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3.11.2015 kogunes SA Archimedes Noorteagentuuri ja Eesti Noorsootöö 
Keskuse kutsel Tallinnas enam kui paarkümmend noortevaldkonna esindus- ja 
katusorganisatsioonide ning noorsootööd õpetavate kõrgkoolide esindajat 
mõttekotta “Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel”. Mõttekoda toimus 
tänavuse noorsootöö nädala „Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“ raames, 
soovides seeläbi pöörata tähelepanu noorte ja kogukonna sallivuse 
suurendamisele nende teemade suhtes, mis on esile toonud vihakõnet ning 
äärmuslikke hoiakuid.  

Mõttekoja lähteideeks oli, et Eestis on viimastel aastatel aset leidnud mitmeid 
selliseid ühiskondlikke arenguid, mis on esile toonud palju polariseeruvaid 
arvamusi, murettekitavana eeskätt aga ka agressioone, teadmatusele ja hirmule 
tuginevaid hoiakuid, võimetust pidada dialoogi jms. Üheks teravaks näiteks 
viimasel ajal on nn pagulaskriis. Mõttekoja korraldajate hinnangul eeldab 
kujunenud olukord ka noortevaldkonnalt uusi lähenemisi, selgemat 
seisukohavõttu ja panust.  

Nii oli mõttekoja eesmärgiks avada ja arutleda, mill ine võiks olla 
noorsootöö roll sõbralikuma ja sall ivama ühiskonna kujundamisel 
ning paguslasnoorte kohanemisele kaasaaitamisel Eestis. Mõttekoja 
eesmärkidest lähtuvalt hõlmas ettevõtmine muuhulgas koostööd 
kodanikualgatuse ja vaba liikumisega Sõbralik Eesti (sobralikeesti.ee), andmaks 
oma panust, et tänases ühiskonnas jääks kaalule sõbralik, teineteist austav ja 
arvestav lähenemine, nii sõnades kui tegudes. Just laiema kõlapinna ja mõju 
tagamiseks oli sündmuse ellukutsujate taotluseks seegi, et sõltuvalt mõttekojas 
kerkivatest vajadustest ja ideedest ning osalejate motivatsioonist ja 
tagasisidest, soovitakse nende teemadega edasi tegeleda juba 
noorsootöötajaskonda laiemalt kaasates. 

 

Koondasime käesolevasse kokkuvõttesse mõned olulisemad mõttekojas 
kerkinud ideed, lootes, et nii loovad need hea toe edasisteks ettevõtmisteks 
neil teemadel, nii mõttekoja korraldajate kui sellesse panustanud osalejate ja 
teiste noortevaldkonna kolleegide uute algatuste näol.  

              Kokkuvõtte koostaja, päevajuht Ülly Enn 
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MÕTTEKOJA PROGRAMM 
 

Alates 10:30 Uksed avatakse, tere tulemast! 
 

10:45  Hommikukohv Helen Sildnaga  
“Tere hommikust, sõbralik Eesti!”  

 
 Sissejuhatus mõttekoja teemasse ja päevaprogrammi.  
 Päevajuht Ülly Enn 

   
 Vaatame otsa tänasele olukorrale Eestis:    

  
 Kristi Ockba (MTÜ Mondo) ja Kristina Papsejeva (Eesti Seksuaaltervise 

Liit) 
 
   Sirutuspaus 

 
   Häid näiteid meilt ja mujalt: 

  Jassin Rezai Soome noorsootöö kogemustest (Mikkeli, Soome) 
    Umberto Dorus Geerts projektist INBOX (Holland) 
   Gea Grigorjev MTÜ-st Pagula (Läänemaa) 

 
              14:15 Lõunasöök  

 
              15:00 Arutelud: mida ja kuidas saaks noortevaldkonnas  
 soovitud muutuste ellukutsumiseks (nüüd veel) ära teha? 
 
    Grupitööde tulemustega tutvumine, päeva kokkuvõtted 

 
   16:45 Päeva lõpp: peatsete sõbralike kohtumiseni neil ja muudel teemadel! 
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KÕLAMAJÄÄNUD MÕTTEID TEEMAKÄSITLUSTEST 

 

• Päeva avanud Helen Sildna selgitas Sõbraliku Eesti ideed, mis sündis grupi 
mõttekaaslaste sisetundest, tundest, et midagi on meie ühiskondlikus vestluses 
tugevalt puudu – puudu oli meie endi, meie sõprade, ühtemoodi mõtlejate hääl, 
nende hääl, kes usuvad, et hoolivus teeb Eesti paremaks, viha aga pimedaks. Et selle 
kõrval, et enamus avalikust debatist keskendub statistikale, kvootidele jms, on oluline 
rääkida tugeva ja selge häälega ka sellest, mis on ühiskonna hea toimimise 
vundament ehk põhiväärtustest: hoolivusest, aususest, võrdsetest võimalustest, 
legaalsest kaitsest ning inimväärsest elust kõigile meie ühiskonna liikmetele, 
hoolimata rassist, religioonist või seksuaalsusest. Ka on Sõbraliku Eesti algatusgrupis 
inimesi väga erinevatest eluvaldkondadest, mis on ka üks oluline maailmapilti ja 
lähenemisi rikastav asjaolu. 
 
“Teate, milles ma usun, et peitub eduka ühiskonna võti? Loovuses. Ning see 
omakorda vabaduses ja tolerantsuses. Ühiskonna edu ei sõltu mitte sellest kui 
meeleheitlikult me üksteisega võistleme, konkureerime ja iseendale paremaid 
tingimusi nõuame, õnneliku ühiskonna edu võti peitub iga ühiskonnaliikme võrdsetes 
võimalustes ja  väärtustamisest, sellest kasvab enesekindlus, sellest tekib mõtteviis, et 
me riigis elab liialt vähe inimesi, et alahinnata kellegi potentsiaali ja võimekust. Peame 
oskama igat inimest – naist, geid, moslemit, erivajadustega inimest – igat 
ühiskonnaliiget täisväärtuslikult kohelda ning teda ühiskonnas väärtuslikult rakendada. 
Kui on üks asi, mida ma inimloomuses iial ei alahinda, on iga inimese võime areneda, 
pidevalt.” 
 
Helen viitas ka Martin Prosperity Institute’ poolt väljatöötatud loovusindeksile (ingl.k 
creativity index), mis kirjeldab ja mõtestab ühiskonna edukust läbi kolme teguri: 
talendikuse, tehnoloogia ja tolerantsuse. Ta tõi esile, et olukorras, kus selle indeksi 
alusel on headeks näideteks Põhjamaad, on Eestil põhjust muretseda ja aktiivselt 
arenguvõimalusi otsida just selle viimase näitaja ehk sallivuse ja avatuse osas. 
 
Helen käis välja ka mõtte, et kui osalejatel tekib edaspidi ideid ja võimalusi koostööks 
Sõbraliku Eesti algatusega, näiteks salliva ja sõbraliku ühiskonna toetamiseks 
ellukutsutud kultuuri- ja noortesündmusteks väiksemates omavalitsustes vms, võib 
julgelt temaga ühendust võtta, kirjutades aadressil helen@tmw.ee. Siiski, kuna tegu 
on vabatahtlike poolt juhitud algatusega, siis mida konkreetsemas vormis idee ja 
ettepanekuga tegu on, seda lihtsam on neil sellega ilmselt ka haakuda ja kaasa lüüa. 
 

• Päevajuht Ülly Enn tõi mõttekoda sissejuhatuses välja, et küsimus sellest, kuidas saaks 
noorsootöö (veelgi tõhusamalt) kaasa aidata salliva(ma) ja sõbraliku(ma) ühiskonna 
kujunemisele, on väga otseselt seotud sellega, kuidas tema saab aru noorsootööst ja 
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selle põhiväärtustest, noorsootöötaja missioonist, rollist ja kutse-eetikast. Ta viitas 
2014. aastal HUKK-AP projekti raames huvihariduse Meetodimessil Tarmo Jüristoga 
tehtud intervjuule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Ma ei saa salata, et mulle isiklikult nii väga meeldib see mõte, et noorsootöötaja 
peab muuhulgas aitama noortel saada paremateks inimesteks,” jätkas ta ja viitas, et 
väärt mõtteainest selle kohta, kuidas läbi noorsootöö noorte väärtuste kujunemist 
toetada, leiab Nelli Jungi artiklist “Noorsootöö kui väärtuskasvatus” Noorsootöö 
õpikus.  
 
Samas tõdes ta, et tegu ei ole vaid nö erialalise missiooniga. “Hiljutisel Sõbraliku Eesti 
kontserdil oli üheks kõnelejaks Jaak Prints, kes ütles nii: “Ja kui siin riigis pannakse 
põlema lapsi, siis ärge öelge, et räägime sellest ratsionaalselt. Kui kruvikeerajaga 
tungitakse kallale burkas naisterahvale, siis ärge öelge, et nüüd kannatavad meie 
liitlassuhted. Kui koolis narritakse last, kelle silmad on pilukil, siis ärge öelge, et see on 
vastuolus Genfi konventsiooniga. Sest nii lihtsalt ei käituta. Selleks, et olla inimene, ei 
ole vaja konventsiooni.” Nii olen ma ka kindel, et selleks põhjuseks, MIKS keegi meist 
täna siin on, ei ole (vähemasti mitte ainult) noorsootöötaja kutse-eetika.“ 

 

• Kristi Ockba ja Kristina Papsejeva seadsid oma käsitluste keskmesse väärtused, 
rõhutades, et tänaste teravate vastandumiste taga tuleb eelkõige näha väärtustekriisi. 
Nad kutsusid üles igaüht oma väärtusi vaagima, neid teadvustama, aga ka olema 
valmis juba juurdunud hoiakuid muutma ning vajadusel ka tunnistama, kui ühe või 

Millega	  ma	  tegelen	  kui	  ma	  kolm	  korda	  nädalas	  kendo	  trenni	  teen?	  Mida	  selle	  alaga	  tegelemine	  mulle	  annab?	  
Jah,	  ma	  õpin	  mõõka	  käsitlema,	  ehkki	  see	  ei	  ole	  just	  kuigi	  praktiline	  oskus.	  Ei	  käi	  ju	  mööda	  tänavaid	  mõõgaga	  
ringi,	  et	  sellest	  võimaliku	  konflikti	  või	  ohuolukorra	  puhul	  kasu	  võiks	  olla?!	  

Võtame	   mõned	   voorused	   nagu	   julgus,	   otsustavus,	   enesekindlus	   -‐	   võtmeküsimus	   on,	   kuidas	   saada	   need	  
loomulikuks?	   Sest	   hea	   inimene	   käitub	   õigesti	   instinktiivselt,	   loomulikult;	   ilma	   et	   ta	   peaks	   teatud	   hetkel	  
tegema	  läbi	  keerulise	  moraalse	  kalkulatsiooni,	  kuidas	  käituda.	  

Võitluskunstide	   õpe	   seisneb	   kordavas	   praktikas	   ning	   selle	   kaudu	   treenitakse	   kaugeltki	  mitte	   ainult	   inimese	  
keha,	   vaid	   tema	   loomust	   ja	   olemust.	   Nii	   sepistab	   võitluskunst	   sinu	   karakterisse	   –	   ja	   see	   kehtib	   tegelikult	  
enamikes	  spordialades	  –	  hulgaliselt	  muud	  kui	  vaid	  füüsilisi	  aspekte.	  Näiteks	  õpid	  sa	  kaotama.	  Ei	  saa	  olla	  nii,	  et	  
saad	  mingi	  alaga	  tegeledes	  saad	  järjest	  kinnitust	  sellele,	  et	  oled	  tugev.	  Pigem	  jõuab	  üha	  arenedes	  kohale,	  kui	  
koba	  sa	  oled,	  kui	  palju	  on	  sinust	  tugevamaid.	  Pealegi,	  sinu	  probleem	  ei	  ole	  sinu	  vastane.	  Jah,	  sa	  pead	  temast	  
jagu	  saama,	  aga	  selleni	   jõudmiseks	  on	  ainus	  meetod	  tegeleda	  iseendaga.	  Ja	  see	  on	  sama	  tennises,	  poksis	  ja	  
kendos	  -‐	  sa	  ei	  saa	  kontrollida	  seda	  kui	  tugev	  on	  su	  vastane,	  aga	  sa	  saad	  ennast	  tugevamaks	  treenida.	  

Mina	   näen	   siin	   peegeldust	   sellele,	   kuidas	   saadakse	   paremaks	   inimeseks:	   sa	   ei	   saa	   muuta	   teisi,	   aga	   saad	  
muuta	  ennast.	  Kedagi	  ei	  saa	  veenda	  olema	  viisakas	  –	  teatud	  laadi	  käitumismustrid	  lihtsalt	  saavad	  osaks	  sinu	  
olemusest	  ja	  sa	  ei	  pea	  mõtlema	  selle	  peale,	  et	  nüüd	  ma	  olen	  julge	  või	  enesekindel	  või	  veel	  midagi.	  Sa	  kas	  oled	  
seda	  või	  ei	  ole.	  Aga	  kuidas	  sa	  selliseks	  saad?	  Sa	  käitud	  julgelt	  ja	  otsustavalt	  jälle	  ja	  jälle	  ja	  jälle.	   Ja	  kui	  sa	  nii	  
teed,	  siis	  ühel	  hetkel	  selliseks	  ka	  muutud.	  

Treenerina	  aitan	  mina	  oma	  õpilastel	  saada	  paremaks	  kendos	  ja	  saada	  paremaks	  inimeseks.	  	  

Tarmo	  Jüristo	  oma	  tööst	  kendotreenerina	  Meetodimessil	  läbiviidud	  töötoas	  
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teise teema osas seisukohta võtta ei oska, ei julge – seegi on inimlik ning hea eeldus 
sisemiseks kasvuks ja arenguks.  
Nad tõid välja, et nii “Sõbralik Eesti” kui “Aitäh, aga minu traditsiooniline perekond ei 
vaja kaitset” algatuste lähenemine on olnud rõhuda positiivsele ja ühendavale 
ühiskonnas, austades küll arvamuste paljusust, kuid reageerides samas sirgeseljaliselt 
ka vihakõnele ja agressioonile, et tõsta sellealast julgust ja teadlikkust ka ühiskonnas 
laiemalt. Nad tõdesid, et umbes selline võiks olla ka noorsootöötaja roll ning kutsusid 
osalejaid üles mõtlema ka nende momentide üle, kus noorsootöötaja puutub oma 
isiklikest väärtustest, valdkonna missioonist ja kutse-eetikast tulenevalt kokku teatud 
väärtuskonfliktidega.  
 

Osalejad tõid sellega seonduvalt aruteludes välja näiteks olukorra, kus erinevate 
hoiakute pinnalt on tekkinud noortevaheline konflikt ning leidsid, et noorsootöötaja 
roll on selles olukorras selgitada, viidata tõesele infole, panna noored koos 
tegutsema, luua võimalusi kogemusõppeks jms. Ja igal juhul “anda noortele ruumi”, 
minna süvitsi, kuna sedalaadi konfliktide lahendus on protsess. Jutuks tulid ka näiteks 
religioonisisesed väärtuskonfliktid (näit. kas hea kristlane tohib sallida 
homoseksuaalsust?) ja küsimus, kuidas suhtuda sellesse, et keegi kasutab oma 
inimõigusi ja elab nende piires nii, et see mõjub hävitavalt kellegi teise eetikale ja 
heaolule. Leiti, et on oluline luua ka selles teemas noortele tingimusi (nii nagu kogu 
noorsootöö põhimõte on): viidata erinevatele vaatenurkadele ja aidata teadvustada 
nende kujunemisteid, suunata noori kriitiliselt mõtlema. Seejuures on oluline 
noorsootöötaja nö enesekasvatus, et selgitada sedalaadi väga keerulisi  teemasid ka 
iseendale pidevalt, läbi tegevuse ja tunnistama oma arenguvajadusi nii endale kui 
noortele. pakkuma noortele erinevaid vaatenurki ja ise kriitiliselt mõtlema, otsust vastu 
võtma.	  	  

“Olukorras, kus sa igapäevaselt võitled sulle oluliste väärtuste eest ja satud ka ise 
seetõttu sageli negatiivsete rünnakute ohvriks, saab inimõiguste eest võitlevate 
inimeste jõud saab vahel otsa. Ka seepärast on noorsootöötajate kokku toomine  
oluline, et nad saaksid pakkuda tuge teineteisele.” 

Käidi välja ka mõte, et võib-olla oleks õige rääkida pigem sõjapõgenikest kui 
pagulastest, sest need on inimesed, kes põgenevad olukorrast, mis on nende jaoks 
hirmus ja hirmutav ja talumatu ning võib-olla aitaks ka keelekasutus suunata 
teadlikumat arusaama tänasest probleemistikust. 

 
• Jassin Rezai, kes on ise saabunud Soome enam kui 15 aastat tagasi Afganistanist, 

on tänaseks Mikkelis tegev Soome saabunute keeleõppe ja töönõustamisega, 
noorte sisserändajate kaasamisega läbi noorsootööprojektide. Ta rääkis – sh 
paljuski oma isiklikele kogemustele tuginedes – et noorsootöös on lugematul 
hulgal lähenemisi, mis saavad pakkuda väärt tuge noorele kohanemisprotsessis, 
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tema eneseusu ja positiivse maailmapildi taastamisel ning kontaktide, sõprussuhete 
loomisel kohalike eakaaslastega.  
Heade lähenemistena tõi ta näiteks rahvusvahelise Award programmi, mille ta on 
ka ise noorena läbinud; nn elava raamatukogu metoodika; pikapäevarühmad, kus 
noortele pakutakse õpituge jm. Tema hinnangul on ka sport üks võimsaid 
integratsioonimeetodeid (vt ka käesoleva kogumiku lisas toodud näide projektist 
Yökoris, mida viib ellu Helsingi YMCA). Ta tutvustas ka käesoleva aasta märtsis 
Mikkelis alustanud projekti, kus 30 töötut Soome saabunud noort alustas sealsete 
työpajat tegevustes osalemist ning tänaseks on 10 neist leidnud endale töö. 
Tööalane integratsioon on  - lisaks keelelisele, kultuurilisele, sotsiaalsele – väga 
oluline. 

“There is a myth that immigrants are either pizzeria owners or unemployed. No! 
They can be teachers, youth workers, doctors .. they can be anything! And it is 
important that through youth work and all other support measures we pave the 
way to diversity of their chances just as we do for the local youth”. 

Lõpetuseks ütles Jassin nii: “I hope we can keep our co-operation and whenever 
there is something that we can do just let us know. With our open arms we are 
ready to do our best.” 

 

• Eestis elav, Hollandi päritolu vabakutseline noortevaldkonna koolitaja Umberto 
Dorus Geerts alustas põneva sissevaatega Hollandi tänasesse reaalsusesse, kus 
vaatamata väga pika-ajalisele ajaloole erinevatest kultuuritaustadest inimeste 
kooselamisest, on samuti hetkel teravalt kriitiline olukord, mida iseloomustab 
muuhulgas tugev polariseerumine. “Põhimõtteliselt võib ühiskonna jagada umbes 
kaheks: sa oled kas äärmuslik hipi, kes on avatuse ja rahu poolt või nats”.  
Noortevaldkonna väljakutsena tõi ta muuhulgas välja teatava kontseptuaalse kriisi. 
Kui pikki aastakümneid tugines noorsootöö oma lähenemistes multikultuurse 
ühiskonna ja kultuuridevahelise õppimise kontseptsioonidele, siis tänaseks on 
selge, et need ei tööta või vähemalt ei ole viinud soovitud tulemusteni. Mida siis 
nüüd teha? Positiivse tendentsina tõi ta välja, et Hollandis suunatakse täna üha 
rohkem rahalisi vahendeid teemakohastesse haridusprogrammidesse. 
 
Ühe näitena tutvustas ta Critical Mass nimelise organisatsiooni projekt INBOX, mille 
keskmes on märksõnad nagu noored, identiteet, koos elamine. Projekt on loonud 
suure hulga metoodikat neil teemadel noortega töötamiseks, sh interaktiivsed 
näitused, mängud, simulatsioonid, infomaterjalid jms, mis aitavad noortel läbi väga 
praktiliste ja atraktiivsete lähenemiste tegeleda küsimustega nagu: Kes ma olen? 
Kes teised on? Kuidas me saame koos elada ja konfliktidega toime tulla? 
Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust kogeda midagi nende meetodite 
käigus ja siis peegeldada, arutada ning seeläbi oma teadlikkust tõsta. Pisut aimu 
saab sellest videost http://www.criticalmass.nl/inbox/ 
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Dorus käis ka välja mõtte, et soovib 2016. aasta kevadel korraldada õppevisiiti 
Hollandisse, et projekti INBOX lähenemiste ja metoodikaga – mida on viimastel 
aastatel ka palju täiendatud ja edasi arendatud – lähemalt tutvuda ja uurida 
võimalusi nende kasutamiseks Eestis. Huvilised, kes tahaksid kaasa aidata selle idee 
arendamisele ja osaleda õppevisiidil, on oodatud Dorusega juba nüüd ühendust 
võtma, kirjutades udgeerts@gmail.com 
 
• Gea Grigorjev liitus hiljuti Haapsallu kolinuna kohaliku algatusega MTÜ 
Pagula, mille eesmärk on aidata saabuvatel sõjapõgenikel Haapsalus ja Läänemaal 
sedavõrd hästi integreeruda, et nad oleksid võimelised ka kogukonda panustama. 
Seejuures on ta enda kanda võtnud just tugi-isikute ja vabatahtlike võrgustiku 
loomise ning hetkel on fookuses uurida kohaliku kogukonna valmisolekut pagulaste 
saabumiseks ja toetada seda valmisolekut, korraldades erinevaid sündmusi, tõsta 
teadlikkust ja suunata positiivseid hoiakuid läbi erinevate tugimaterjalide jm.   

Ehkki MTÜ Pagula ei ole otseselt just noorsootöö organisatsioon, vaid kogukonna 
kaasamisele suunatud algatus, näevad nad noori väga olulise partneri ja ressursina 
ning ehkki algatus on veel vägagi uus, tõi ta ühe esimese hea näitena välja, et 
nendega on juba ühendust võtnud kolm kohalikku noort, kes peavad 
ühiskonnaõpetuse aine raames tegema kogukonnapraktikat ja leidsid, et MTÜ 
Pagula eesmärgid ja tegevus pakub neile huvi. Ka on neil plaanis korraldada 
noortelt noortele kampaaniaid ning kasutada personaalsete kogemuslugude 
metoodikat, kuivõrd usuvad, et see on võimas viis inimeste kaasa mõtlemisele 
ärgitamiseks ja hoiakute kujundamiseks. 

“MTÜ Pagula sündis väga sarnasest tunnetusest nagu algatus Sõbralik Eesti, et on 
vaja teatud meelsust kujundada ja muuta nähtavamaks need inimesed, kes 
mõtlevad avatult ja sallivalt. Ja ma arvan, et igas kohalikus omavalitsuses võiks olla 
nö oma väike rakuke, kes neil teemadel rääkida võtab.”  

MTÜ Pagula tegemistega saab end kursis hoida, liitudes nende grupiga 
Facebookis. 
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OLULISEMAT ARUTELUDEST “MIDA JA KUIDAS SAAKS 
(NÜÜD VEEL) NOORTEVALDKONNAS ÄRA TEHA?” 

 

Grupp, kus osalesid Kristin Mei, Ene Hunt, Triin Ulla ja Evelin Koppel: 

• Teravalt tõstatus nö maailmamuutjate järjepidevuse küsimus – noorsootöötajad 
tunnevad end sageli väsinuna ja üksi ning sellises olekus uut muutust ei algata. 
Peame oluliseks asuda senisest tõhusamalt tegeleda sellega, et kuidas ja milliseid 
tugisüsteeme ja –tegevusi saaks ellu kutsuda noorsootöötajate toetamiseks? 

• Teaduslikult on tõestatud, et hoiakute kujundamisel on üks edukamaid lähenemisi 
rollivahetus. Näiteks võiks noortele välja töötada rollimängud, simulatsioonid, kus 
nad saavad kogeda elu sõjapõgenikena. 

• Kognitiivse dissonantsi meetodist lähtuvalt on alust uskuda, et kui sa teed midagi 
head inimestele, kes sulle ei meeldi, hakkad neist paremini arvama. Seega tuleks 
igal juhul leida võimalusi kaasata noori sõjapõgenikele suunatud tugitegevustesse, 
näit. kampaaniatesse, et koguda nende toetuseks raha vms. 

• Kontaktihüpotees: koos tegutsemine on mõjus ja on end muuhulgas tõestanud ka 
SANA poolt koordineeritud noortekohtumistes, mis lähendavad eesti-vene noori. 

• Oluline on õpetada allikakriitilisust ja tõsta noorte meediateadlikkust, et noored 
oskaksid kriitiliselt analüüsida nendeni jõudvat infot. 

• Tõdesime, et väga raske on jõuda koduste hoiakuteni, millel on suur roll noorte 
mõjutamisel. Seega, kuidas “harida” täiskasvanuid? Näiteks koolitused töötajatele 
ettevõtetes jms. 
 

Grupp, kus osalesid Tiiu Kadak, Maria Zuravljova, Kaur Kötsi, Gea Grigorjev 
ja Annika Teder: 

• Meie esimene lähtemõte oli, et teemast peab rääkima ning peame oluliseks, et 
nüüd saaksid ka laiemalt noorsootöötajaskonnas sedalaadi teemakäsitlused alguse. 
Tegeleda tuleks ka noorsootöötudengite hoiakute kujundamisega ning nende 
pädevuste arendamisega antud teemadega töötamiseks. 

• Oluline on nii noorsootöötajate kui noorte koolitamine nende teemadega seoses – 
arutelud, osaluskohvikud jms. 

• Uskudes, et noorsootööl on ühiskondlikesse arengutesse panustava valdkonnana 
oluline ka kätt pidevalt nö pulsil hoida, ehk oleks ka aeg noortevaldkonna 
tugidokumentides esile toodud väärtustele,  põhimõtetele jm uuesti otsa vaadata 
ja analüüsida, kas siin on vajadust ajakohastamiseks, muutusteks? 

• Noorsootöös ei ole keskkonda, mis ei sobiks sõjapagulaste toetamiseks ja 
kaasamiseks ning nii on võimalikke meetodeid ja lähenemisi, mida tuleks nüüd 
teadlikult selleks avada ja suunata, juba täna väga palju.  
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• Siseministeerium arendab uut sisserändajate kohanemisprogrammi ja meil kerkis 
küsimus, kas sellist tugiprogrammi oleks vaja ka noortele? Kui on olemas tugi-
isikud, kas siis sellised võiks olla ka noortele ning miks mitte noorelt noorele 
lähenemise alusel, viies noored kokku nö kohaliku sõbraga? Samuti saaks sedalaadi 
tandemites korraldada keeleõpet jms. 

• Leiame, et noorsootöö kui valdkond peaks üleüldiselt sel teemal rohkem mõtlema 
ja arvama, sh laiemalt kui vaid siseringis (st ka meedias, lapsevanematele suunatult 
jms)! 
 
 

Grupp, kus osalesid Kristjan Kruus, Anna Kuzina, Ardo Rohtla, Birgit 
Rasmussen ja Marit Kannelmäe-Geerts: 

• Tegemist pole ainult pagulasprobleemiga, tunnetame, et see on laiem väärtustega 
seotud probleem. 

• Noortevaldkonna inimesed peaksid senisest rohkem kodanikujulgust välja näitama, 
et reageerida ja võtta sõna avalikult. See oleks muuhulgas ka hea viis näidata  
valdkonda ühe ressursina laiemale avalikkusele. Selle eelduseks on muuhulgas 
selge(m) arusaam valdkonnas, mis on noorsootöö ühiskondlik roll – kas see on 
laiemalt noorsootöötajaskonnale selge? Või kuidas selle arenemisele kaasa aidata? 

• Eelnevaga haakuvalt tõstatus ka mõnevõrra filosoofilisem küsimus noorsootöö 
väärtustest ja eetikast – kellega ja miks ja kuidas me peame seda jätkuvalt rääkima? 
Ehk on see ka üks neist teemadest, millele tasuks pühendada ka mõni järgnev 
uuring: mis on eetika ja väärtused noorsootöötajate meelest? 

• Noored ütlevad, et keegi meiega neil teemadel palju ei räägi ja paljud 
täiskasvanud, sh noorsootöötajad ei julge tunnistada, et ka neil endil on segased 
tunded, mõtted... Kuidas seda adresseerida? Ühe võimalusena võiks kokku panna 
mingi nö abimaterjali noorsootöötajatele selle teema käsitlemiseks (faktidest, 
positiivsetest külgedest, võimalustest jms), miks mitte juba järgmise ajakirja MIHUS 
raames, mis on pühendatud sellele teemale. 

• Koolituste jm tugitegevuste puhul on võtmeküsimuses, kuidas jõuda nii suure 
grupini, et sel ka tegelikult noorsootööpõllul toimuvale mõju oleks? Ühe 
võimalusena võiks rohkem suunata tähelepanu noortevaldkonna ja 
noorsootööasutuste juhtide koolitusele, sest ka see võiks olla hea viis laiemat mõju 
saavutada. 

• Teema vajab käsitlemist eri valdkondade koostöös– lasteaedades ja koolides jne 
ehk siis küsimus on, millistesse koostöövõrgustikesse sel teemal liituda, milliseid 
luua jne. 

 

Grupp, kus osalesid Reelika Rüütli, Olav Kersen, Kristina 
Papsejeva ja Reet Kost: 
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• Üksinda on väga raske olla algataja, kõneisik neil väga sensitiivsetel teemadel 
(kohalikul tasandil), mistõttu on vaja toetada seda, et kokku saaksid mõttekaaslased  
-  noorsootöötajate võrgustumist  - selle teemaga seoses. Kohalikul tasandil oleks 
oluline, et avatud noortekeskuste esindajad ja muud kohaliku noorsootöö tegijad 
võtaksid juhtrolli. 

• Oluline on ka, et edasine tegevus ei areneks nö eraldi saarel, vaid haakuda juba 
olemasolevate ettevõtmistega, valdkondadega, koostööpartneritega, kasvõi 
näiteks Sõbraliku Eesti algatusega, mis aitaks ühtlasi ka noorsootöö rolli 
nähtavamaks muuta. 

• Inspireeris projekti INBOX näide Hollandist ning tegelikult oleks suhteliselt lihtne 
algatada Eestis sarnane projekt ning viia see ringlema Eesti erinevates kohtades, 
koolides ja noorsootööasutustes (vt ka ettepanek Doruselt eespool). 

• Kiusamise ja vihakõne teemadega, avatuse ja sallivuse ja koostöö arendamisega 
tegelevad noorte ja laste suunal juba väga mitmed algatused, sh Kiusamisvaba 
kool, Huvitav kool, Hooliv klass, noortekohtumised – ka need võiksid olla selle 
teemaga seotud ja kättesaadavamaks muudetud. Leiame, et sõjapõgenike 
kaasamisele ja toetamisele suunatud noorsootöö ei peaks olema kuidagi “eraldi” 
lähenemist eeldav, vaid eesmärgiks peaks olema integreerida neid noorsootöö 
tavalähenemistesse, toimivatesse projektidesse ja programmidesse, mis haakub ka 
kaasava noorsootöö põhimõtetega.  

• Näeme võtmerollis ka koole ja koolis töötavaid huvijuhte ja noorsootöötajaid, kes 
saaksid ellu kutsuda temaatilisi nädalaid (näiteks “Sõbraliku Eesti nädal”), kaasates 
teemakäsitlustesse noorte iidoleid, materjale luues jne. Noorsootöötajad võiksid 
olla ka partneriteks koolide hoolekogudele ja muul moel, toetades sealseid 
läbimõeldud teemakäsitlusi atraktiivsete meetodite ja materjalide jm kaudu. 

• Oluline on toetada noorsootöötajate teemakohaseid diskussioone ja võimalusi oma 
teadlikkust ja pädevusi arendada, läbi rahvusvaheliste ja siseriiklike koolituste, 
õppevisiitide, tööpraktikaprojektide jm. Ühe teemafookusena tuleks enam 
tähelepanu pöörata kriitilise mõtlemise ja argumenteerimise arendamisele 
noorsootöötajaskonnas. 

• Ressursse sel teemal on – meetodeid, filme jms – kuid küsimus on, kuidas saaks 
neid tuua noorsootöösse veelgi rohkem,  teadvustada neid näiteks ka 
mitteformaalne.ee veebis, MIHUS ajakirjas, koolitustegevuste kaudu jm. Näit. Tartu 
Ülikooli Eetikakeskuse väärtustemäng leidis mainimist kui väärt materjal ja 
Noorsootöö nädala raames esmased sellealased seminarid ka plaanis on – seda 
oleks kindlasti vaja laiendada, koolitades noorsootöötajaid väärtuskasvatuse 
programme rakendama jms. 

• Ühe mõttena kerkis idee sõbraliku Eesti interaktiivsetest kaartidest. 
• Näeme noortekeskustel rolli kaasata kogukonda ka laiemalt, sh korraldada 

heategevusaktsioone oma piirkonnas sõjapõgenike toetamiseks ja kaasamiseks 
jms, teha tööd nii noortele kui lapsevanematele suunatult jms. 
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• Ühe tugimeetmena võiks hästi toimida ka rahvusvaheliste inimeste vastuvõtmine 
lasteaedadesse, koolidesse, jms, sest lisaks muudele lisaväärtustele on seegi üks 
viis tegeleda hoiakute kujundamisega. (Siin vt ka näiteid Euroopa Vabatahtliku 
Teenistuse vabatahtlike kaasamisest Rootsis käesoleva kokkuvõtte lisades). 

	  

	  

Loodame, et eeltoodud ideed inspireerivad moel või teisel teemaga 
senisest teadlikumalt ja aktiivsemalt tegutsema ning tõstatama küsimust 
sellest, mida ja kuidas (nüüd veel) noortevaldkonnas ette saaks võtta nii 

oma lähimate kolleegidega kui noortevaldkonnas laiemalt. 

 

Suur tänu kõikidele esinejatele ja osalejatele, kes Te leidsite võimaluse 
mõttekojaga li ituda ja neil olulistel teemadel kaasa mõelda. Uute sõbralike 

kohtumiste ja koostööni! 
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LISAD 

 

1.  Osalejate nimekiri ja kontaktid 
2.  Osalejate teemakohased küsimused, hirmud ja ideed 

mõttekotta registreerimisel 
3.  Teemakohaste materjalide loetelu 
4.  Valik mõttekojaks kogutud projektinäiteid  


