt rääkivaid noori koondavad noorteorganisatsioonid Avatud Vabariik, Noorteklubi Oma Territoorium
ja Noorteühendus Siin. Samas on ka neid noorteühendusi, mis on avatud kõigile rahvustele ja mille liikmeskonnas tegutsevad ühiselt nii eesti kui ka teiste Eestis elavate rahvuste noored (suurim mitte-eestlaste
kaasatus on skaudiorganisatsioonis, kus 2012. aasta andmetele tuginedes on ligikaudu 20% mitte-eestlasi;
noorteorganisatsiooni Avatud Vabariik liikmeskonnast 70% hõlmavad jällegi rahvusvähemuste esindajad,
peamiselt vene keelt rääkivad noored eestimaalased).432
Alaliikidena saab vaadelda veel ka kooliga seotud ja mitteseotud noorteorganisatsioone. Õpilasesindused,
mis oma sisult on ennekõike õpilaste eestkosteorganisatsioonid, ja tugiõpilaste organisatsioon TORE tegutsevad otseselt kooli mõjusfääris. Eriilmeliseks näiteks on ka Forseliuse Selts, mis on küll ENL-i liige, aga
sisult eelkõige üle 300-aastaste koolide liikumine. Samas on klubilise iseloomuga noorteklubi Halley Tartus
või ka mitmed üle-eestilised noorteühendused jällegi koolist täiesti eraldiseisvad.
Ka osa üliõpilasorganisatsioone on astunud noorteühenduste liitu ja käsitlenud end noorteühendusena
(nt AEGEE, AIESEC, Best-Estonia, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus).
Samas pole akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid, nagu korporatsioonid ja üliõpilasseltsid, end noorsootöö tegijana määratlenud.
Erisused on ka noorteorganisatsioonide vormilises olemuses. Lähiajaloost saame näiteks tuua mõne konkreetse äriettevõttega seotud ühingu, nt Falck Noorteklubi (hiljem: G4S Noorteklubi), mis oli turvateenust
pakkuva ettevõtte loodud noorteorganisatsioon, või IT-huviliste noorte Microsoft User Group’i ning ka
Kaitseliidu eriorganisatsioonidena tegutsevad Noored Kotkad ja Kodutütred, mis kõik oma olemuselt on
küll iseseisvad organisatsioonid, aga seotud n-ö emaorganisatsiooniga.
Omaette noorte ühenduste grupi moodustavad veel poliitilised noorteorganisatsioonid. Nimelt on kõigil
praegustel Riigikogusse kuuluvatel erakondadel ka oma erakondlik noorteorganisatsioon, mille eesmärk on
levitada oma partei maailmavaadet ja korraldada noortele suunatud projekte.
Samuti tegutseb usuliste veendumuste põhjal noori koondavaid ühendusi, nagu kristlik noorteorganisatsioon MTÜ Vabadus: Noorte Liikumine või rahvusvaheline kristlikke väärtusi propageeriv Noorte Naiste ja
Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit.
Peale eeltoodu on ka organisatsioone erivajaduste põhjal, näitena Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
või ka seksuaalse enesemääratluse järgi noori koondav Eesti Gei Noored, millest kasvas välja tänane LGBT
Ühing (seksuaalvähemuste (lesbi, gei, bi, trans) huve kaitsev organisatsioon).
Osaluskogude näiteks on kohaliku omavalitsuse juures tegutsevad või maakondlikud noorte osaluskogud
(nt Viimsi Noortevolikogu ja Hiiumaa noortekogu Hiiumaa Ankur).
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Noorteühenduste rahastamine
Noorteühenduste tegutsemiseks vajalikud rahalised vahendid võivad pärineda nii riigieelarvest, erinevatest toetusfondidest, osa rahastusest võivad moodustada ka omateenitud tulu või näiteks annetusena
saadud eraldised.
Riigieelarvest rahastatakse tegevusi, millega taotletakse laiemat üleriigilist mõju noorsootöös. Otserahastust saavad aastatoetusena noorteühingud, mille tegevus hinnatakse kvaliteetseks ja millel on 5 maakonnas kokku vähemalt 500 liiget, ning noorsootöö ühingud, mis esindavad suuremaid valdkondlikke huvigruppe. Väiksemaid algatusi ja projekte rahastatakse riigieelarvest ka hasartmängumaksuna laekuvatest
vahenditest.433
Kohalikul tasandil on olulisel kohal kohalike omavalitsuste rahaline toetus oma haldusterritooriumil
tegutsevatele noorteühendustele. Lisarahastuse võimalus on erinevate toetusfondide, sh Euroopa Liidu
toetusfondide, programmi Euroopa Noored, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse, Avatud Eesti Fondi ja ka näiteks koostöö arendamist toetava Põhjamaade Ministrite Nõukogu
või saatkondade toetused. Osal noorteühendustel on häid koostööpartnereid ärisektoris ja mitmed ettevõtted, näiteks pangad, on andnud oma panuse noorteühenduste tegevuse toetamiseks. Osa noorteühenduste tulubaasist moodustavad ka üksikisikute annetused ning liikmemaksud, ürituste osavõtumaksud ja
omateenitud tulu. Teistest eristuva rahastusega on Kodutütred ja Noored Kotkad, mis on Kaitseliidu eriorganisatsioonidena finantseeritud Kaitseliidu eelarvest.

4.6.4. Noorteühingu roll ja mõju
Noorteühingu mõju
Noorteühingu pealisülesanne on peatüki autori arvates aidata kaasa noorte mitmekülgsele arengule,
pakkuda noorele nii keha kui ka vaimu tugevdavat ja noori kaasahaaravat tegevust, arendada sotsiaalseid
oskusi ja aidata kaasa noore väärtushinnangute kujunemisele. Teisisõnu annab noorteühendus noorele
võimaluse õppida tegevuse ja isetegemise kaudu, olles üheks mitteformaalse õppe korraldamise vormidest. Noorteühendustest saadud teadmiste- ja oskustepagas sõltub nii noore enda aktiivsusest kui ka
organisatsiooni tegevuse spektrist ja eesmärkidest, mis on sõltuvalt noorteühenduse eripärast suunatud
kas mõne kitsama erioskuse või isiksuse mitmekülgse arengu toetamisele. Noorteühingu mõjust ja võimalustest annab ülevaate tabel 8.
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http://www.hm.ee/index.php?0511688 Haridus- ja Teadusministeerium, (07.04.2013).
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Noored ise peavad noorteühingusse kuulumisel kõige olulisemaks organisatsiooni tegevuspõhimõtete
meeldivust, millele järgneb organisatsioonis osalevate kaaslaste meeldivus, uute kogemuste saamine ja
sõprade osalus organisatsioonis (joonis 11).

Joonis 11. Noorteühingutes osalemise põhjused vanuserühma järgi, mainimiste osakaal (%)434
Noorteühenduse edukuse võtmeks võib niisiis osutada see, kas noortele meeldivad organisatsiooni põhimõtted ja kuivõrd paeluval ja kaasahaaraval moel on üles ehitatud organisatsiooni tegevus.
Juba 1960. aasta UNESCO noorsootöö raportis mainitakse, et noorteorganisatsioonid on oma haridustegevuse metoodikalt pioneerideks, kes võtavad kasutusele uudseid lähenemisvõimalusi ja tegevuslahendusi.435 Samas ei tohi jääda loorberitele puhkama, et ei kaoks ettevõtmise aja- ja asjakohasus ning noor
tunnetaks ja teadvustaks noorteühingust saadud teadmiste, oskuste ja positiivse emotsionaalse laengu
väärtust.

434
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Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö. (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, lk 57.
New Trends in Youth Organizations, a comparative study. (1960). UNESCO, lk 63.
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Noor ja ühiskond
Noorteühing on otsekui väike ühiskonna mudel, kus noored saavad aimu koostööst ja meeskonnaliikmeks
olemisest. Noorteühing, mille liikmeskonda kuuluvad erinevad rahvused, erineva sotsiaalse taustaga noored lisab sellisele „ühiskonnamudelile“ tõetruudust ja on suurepäraseks kogemusteallikaks, et elus edukalt
hakkama saada.
Ühiskonna ja kohaliku kogukonna tasandil saavad noorteühendused olla hinnatud partneriteks, kelle
kaudu, kas kooli või omavalitsuse tasandil kaasata noori otsustamisse.
Noorteühenduste kaasmõjutada on ka noore kodanikukasvatus ja nii on osa noorteorganisatsioone end
määratlenud isamaalise kasvatuse kaudu (nt Kodutütred ja Noored Kotkad) või laiemas tähenduses kodanikukasvatust (nt skaudid või 4H) väärtustavate ja korraldavate ühendustena.
Tabel 8. Noorteühingu mõju ja võimalused
Mida annab noorteühing?
Kuuluvustunne, elamused, oskused, teadmised võiksid olla ühed märksõnad, miks kuuluda noorteühingusse.
Oma kogukonnas ja mõjuväljas otsuste tegemises osalemine, uued sõbrad ja väljakutsed, eduelamus
ühiselt tehtust võivad samuti olla noorteühingusse kuulumise motivatsiooni allikaks.
Suuremat turvatunnet vajavale noorele võib sõprade keskel, tuttavas keskkonnas, täiskasvanu mõistlikul suunamisel toimuv tegevus noorteühingus olla see, kus iseend proovile panna ja oma nõrkustest
üle saada ning tugevusi arendada.
Noorteühing on ka kohaks, kus esimest korda kogeda töö tegemist, näiteks vabatahtliku töö vormis,
ning saada ideid edasiseks kutsevalikuks.
Noorteühing on parimal juhul ka noorte omaalgatuslik ideelabor, kus noor saab oma fantaasia ja algatusvõime ning kaasamis- ning juhtimisoskuste arendamisel esimesi samme astuda ning ideid teoks
teha.
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Noor ja töö
Noorteühingus osalenu võib tänu noorsootöös saadud kogemustele ja oskustele olla konkurentsivõimelisem tööturul. Töökogemused vabatahtlikuna ja ka teadmine, et noored, kes on olnud noorteühendustes,
on aktiivsemad demokraatliku kodanikuühiskonna põhimõtte järgijad, edukamad akadeemilistes saavutustes ja enesekindlamad ning paremate sotsiaalsete oskustega võrreldes nendega, kes ei ole kunagi üheski
noorteühenduses kaasa löönud,436 võivad olla oluline trump tööle kandideerimisel. Koostöökogemused,
õppimisvõime, organisatsioonikultuuri ja ühiste väärtuste ja hoiakute aktsepteerimise oskus, pühendumine ja tulemuste saavutamine ning ehk ka rahvusvahelised koostöökogemused on need, mida uuelt
töötajalt oodatakse. Ning noorteühendustel on võimalus anda oma panus sellesse, et noor teeks õige
kutsevaliku ning oleks valmis astuma tööturule parimal moel.

Noorteühenduste kvaliteet ja standardid
Noorteühenduste mõjusus ja tegevuse kvaliteet on valdavalt noorteühingus tegutsevate vabatahtlike
noortejuhtide kanda. Organisatsiooni tegevust ja mitteformaalset õpet rikastab kindlasti see, kui vabatahtlikuna on kaasatud erinevate elualade esindajaid ja ka noored ise saavad olla teistele eeskujuks või suunajaks. Süsteemne noortejuhtide koolitamine, et tagada vabatahtlike pädevuste vastavus noorsootöötaja
kutsestandardis toodule, võiks olla iga noorteühenduse jätkusuutlikkuse nurgakivisid. Peale adekvaatse
personalijuhtimise tuleb mõistagi tagada ka organisatsiooni juhtimise kooskõla heade juhtimistavade ning
kvaliteedijuhtimise põhimõtetega.

Kokkuvõte
Noorteühing on noorsootöö seaduse kohaselt mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärk on korraldada noorsootööd. Noorteühingute kõrval on ka seltsingu
vormis tegutsevaid ühendusi. Eestis koondab suure osa noorteühingutest Eesti Noorteühenduste Liit,
kuhu 2013. aastal kuulub üle 60 noorteühenduse. 2011. aasta noorteseire kohaselt on noorteühingutega
aga kokku puutunud veidi alla kolmandiku noortest. Eesti noorteühingute seas on näiteks nii rahvusvahelise taustaga, enam kui 100-aastase traditsiooni, kohaliku ja üleriikliku mõõtmega ühinguid, laia tegevusspektriga või vaid ühele konkreetsele tegevusele keskendunud ühinguid. Noorteühingute grupeerimise
võimalusi on veel mitmeid. Noorteühinguid finantseeritakse nii riigieelarve, kohalike omavalitsuste kui ka
mitmesuguste toetusfondide vahenditest.
436
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Eesti noorsootöö ajaloost tulenevalt võib noorteühinguid pidada üheks noorsootöö nurgakiviks, mis on
suutnud ajale vastu panna ning mille eesmärk on soodustada noore arengut, pakkuda tegutsemisvõimalust ja eneseteostust. Eesti noorteühingud on nii katusorganisatsioonide kaudu kui ka eraldi teinud aktiivselt koostööd Haridus- ja Teaduministeeriumiga, et rääkida kaasa noorsootöö arengusuundades ja olla
hõlmatud noorte valdkonda puutuvate otsuste tegemisse. Näiteks on noorteühenduste esindajad olnud
kaasatud ajakohase noorsootöö strateegia ja noorsootöötaja kutsestandardi koostamisse ning ka noorsootöövaldkonna osalus- ja otsustuskogude, näiteks Noortepoliitika Nõukogu tegevusse.
Tänapäevase noorsootöö kontekstis on noorteühendused suurepäraseid võimalusi noorsootöö rakendamisel. Ühingutel tuleb seejuures aina enam hinnata enda mõjusust ja kvaliteeti, et pakkuda noorele paeluvat
ja arendavat tegevust ning samas olla ka ühiskonnatundlik ja nüüdisaegne oma tegutsemispõhimõtteis.
Olulisel kohal on seejuures jätkuv panustamine noorteuuringutesse, et omada asjakohast infot Eestis
tegutsevatest noorteühingutest ja nende tegevuse mõjust noore arengule ning ühiskonnas toimuvale, et
oleks võimalus anda sisend noorteühingute tulevikustrateegiate väljatöötamiseks.

Soovitatav kirjandus
Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele, ENL 2008
Noorsootöötaja kutsestandard, ENTK 2007
Noorsootöö strateegia 2008–2013, HTM 2007

Mõtlemis- ja uurimisülesanded
1. Milline võiks olla noorteühenduste roll praeguses Eesti ühiskonnas noorte ja vabakonna üldisemas
kontekstis?
2. Mis teeb ühendusest noorteühenduse?
3. Kuidas on Eesti seadusandluse kontekstis noorteühendusi määratletud?

247

248

Noorsootöö õpik

MÕISTED
A
ᴏ Avatud koordineerimise meetod – Euroopa Liidu poolt kasutatud meetod, millega kehtestatakse ühised

eesmärgid ja suunised ning määratletakse näitajad ja parim praktika valdkondades, kus Euroopa Liidul
puudub või on vaid jagatud pädevus või õigus kehtestada toetavaid meetmeid.

ᴏ Avatud noorsootöö meetod – noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise viis, seadmata eel-

tingimusi nende tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele; kaasab
noori tegevuse algatamisse ning arendamisse; võimaldab suhtlemist ja arendavat tegevust sobival koduja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse ja luues tingimused mitteformaalseks õppimiseks.

B
ᴏ Biograafiline paradoks – täiskasvanuks küpsemisel avalduv lõhe noorte vaimse ja sotsiaalse arengu ning

vähese majandusliku iseseisvumise vahel.

E
ᴏ Elufaas – teatud eluaastatega piiritletud periood inimese elus.
ᴏ Elustiil (ingl k life style; sks k Lebensstil) – mõiste inimese maailmasolemise viisi eripära tähistamiseks;

elustiilide kujunemist määratlevad kõige enam inimesele iseloomulikud väärtused ja tema valikuprotsessid elus, kuid ka ümbritsevad sotsiaal-kultuurilised tingimused.

ᴏ Elutunne – Eduard Sprangeri noorsootüpoloogias tüüpe eristav olulisim kvaliteet; väärtus.
ᴏ Eurodesk infovõrgustik – Euroopa noortele, noorteorganisatsioonidele ja noortega tegelevatele inimes-

tele suunatud infovõrgustik, mille kaudu vahendatakse infot, mis puudutab noorte õppimis-, töötamisja koolitusvõimalusi Euroopas.

ᴏ Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu täidesaatev organ, mis esindab Euroopa Liidu kui terviku huve.
ᴏ Euroopa Liidu noortekonverents – osa struktuurse dialoogi protsessist, mis toob kokku noored ning

poliitikud, et üheskoos arutada noortepoliitikat rahvuslikul ning rahvusvahelisel (eeskätt Euroopa Liidu)
tasandil. See protsess on oluline instrument veendumaks, et noorte arvamused ja vaated jõuaksid poliitikute ja otsuste tegijateni.
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ᴏ Euroopa Liidu noorteraport – koondraport, mis põhineb liikmesriikide esitatud aruannetel EL-i noorte-

valdkonna uuendatud koostööraamistiku kaheksa tegevusvaldkonna kohta. Noorteraport sisaldab infot
peamistest tulemustest, mis saavutati noortevaldkonna koostööraamistiku elluviimise ajal, ning annab
statistilise ülevaade noorte olukorrast Euroopa Liidus.

ᴏ Euroopa Liit – 9. mail 1950 loodud majanduslik ja poliitiline riikide ühendus, kuhu kuulub 28 Euroopa

riiki, ning mille eesmärk on tagada kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidu
territooriumil.

ᴏ Euroopa Noortefoorum (European Youth Forum – YFJ) – 1996. aastal loodud üle-euroopaliste noorte-

ühingute ja Euroopa riiklike noorteorganisatsioonide liitude katusorganisatsioon, mille peamine eesmärk on tagada noorte kaasamine ühiskonnaellu, edendamaks nende heaolu.

ᴏ Euroopa noortepakt – Euroopa Komisjoni 2005. aasta teatis EL-i Nõukogule, mis määratles noortepo-

liitika Euroopa Liidus ning kutsus riigi- ja valitsusjuhte toetama noorte Lissaboni strateegiaga seotud
initsiatiivi.

ᴏ Euroopa noortepoliitika koostööraamistik – Euroopa noortepoliitika valge raamatu põhjal Euroopa

Liidu Nõukogu poolt 2002. aastal jõustatud koostööraamistik, mis suunab nii liikmesriike kui ka Euroopa
Komisjoni konkreetses ajavahemikus (käesolev koostööraamistik hõlmab perioodi 2010–2018) valdkondadevahelisele koostööle, hõlmates nii lühi- kui ka pikaajalisi tegevusi kõikides olulisemates poliitikavaldkondades, mis Euroopa noori mõjutavad.

ᴏ Euroopa Nõukogu – 1949. aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub 47 liikmesriiki

Euroopast ja Aasiast. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on inimõigused, haridus ja kultuur.

ᴏ Euroopa Nõukogu riiklike noortepoliitikate analüüsiraport – Euroopa Nõukogu liikmesriikide noorte-

poliitikate analüüsimise ja hindamise protsess, mis sai alguse 1997. aastal. Hindamise aluseks on indikaatorid ja analüüsi teostab iga riik rahvusvahelise ekspertgrupi toel.

ᴏ Eurostat – Euroopa Liidu statistikaamet, mis tegeleb statistikaga, mis võimaldab võrrelda liikmesriikide

ja piirkondade paljude valdkondade näitajaid.

F
ᴏ Formaalne õpe – toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud.

Formaalõpe on eesmärgistatud ja seda viivad läbi spetsiaalse ettevalmistuse ja kvalifikatsiooniga õpetajad. Õpieesmärgid seatakse enamasti väljastpoolt, õppimisprotsessi jälgitakse ja hinnatakse.
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H
ᴏ Haridus – õppekavadega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süs-

teem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib.

ᴏ Huvi – soov millegagi tegelda, midagi omandada või tundma õppida.
ᴏ Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppes

ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal.

ᴏ Huvikool – haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise

ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse
erinevates valdkondades.

ᴏ Huvitegevus – eelkõige lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel

tasemeõppes ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal.

I
ᴏ Informaalne õpe – õppija seisukohast lähtudes eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu

situatsioonides, nt perekonnas, töökohas, vabal ajal. Informaalse õppe tulemused ei ole enamasti õppijale kohe nähtavad.

K
ᴏ Katusorganisatsioon ehk eestkosteorganisatsioon – liikmesorganisatsioonide huve koondav ja koordi-

neeriv ühendus, mille peaülesanne on kosta nende eest riiklikul tasandil, sh esindada liikmesorganisatsioonide huve poliitikakujundamise protsessis.

ᴏ Kogukond – traditsioonilises tähenduses viitas inimeste rühmale, kes olid elukoha järgi lähedaselt seo-

tud. Praeguseni ühendatakse kogukonda mõtteliselt „sooja siseringiga“, mis vastandub ratsionaalsele
ühiskonnale. Kogukond on samal ajal nii utopistlik ideaal kui ka vahetu sotsiaalsus. Samas ei pruugi see
viidata stabiilsele kooslusele, vaid on pigem jagatud meie-tunne, mis võib aktualiseeruda ka lühiajalistes
või „projektipõhistes” kooslustes.

ᴏ Koolikultuur – hõlmab koolis aktiivselt toimivaid väärtusi, reegleid ja struktuure, mis kujundavad suh-

teid, juhtimis- ja koostööviise ning õppetegevust.

ᴏ Kultuurpuberteet – Charlotte Bühleri noorsooteoorias töölisklassist pärinevate noorte murdeiga iseloo-

mustav mõiste.

ᴏ Kutseala – samalaadsetel tööülesannetel ja tegevustel põhinev tegevusvaldkond; töö- või tegevusala

elukutsena.
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L
ᴏ Lissaboni strateegia – Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel Lissabonis 2000. aasta märtsis vastu

võetud strateegia, mille eesmärk oli muuta EL aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisemaks
teadmistepõhiseks majanduseks.

ᴏ Loovus – isiksuse omaduste kogum, mis loob eeldused mis tahes valdkonnas probleeme uut viisi lahen-

dada ja algupäraseid tulemusi saada.

ᴏ Lõimitud noortepoliitika – koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine noorte elu puudutavates

valdkondades.

ᴏ Läänemeremaade Nõukogu (ingl k Council of the Baltic Sea States (CBSS)) – 1992. aastal regionaalse

koostöö arendamiseks loodud piirkondlik Läänemere-äärsete riikide ühendus, mille asutajaks on ka
Euroopa Liidu Komisjon.

M
ᴏ Maakondlik noortekogu – maakonnas loodud ja selle piires tegutsev noorte huve esindav valitav kogu.
ᴏ Maastrichti leping ehk lepe – 1. novembril 1993 jõustunud Euroopa Liidu lepe, mis soodustas Euroopa

integratsiooni suurenemist. Lõi aluse majandus- ja rahaliidu, regioonide komitee, ühisotsustuse protseduuri jne tekkeks.

ᴏ Mitteformaalne õpe – leiab aset väljapool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end aren-

dada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades, mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve.

ᴏ Mobiilne noorsootöö – hõlmab kokkuleppeliselt tööd noorte kogunemiskohtades ja tänavatel, infor-

meerimist, psühholoogilist nõustamist individuaalselt ja rühmas, keskendudes probleemide lahendamisele ja sotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutööd riskikäitumisega noore seisukohast oluliste
institutsioonide vahel.

N
ᴏ NEET-noored – NEET on lühend ingliskeelsest väljendist Not in Employment, Education or Training ehk

silmas on peetud noori, kes ei õpi ega tööta.

ᴏ Noorsootöö – noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte

alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.

ᴏ Noorsootöötaja – isik, kes täidab erinevaid rolle sõltuvalt noorsootöö teostamise kohast, situatsioonist,
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sihtgrupist ning eesmärgist. Noorsootöötaja töötab noortega individuaalselt ja rühmas, kavandab ning
hindab programme ja projekte, juhib kaastöötajaid, hooldab hooneid ja seadmeid, teeb koostööd teiste
valdkondade spetsialistide, vanemate ja huvigruppidega.
ᴏ Noorsootööühing – mittetulundusühing, mittetulundusühingute liit või sihtasutus, mille eesmärk on

noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate ühendamine ning
nende huvide esindamine.

ᴏ Noortekeskus – noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad vabatahtlik-

kuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.

ᴏ Noortelaager ehk noorte püsilaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse

või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse
ning haridus- ja teadusministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on
vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva.

ᴏ Noortepoliitika – tingimuste loomine noorte osalemise ja heaolu tagamiseks ühiskonnas.
ᴏ Noorteseltsing – seltsingu vormis tegutsev noorteühendus.
ᴏ Noortevaldkond – ühendmõiste, mis hõlmab nii noorsootööd (tingimuste loomist noore isiksuse mit-

mekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda) kui ka noortepoliitikat (noore tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuvat koordineeritud ja eesmärgikindlat tegutsemist erisugustes eluvaldkondades).

ᴏ Noortevolikogu – linnas või vallas loodud ja selle piires tegutsev noorte huve esindav valitav kogu.
ᴏ Noorteühendus – noorteühingud ja muid formaalseid ja mitteformaalseid vorme kasutavad noorte-

kooslused, mille peamine tegevus on noorsootöö.

ᴏ Noorteühing – mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille ees-

märk on korraldada ja läbi viia noorsootööd.

ᴏ Noorte osaluskogu – noorte valitavate esinduskogude üldmõiste. Osaluskogudeks on õpilas- ja üliõpilas-

esindused, noortevolikogud ja maakondlikud noortekogud.

ᴏ Noorte projektlaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste

ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud
asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille
ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.
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P
ᴏ Poliitiline ehk kodanikukultuur – ühiskonnas levinud hoiakute, uskumuste, väärtuste ja käitumisnor-

mide kogum, mis mõjutab poliitilist elu ning inimeste kodanikukäitumist.

ᴏ Poliitiline sotsialiseerumine – ühiskonnas levinud väärtuste, teadmiste ja käitumistavade omandamine

formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe käigus.

ᴏ Primitiivne puberteet – Charlotte Bühleri noorsooteoorias ühiskonnas kesk- ja kõrgklassi noorte murde-

iga iseloomustav mõiste.

ᴏ Programm Euroopa Noored – Euroopa Liidu 1988. aastal loodud koostööprogramm, mis toetab noorte

omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd, panustades mitteformaalse õppe ning noorte
aktiivse osalemise kaudu pädevuste omandamisse.

ᴏ Pädevus – asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute integreeritud kogum, mis tagab suutlikkuse tea-

tud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Eesti keeles kasutatakse pädevuse mõistet kahes
tähenduses: pädevus ehk kompetents tähistab teatud õiguslike alustega omandatud vastutust, ülesandeid, õigusi ja kohustusi ning pädevus ehk kompetentsus on seotud asjatundlikkusega teatud valdkonnas oskuslikult orienteeruda ja tegutseda. Õpikus käsitletakse pädevuse mõistet kompetentsuse tähenduses.

S
ᴏ Sotsiaalne liikumine – kooslus, millel on ühine eesmärk, mille poole püüelda. Uute sotsiaalsete liiku-

miste siht ei ole riigi kukutamine ega ametliku võimu ülevõtmine, vaid eelkõige tähelepanu pööramine
kõrvaliseks tembeldatud probleemidele või ühiskondlikele ilmingutele, uute elustiilide loomine ja väärtuste ning kultuuriliste normide muutmine.

ᴏ Struktuurne dialoog – Euroopa Liidu Ministrite Nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsiooniga

kehtestatud dialoog noorte ja poliitikakujundajate vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse. Kindlustamaks, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele, viiakse igas liikmesriigis läbi
konsultatsioonid noortega ning nende tulemusi ja järeldusi arutatakse Euroopa noortekonverentsidel. Dialoogi struktuursus väljendub ajastuses ja teemades, mille osas noortega konsulteeritakse: üritusi, kus noored saavad arutleda kokkulepitud teemadel noortega teistest liikmesriikidest ja Euroopa
Liidu poliitikutega, korraldatakse regulaarselt.

ᴏ Stseen (ingl k scene; sks k Szene) – interpreteeriva tööriista funktsioonis mõiste, et tähistada tänapäeva

noorte elu ulatuslikku individualiseerumist, paindlikkust/liikuvust; vastastikku seotud lokaalsete ruumide avatust; sotsiaalsete situatsioonide teatraalsust ja etenduslikkust.
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ᴏ Subkultuur – kõige laiemalt levinud tähenduses ühtsete eristuvate tõekspidamiste ning stiiliga noorte

kooslus. Kui 20. sajandil seondusid noorte subkultuurid väga selge ühtse identiteedi ning mässulise vastandumisega, siis nüüd tähendab see sarnaste maitse-eelistustega võrgustikke, mille liikmed kombineerivad enesele sobiva elustiili, kasutades selleks „üleilmset stiilide supermarketit“ – interneti vahendusel
ollakse kursis uute trendidega, mille hulgast enesele sobivaid valida.

U
ᴏ UNICEF – 1946. aastal loodud ÜRO lastefond, mis tegutseb pea 200 riigis üle maailma, et kaitsta laste

õigusi, tagada neile eluks vajalik ja avardada laste toimetulekuvõimalusi.

V
ᴏ Vabatahtlik – inimene, kes osaleb mittetulundusühenduses või muus avalikku huvi edendavas tegevu-

ses oma vabast ajast ilma rahalise tasuta. Osalemine võib olla ainult ühekordne (nt mingi ürituse organiseerimisel) või regulaarne (nt noorteühingus noortejuht).

ᴏ Vabatahtlik töö – tegevus, mis toimub väljaspool oma kodu ja perekonda kellegi teise või laiemalt ühis-

konna hüvanguks ja mille eest tegija ei saa rahalist ega muud materiaalset tasu.

ᴏ Vabaühendus – mittetulundusühendus, mille tegevus ja juhtimine on avalikust võimust ja äriettevõte-

test sõltumatu, nt seltsing, sihtasutus või nende katusorganisatsioon.

ᴏ Valge raamat – Euroopa Liidu Komisjoni raport, mis sisaldab kindlaid ettepanekuid liikmesriikidele sea-

duste tegemise ja poliitika kohta. Valge raamat sisaldab sageli EL-i poolt läbiviidud konsultatsioonide
tulemusi ja näitab Euroopa Komisjoni positsiooni konkreetses poliitikavaldkonnas (nt EL-i noortepoliitika
valge raamat).

ᴏ Võimed – isiksuseomadused, millest sõltub tegevuse edukus.
ᴏ Võrgustikutöö – laiemalt nii koostöö ja info vahetamine sarnaste huvidega institutsioonide, gruppide ja

indiviidide vahel kui ka kitsamalt koostöö, info vahetamine juhtumikorralduse raames, kuhu on kaasatud
ka noor ning tema sotsiaalne võrgustik (töö õigusrikkujate noortega näiteks).

ᴏ Võtmepädevused – mõiste viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese enese-

teostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet. Üleeuroopalises
elukestva õppe võtmepädevuste raamistikus on võtmepädevusi kaheksa:
-

suhtlus emakeeles;
suhtlus võõrkeeltes;
matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest;
infotehnoloogiline pädevus;
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- õppimisoskus;
- isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus;
- algatusvõime ja ettevõtlikkus;
- kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus.
ᴏ Väärtusarendus (ingl k values development) – nii otsesemalt indiviidile suunatud väärtuskasvatus kui
ka üldisema keskkonna loomine, mis kannab teatud väärtusi ja võimaldab refleksiooni väärtuste üle.
Väärtusarendus on seega seotud kogu organisatsiooni kultuuriga ning selle eesmärk on märgata ja tõlgendada nii organisatsiooni deklareeritud kui ka tegelikke väärtusi.
ᴏ Väärtuskasvatus (ingl k values education) – isiksuse arengu toetamine, mille kaudu aidatakse lastel/

õpilastel saavutada emotsionaalne, sotsiaalne ja kõlbeline küpsus ning soodustatakse selliste väärtuste
kujunemist, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Kasutatakse mitmesuguseid väärtuskasvatuse meetodeid, mis aitavad inimestel väärtusi märgata ja mõtestada ning tagasisidestamise, eeskuju ja sanktsioonide kaudu teatud väärtushoiakuid omandada ja nende järgi elada.

Õ
ᴏ Õpikeskkond – hõlmab kogu koolikeskkonna, koolikliima ja kodused tingimused. Tinglikult kuulub siia ka

õpilase vaba aeg ja huvitegevus. Kitsamalt ja koolikesksemalt mõistetud õpikeskkond jaotub füüsiliseks,
emotsionaalseks ja vaimseks, intellektuaalseks õpikeskkonnaks.

ᴏ Õpilasesindus/üliõpilasesindus – haridusasutuses õppurite huve esindav valitav kogu.
ᴏ Õppekava läbivad teemad – läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud vald-

kondi ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust
oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.
Õppekava läbivad teemad on
- elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
- keskkond ja jätkusuutlik areng;
- kodanikualgatus ja ettevõtlikkus;
- kultuuriline identiteet;
- teabekeskkond;
- tehnoloogia ja innovatsioon;
- tervis ja ohutus;
- väärtused ja kõlblus.
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Ü
ᴏ Üldpädevused – toimetulekuks ja elukestvaks õppimiseks vajalikud kõige üldisemad, baasteadmised,

oskused, väärtused, tegevusmudelid, hoiakud. Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused,
mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete
kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate
ning kooli ja kodu ühistöös.
Üldpädevused on
- väärtuspädevus;
- sotsiaalne pädevus;
- enesemääratluspädevus;
- õpipädevus;
- suhtluspädevus;
- matemaatikapädevus;
- ettevõtlikkuspädevus.

ᴏ ÜRO, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon – 1945. aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille

eesmärk on rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ning humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine.

