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Ameerika kirjanik Orison 
Swett Marden on öelnud, 
et igal noorel on kohustus 
nii iseenda kui maailma 
ees anda parim sellest, mis 

temas peitub. Väikese, kahaneva rah-
vaarvuga Eesti jaoks omandab see mõt-
tetera erilise tähenduse. Iga noor, tema 
võimed ja oskused on kulla hinnaga. 
Ent võimed vajavad äratundmist ja os-
kused arendamist. Kas me teame, mi-
da meie noored vajavad, kas meil on 
pakkuda igale noorele võimalust anda 
endast parim? Noore inimese kujune-
mist mõjutavad paljud tegurid ja prot-
sessid, kuid just noorsootöö peaks ole-
ma keskkond, kus noor saab vaba tah-
te alusel tegeleda end arendavate tege-
vustega. Noorsootöö tegevustes osale-
des saab noor arenev isiksus omanda-
da erinevaid kogemusi ja oskusi, mis  
aitavad tal paremini mõista maailma, 
teha oma elus põhjendatumaid valikud 
ja olla pädev igapäevastes olukordades. 

91% noortest on osalenud 
noorsootÖÖs

2011. aasta sügisel korraldas poliitika-
uuringute keskus Praxis koos Eesti 
Noorsootöö Keskusega 10–26-aastas-
te Eesti noorte hulgas küsitluse, et sel-
gitada välja, milliste noorsootöö tege-
vustega noored Eestis tegelevad ja 
miks nad seda teevad. Küsitleti kaht 
sihtgruppi: 10–18-aastaseid ja 
18–26-aastaseid noori. Selle uuringu 
tulemusel ilmnes, et Eesti noored on 
väga aktiivsed noorsootöös osalejad. 
Vähemalt ühes väljapakutud noorsoo-
töö vormist – huvitegevus ja huviha-
ridus, noortekeskused, noorteühingud, 
noortelaagrid, malevad, vabatahtlik 
töö, teavitamine ja nõustamine – on 
viimase kolme aasta jooksul osalenud 
91% noortest. Seejuures on ligikaudu 
40% noortest osalenud kolmes või ena-
mas erinevas noorsootöö tegevuses. 

Kõige enam noori osaleb huvitege-
vuses ja huvihariduses – 10–11-aas-
tastest noortest 87%, 12–15-aastastest 
85% ning 16–18-aastastest noortest 
84%. Ilmselt peame siinkohal olema tä-
nulikud meie üldhariduskoolides pa-
kutavatele huviringidele, sest haridus- 
ja teadusministeeriumi andmetel osa-
leb huvikoolides vaid viiendik Eesti 
noortest. See omakorda püstitab küsi-
muse, kas oleme oma koolireformi käi-
gus pööranud piisavalt tähelepanu sel-
lele, mida koolide sulgemine toob kaa-
sa huvitegevusele. Mitmetes omavalit-
sustes on siiski häid näiteid, kus endi-
ses koolimajas on avatud külakeskused 
ja noortetoad, säilitades nii võimaluse 
noortele ka omas külas, kodu lähedal 
mõtestatult aega veeta. 

huvItegevuses osalemIne on 
kaldu «pehmete» 
valdkondade suunas
Kui uurida lähemalt, millistes huvitege-
vuse valdkondades Eesti noored tegut-
sevad, siis on vaieldamatult kõige enam 
noori seotud spordiringidega ja -kooli-
dega. Kaks kolmandikku noortest osa-
leb spordiringis või treeningutel vähe-
malt korra nädalas, nendest pooled käi-
vad trennis kolm või enam korda näda-
las. Neid noori, kes spordiga üldse ei te-
gele, on vaid ligikaudu 15%. Iseenesest 
on see ju väga meeldiv, et noored väär-
tustavad sporti ja liikumist, kui teisalt 
võib see peegeldada ka olukorda, kus 
sport on ainus huvitegevuse alternatiiv 
ja seda just poistele. Eriti kui vaadata, et 
populaarsuselt järgmised huvitegevu-
sed on laulmine, käsitöö ja kunst, kus 

igas osaleb regulaarselt ligikaudu kol-
mandik 10–15-aastatest noortest. Sel-
les mustris peegeldub selgelt ka meie 
huvitegevuse paradoks – ühelt poolt 
pakuvad üldhariduskoolid küll ohtralt 
kõikvõimalikke huvitegevusi, kuid tei-
salt on see pakkumine piiratud kooli 
enda võimalustega nii õpetajaskonna, 
infrastruktuuri kui ka tehniliste vahen-
dite osas. 

Selle trendi teine külg ongi muret-
tekitavalt madal osalus loodus- ja teh-
nikaringides – 10–18-aastaste noote 
hulgas on loodus- ja matkaringides re-
gulaarselt, see tähendab vähemalt kord 
nädalas osalejaid ligikaudu 5%, tehni-
ka- ja elektroonikaringides 7%. Riigis, 
kus väärtustatakse teadmistepõhist 
majandust ja innovatsiooni, on see pi-
sut tagasihoidlik. Tõenäoliselt peegel-
dab see olukorda, kus teadusbussist ja 
teistest projektipõhistest initsiatiividest 
jääb noorte loodus- ja tehnikateaduste 
juurde toomiseks väheks ning noored 
vajaksid senisest enam huvitegevusi, 
mis aitaks neil seda keerukat valdkon-
da avastada. See ei ole sugugi kerge, 
sest huviringid vajavad professionaal-
seid juhendajaid, keerukaid töövahen-
deid, mis ei pruugi mahtuda üldhari-
duskoolide võimaluste hulka. Teisalt on 

selles valdkonnas ruumi kodanikualga-
tusele ja vabatahtlikkusele, kus kooli ja 
lastevanemate koostöös võiks avarda-
da noorte huvitegevuse võimalusi, kaa-
sates näiteks vabatahtlikena tehnikaala-
se ettevalmistusega lapsevanemaid või 
piirkonna ettevõtjaid. 

Seega võib arvata, et vähemalt hu-
vitegevuse osas määravad noorte ene-
seleidmise kodukohas pakutavad või-
malused – noored saavad arendada 
oma sportlikke võimeid, vastupida-
vust, kohusetunnet, samuti on head 
võimalused loovuse arendamiseks nii 
muusikas, kunsti- kui käsitööringides. 
Vajaka aga jääb võimalustest tegeleda 
tehnika, robootika, loodusteadustega. 

noortekeskused kuI  
noorte InItsIatIIvI toetajad

Kui huvitegevuse ja -hariduse puhul 
on tegevuste valdkond üsna kitsalt 
määratletud ja noorte endi võimalused 
tegevusi kujundada on suhteliselt pii-
ratud, siis noortekeskuste puhul on pii-
rid paljuski noorte endi seada. Noor-
tekeskustes on noortel ise võimalik va-
lida, millal tulla, kauaks jääda ja mille-
ga tegeleda, seega võiks noortekesku-
ses toimuvad tegevused peegeldada 

enam noorte endi huvisid. Paraku on 
noortekeskuste külastamine suhteliselt 
harv ja ebaregulaarne. Noortekeskus-
tes käivad küll ligi pooled 10–18-aas-
tastest noortest ja peaaegu kolmandik 
19–26-aastatest noortest, kuid enamik 
neist külastab noortekeskusi harvemi-
ni kui kord kuus. Kõige sagedamini 
veedavad noored noortekeskuses liht-
salt aega, suhtlevad sõpradega ja puh-
kavad. Seega toimivad noortekeskused 
praegu pigem mõnusa ajaviitmiskoha-
na, mis lubavad noortel lihtsalt noored 
olla ja täidavad seega nn avatud ruu-
mile seatud tingimusi. Samas võiksime 
küsida, kas ei võiks noortekeskused ol-
la midagi enamat? Võimalus noortel 
endil tegeleda huvialadega, mis neile 
huvi pakuvad, ja leida sõpru ja kaasla-
si, keda see samuti huvitab. Selles val-
guses on noortekeskuste potentsiaal 
kodukohalähedaste, noorte endi init-
siatiivil põhinevate huvitegevuste pak-
kujana seni veel alakasutatud. 

Noored vajavad juhendamist, tuge, 
julgustust, usaldamist ka nendest tege-
vustes, mille ideed pärinevad neilt en-
dilt. Seega ei piisa noortekeskuste või 
noortetubade puhul vaid ruumide loo-
misest, nagu nii mõneski omavalitsu-
ses arvatakse, vaid need ruumid tuleb 
täita sisuga. Õnneks on Eestis siiski 
mitmeid häid näiteid, kus noortekes-
kustes on kombineeritud nii noorte 
lihtsat ajaveetmist kui huvitegevusi. 
Noored vajavad ka häid juhendajaid ja 
eestvedajaid. Seetõttu on väga oluline, 
et iga noortega töötav inimene – õpe-
taja, huvijuht, noortekeskuse töötaja – 
mõtestaks enda jaoks lahti, mis on te-
ma tegevuse eesmärk, mida ta saavu-
tada soovib. Kas tema püüdlused on 
suunatud noorte kasvatamisele ja 
arendamisele etteantud tõekspidamis-
te, reeglite, õppekavade raames, kus 
noor ise on pigem passiivne objekt, ke-
da kujundatakse. Või peaks need 
püüdlused olema suunatud noorte 
arengu ja kasvamise toetamisele, noor-
te abistamisele, kus noor ise omandab 
kogemusi ja langetab valikuid. Viima-
sel juhul ongi tagatud, et noor leiab 
oma huvid ja nendega tegelemise või-
malused ning täidab talle pandud  
ootused anda endast parim. 

Küsitlustulemuste süvaanalüüsi tu-
lemused koondatakse järgmisesse 
noorteseire aastaraamatusse «Noored 
ja noorsootöö», mis ilmub aprillis. 

kommentaar

heidi PAAbOrt
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 
hankejuht

Esimesed noor-
t e k e s k u s e d 
loodi Eestis 

1998. aastal. 14 aas-
taga on noortekes-
kuste arv kasvanud 
240ni. Ilmselt on te-
gemist ühe kõige 
kiiremini arenenud 
valdkonnaga, kus on 
loodud enim infrastruktuure ja töökoh-
ti. Kui esmalt oli noortekeskuse peami-
ne eesmärk pakkuda noortele vaba aja 
veetmise võimalusi, siis viimastel aas-
tatel on pööratud Eesti Avatud Noorte-
keskuste Ühenduse (ANK) eestvedami-
sel tähelepanu sellele, et noortekesku-
se roll on ajas muutunud ja tegemist on 
pigem noortele mõeldud arengukesk-
konnaga. Noortekeskused ei paku enam 
pelgalt ruume, vaid on arendanud väl-
ja erinevad teenused, mis aitavad noo-
rel avastada enda potentsiaali.

Võttes aluseks Eesti ANK 2011. aas-
ta projekti «Mis loom on ANK?», mille 
raames uuriti noortekeskuste võime-
kust, saab väita, et 160 vastanud noor-
tekeskuse külastatavus oli keskmiselt 
48 noort päevas. See teeb Eesti noorte-
keskuste arvule mõeldes ligikaudu  
11 520 erinevat noort päevas. Noorte-
keskused on edasi liikunud esmatasan-
di tegevustest ehk ruumide tagamisest 
ja on välja töötamas olulisi teenused, 
mis toetavad noort tema arenguteel. 
Keskused on muutumas piirkonna noor-
sootöö koordineerijateks. Lisaks tihe-
dale koostööle KOViga (80% keskustest) 
teeb 40% keskusi koostööd ka noorte 
osaluskogude ja organisatsioonidega. 

Praxise ja Eesti Noorsootöö Kesku-
se läbiviidud uuringust selgus, et ligi-
kaudu 50% kuni 18-aastastest noortest 
on osalenud noortekeskuse tegevustes 
ning see annab kindlustunde, et kes-
kuste süsteem on väärtuslik. Kui noor 
tuleb keskusesse justkui aega veetma, 
peab selle taga nägema suurt võima-
lust sellelt tasandilt edasi liikuda ning 
noorsootöötaja roll on leida neile eako-
haseid tegevusi, olgu selleks siis huvi-
ring, laager, omaalgatuslikud projektid, 
vabatahtlik tegevus vms. 

Paneme omavalitsustele südamele, 
et noortekeskus ei ole vaid KOHT! Kva-
liteetseid teenuseid pakkuv noortekes-
kus on sild noore ja kogukonna vahel. 
Kaasates noori noorsootöösse, aitate te 
kaasa oma kogukonna arengule!

Anne kiViMäe
haridus- ja teadusministeeriumi 
noorteosakonna juhataja

Kõnealune küsitlus oli noortevald-
konna jaoks oluliste tulemustega 
ja lisaks artiklis esitatud tähelepa-

nekutele tasub igal noorsootöö korral-
duse ja planeerimisega seotud inimesel 
saadud andmeid põhjalikumalt uurida. 
Omalt poolt kutsuksin üles ka ettevaat-
likkusele järelduste tegemisel, sest pal-
jugi jääb ainult protsendinumbrile otsa 
vaadates avamata. Minu enda jaoks oli 
üks paljudest huvipakkuvatest tulemus-
test asjaolu, et rohkem kui kolm korda 
nädalas käib noortekeskuses 14 prot-
senti 12–15-aastastest ja kümme prot-
senti 16–18-aastastest poistest. Olulist 
teavet annab ka vanusegrupiti erineva-
tes tegevustes osalemise muutuste jäl-
gimine. Kokkuvõtlikult on tegu järjekord-
se sammuga paremal teadmisel põhi-
neva noorsootöö poole ning lisaks ole-
me saanud hea tähise, mille suhtes tu-
levikuarenguid mõõta.

5
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Kas Eesti noortel on piisavalt 
võimalusi eneseleidmiseks? 

Kaks kolmandikku noortest osaleb spordiringis või treeningutel vähemalt 
korra nädalas, nendest pooled käivad trennis kolm või enam korda näda-
las. Foto: ENTK erakogu 
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