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Mida iganes erinevate tasandite noortepoliitilised
kompassid meile järgnevateks aastateks ka ei paku,
peab meie sihiks igal juhul olema inimõigustel
tuginev õigusriik. Teineteist austavad ja arvestavad
hoiakud ja teod. Sõbralik Eesti, kui ühest kunagisest
samasuunalisest algatusest pealkirja laenata.
Sõbralik Euroopa ja sõbralik maailm.

On 26. november 2018 ja minu ees
arvutiekraanil on tühi leht, millest
peab nüüd hulga klaviatuuriklõpsude tulemusena sündima ajakirja
MIHUS järjekordne sissejuhatav
kolumn. Leht on tühi, aga minu
peas on virvarr väga erinevatest
teemakildudest, mis kõik käesoleva
ajakirjanumbri fookusega seoses esile
tahavad karata. Justkui oleksid need
üksmeelselt nõuks võtnud maksku
mis maksab neile leheveergudele
pääseda! Ja tegelikult võib see kujuteldava mõtete- ja sõnademaailma
telgitaguse kokkuleppena vabalt nii
ollagi, seda enam, et ehkki ennist sai
loodava kolumni kohta kirja pandud
sõna „järjekordne”, on käesolev MIHUS

Sinu käes, hea lugeja, pigem otsast
lõpuni erakordne. Kasvõi seetõttu, et
see on ühtlasi viimane paberkandjal
ilmuv ajakirjanumber üldse. Päriselt.
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SISUKORD JA KOLUMN

Kui esimene MIHUS juulis 2009
pilkupüüdvalt erkoranžis kujunduses ilmavalgust nägi, lubas toonane
peatoimetaja Marit Kannelmäe-Geerts
oma sissejuhatuses: „Ka ajakirja
formaadi osas otsime jätkuvalt uusi
ja põnevaid lahendusi, et pakkuda
horisondi avardamiseks infot mitmele meelele ja mitut moodi.”
Kui ajakirja veebikodus
mitteformaalne.ee/mihus ringi
liikuda, võib seni ilmunu kohta auga

tõdeda, et väljaandja on oma sõna
pidanud. Nii võiks minu meelest, lisaks
sisule, MIHUSt vabalt soovitada tarbimiseks ka puhtalt esteetilistel kaalutlustel, sest läbi aegade ohtralt Eesti
disainimaailma tippauhindu noppinud ajakirja nägu on tõesti ahhetamapanevalt äge! Ja kui kord juba sai
välja käidud lubadus otsida jätkuvalt
parimaid lahendusi ka formaadi osas,
on väljaandjate nüüdne otsus jätkata
MIHUSega veebiväljaandena igati
mõistetav. On ju selge, et soovides
leida uut ja huvitavat teooriatest,
arvamustest, uuringutest ja praktikatest, siirdub enamus meist esimese
sammuna ilmselt just mõne ekraani
veerde. On nutika noorsootöö ajastu.

Kui nüüd aga tulla selle
juurde, mis seal horisondil siis
täna ikkagi virvarritab …
Just täna hommikul kogunesid
Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikides
noorteküsimuste eest vastutavad
ministrid, et teha olulisi kokkuleppeid
noortepoliitika tulevikuväljavaadetega
seoses 1. Neile teemadele on pühendatud ka käesolev MIHUS ja ühe
eriliselt põneva lugemisena jagab oma
tulevikuvisiooni seekordse ajakirja
veergudel minister Mailis Reps.
Hiljutine Eesti eesistumine Euroopa
Liidu Nõukogus andis meile riigina võimaluse mitte ainult kiigata
Euroopa Liidu otsustustandri telgitagustesse, vaid haarata ise ohjad nende
otsuste suunamisel parimas võimalikus suunas. Ja ma usun, et selle
kogemuse kaudu õpitu toel saame ka
edaspidi teha oluliselt teadlikumaid
otsuseid, et võtta üleeuroopalistest
arengutest ja mõjudest parim Eestile,
aga ka jätkata aktiivselt oma oskusteabe jagamist teistele. Eesistumise
ajal oli muide just minister Reps see,
kes tõdes korduvalt oma kõnedes,
et Eestil on põhjust olla uhke oma
eesrindlikult mõjusa noortepoliitika
üle. OECD läbiviidud noortepoliitilisi
lähenemisi võrdlev rahvusvaheline
uuring, millest ka tänases MIHUSes
on hiljutise Noorsootöö foorumi
ehk NOORUMi järelduste raames
juttu, on üks neid värskeid allikaid,
mis seda uhkusest pakatavat tõdemust ka teaduspõhiselt kinnitab.
Ma kujutan ette, et noortevaldkonna
tegusate praktikute seas on nii
mõnigi, kes noortepoliitika suhtes
just erilist kirge ei tunne ega näe
sel ilmtingimata otsest seost oma
igapäevategevustega. Või kui nüüd
üdini aus olla, ei olegi see niivõrd minu
ettekujutus kui tõdemus, millega

olen kokku puutunud ja mida ma
küll inimlikult mõistan, kuid millele
ma noortevaldkonna professionaalina head põhjendust ei leia. Ma ei
usu, et praktilises noorsootöös saaks
kvaliteetselt ja mõjusalt rakendada
üldse midagi sellist, milleks noortepoliitika abil tingimusi pole loodud.
Võtame näiteks kasvõi Euroopa
Solidaarsuskorpuse, millest kirjutab
Nele Mets. See on Euroopa Komisjoni
ellu kutsutud uus üleeuroopaline
noorteprogramm, mille esmane analüüs ja läbirääkimised said Euroopa
Liidu liikmesriikide seas hoo sisse just
Eesti juhtimisel. Oma artiklis „tõlgib”
Nele selle kõrgeima tasandi poliitilise
kokkuleppe väga praktilistesse noorsootöö tegevustesse. Ja teades, et sel
programmil oli oktoobri keskpaigas
esimene taotlustähtaeg, tahaksin
juba väga teada, milliste projektidega
tulid välja noored Eestis. Need noorte
uued algatused meie kõigi ühise
heaolu suurendamiseks, mis Euroopa
Solidaarsuskorpuse raames toetust
leiavad, stardivad juba järgmisel aastal.
Millised on üldse need väljakutsed, mis
defineerivad tulevasi noortepoliitilisi –
ja seeläbi ka praktiliseks noorsootööks
olulisi – valikuid? Reet Kost peatub
oma artiklis kolmel kaalukal teguril:
tehnoloogia areng, kodanikuühiskonna jätkuv arendamine ja ränne.
Rändest. Ka see leidis aset just täna
hommikul, et Tallinnas rünnati ühel
poliitilisel meeleavaldusel selles
kontekstis teistimõtlejaks osutunud
inimest. Rünnati vaimselt ja füüsiliselt!
See ei ole paraku esimene kord viimaste aastate jooksul kui minu ja paljude teiste poolt nii ilusaks mõeldud
Eestis on korraga näha midagi nii hirmutavat. Ja ma leian, et tänasest tuleb
võtta teravam õppetund, kui me seda
ehk siiani oleme suutnud või soovinud.

1 Mida kujutab endast Euroopa Liidu noortestrateegia aastateks

Mida iganes erinevate tasandite noortepoliitilised kompassid meile järgnevateks aastateks ka ei paku, peab meie
sihiks igal juhul olema inimõigustel
tuginev õigusriik. Teineteist austavad
ja arvestavad hoiakud ja teod. Sõbralik
Eesti, kui ühest kunagisest samasuunalisest algatusest pealkirja laenata.
Sõbralik Euroopa ja sõbralik maailm.
Ja ma loodan, et ükski noorsootöötaja
ei jäta kasutamata ühtki sellist võimalust, et päriseluliste näidete toel koos
noortega elu põhiväärtused uuesti läbi
mõtestada. Ja kui vaja, siis üksipulgi
lahti ja siis uuesti jälle kokku tagasi
vaielda. See on see, miks meil minu
arvates on noorsootööd kui usaldusväärset ja noorele lähimat paindlikku,
avatud ja inimesena avardavat tugikeskkonda vaja. Täna ja tulevikus.
Ja just täna hommikul tunnen, et
sügaval südames on mul tegelikult
hiiglama kahju, et minu aeg MIHUSe
kolumnistina saab käesoleva kirjatükiga läbi. Küllap märgib see maguskibe kahetsustunne aga seda, kui
väga on mulle endale korda läinud
võimalus siinsete ridade kaudu
mõtteid jagada. Ja ma olen nautinud iga hetke, kus keegi teist on just
MIHUSe veergudelt veerema läinud
mõttekillu jutuks võtnud siis, kui me
n-ö päriselus oleme kohtunud. Aga
ma olen kindel, et leiame viise oluliste mõtete vahetust jätkata, just nii
nagu MIHUS seda välja on pakkunud
– „mitmel meelel ja mitut moodi ”2.
Juba varsti, eks?!

PS. Ja see Gea Grigorjevi intervjuu
Howard Williamsoniga – mul on
olnud õnne Howardiga koos töötada ja tema töödest läbi aegade nii
mõndagi õppida ja ammutada, aga
ausalt, midagi nii põnevat ei ole ma
enam ammu lugenud! Soovitan!

2 Ere Vasli tõdeb oma artiklis noorte aju arengu eripärasid lahti

2019–2027? EL liikmesriikide poolt 26.11.2018 heakskiidetud

mõtestades, et „…teismelised ja noored on loomingulisemad,

resolutsioon Euroopa Liidu Noortestrateegia kohta aastateks

ideedega heas mõttes riskivamad ja nende elluviimisel sageli

2019–2027: http://bit.ly/2ByC1Cb

energilisemad kui täiskasvanud.” Lisaks kõigele muule, mis
noorte tõhusa osaluse lisaväärtust kinnitab – selle kohta saab

Mida uut see toob? Mida rõhutasid sellega seoses Euroopa

lähemalt lugeda ka Mikk Tarrose artiklist ning Riigikantselei ja

Komisjon ja mida peavad tähtsaks erinevad liikmesriigid? Ja

Eesti Noorteühenduste Liidu koostööd avavast kirjatükist – on just

millised olid Eesti seisukohad? Mis on liikmesriigina meile

sedalaadi lähenemist hädasti vaja ka noortepoliitilises sihiseades.

oluline üleeuroopalises noortepoliitikas? Euroopa Liidu Nõukogu

Ehk veel üks hea põhjus, miks peavad noored sellesse kindlasti

istungite avalikku osa on võimalik jälgida ja järelvaadata siit:

aktiivselt kaasatud olema, eks?!

https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

Samas kulub enam loomingulisust, ideederohkust, riskivalmidust

Kodanikuna ja valdkonna aktivistina on Sul võimalus

ja energiat ilmselt meile kõigile ära. Nii et olgu see siis ka minu

neist aruteludest osa saada ja kaasa mõelda.

uusaastasoov kogu noortevaldkonnale. Head uut meile kõigile!
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Noorsootöö
roll
demokraatliku
ja hooliva
ühiskonna
arendamisel

Selle kohta, kuidas panustab noorsootöö noorte ja laiemalt ühiskonna
arengusse, on Euroopas hulganisti
erinevaid seisukohti. Minu meelest
iseloomustavad noorsootöö rolli ja
mõju tänases Euroopas kõige laiemalt eeskätt järgmised tahud:
―― noorsootöö on ühiskonnas
demokraatia ning moraalsete ja
sotsiaalsete väärtuste hoidmise
ja arendamise kasvulava, mis
suurendab ühiskonna lõimitust
ning hoolivust ümbritseva
elukeskkonna suhtes;
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―― noorsootöö aitab noorel
ühiskondlikku ja isiklikku elu
puudutavate muutuste ja
ebamäärasustega tegeleda,
võimaldades sellega edukaks
toimetulekuks vajalike
pädevuste arengut ning
on seeläbi nende positiivse
enesemääratluse, kuuluvustunde
ja iseseisvuse tugevdaja.
Juba 2015. aastal peetud teisel
Euroopa noorsootöö konvendil
tõdeti, et noorsootöö on absoluutselt
hädavajalik ja mitte liigne luksus

TEKST
–

Reet Kost
SA Archimedes
noorteagentuuri juhataja

FOTO
–

Mikko Leo Selg

selleks, et ebakindlas olukorras
Euroopa suudaks tõhusalt lahendada
sotsiaalse kaasatuse, sidususe ja
võrdsete võimalustega, samuti demokraatlike väärtuste ja inimõiguste
tunnustamisega seotud küsimusi.
Täna, kolm aastat hiljem, näeme, et
sellele kogunemisele ja ilmselt ka paljudele toona deklaratiivsena tundunud mõttearendustele on järgnenud
noortepoliitika arengus ja ühiskonnas
noorsootöö positsiooni tugevdamiseks väga konkreetsed sammud.
Esimeseks selliseks on Euroopa Liidu

NOORSOOTÖÖ ROLL DEMOKRAATLIKU JA HOOLIVA ÜHISKONNA ARENDAMISEL

Kõige enam mõjutab noorsootööd täna tehnoloogia
ja sotsiaalmeedia areng, mis tähendab nii uute
noorsootöö kanalite sihipärast sisseseadmist ja
kasutamist, meediakirjaoskuse ja digipädevuse
toetamist kui ka kaasnevate riskide ja piiride
ähmastumise tajumist ja sellega tegelemist.
Noorsootöötajate jaoks tähendab see uute pädevuste
omandamist ja mugavustsoonist väljatulemist.

noortestrateegia, sealhulgas Euroopa
noorte dialoogi uuendamine aastateks 2019−2027. Teiseks, Euroopa
Liidu noorte solidaarsusprogrammi
„Euroopa Solidaarsuskorpus” ellukutsumine, ja kolmandaks, Euroopa Liidu
noortepoliitika eesmärkide elluviimise
peamiste meetmetega – „Erasmus+”
ja „Euroopa Solidaarsuskorpus” –
jätkamine vähemalt kuni aastani 2028,
nende arendamine ning nende eelarve märkimisväärne suurendamine.
Seeläbi tähtsustatakse veelgi enam
noorsootöö põhimõtteid: olla noorte
arengut, väljendusvabadust ja aktiivset osalust toetav, neid jõustav ja
kaasav, et aidata kaasa sellele, kuidas
noored tajuvad oma kohta ümbritsevas kogukonnas, ühiskonnas
ja maailmas ning osalemist selles.
Samuti selleks, et arendada nende
võimekust, langetada enda ja ühiskonna arenguks õigeid valikuid ja tulla
toime üha keerukamas sotsiaalses,
kultuurilises ja poliitilises keskkonnas.
Euroopa Liidu noortepoliitikas
peetakse oluliseks asetada kesksele kohale noored, nende arengu,
mobiilsuse ja omaalgatusliku panuse
toetamine ning nende kohalikul,
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa
tasandil toimuvatesse otsustusprotsessidesse kaasamise tugevdamine.
Selle saavutamisel on nähtud olulist
rolli noorsootööl ja selle reflektiivse
praktika arendamisel, õigusliku ja
siduva raamistiku loomist kvaliteetseks noorsootööks tingimuste
loomisel ning noorsootöö formaalsel
ja sotsiaalsel tunnustamisel. See
tähendab, et ootused noorsootööle
kui olulisele noortepoliitika toimealale Euroopas järjest kasvavad.
Noorsootöö peaks looma võrdseid
võimalusi, toetama kultuuridevahelist
dialoogi, toetama noorte sotsiaalset lõimingut, konkurentsivõimet

tööturul ja kodanikuaktiivsust ning
võtmepädevuste omandamist.
Kokkuvõttes muudab see noorsootöö strateegiliseks vahendiks
poliitikaeesmärkide saavutamisel.
Kõige selle juures, ja jäädes kindlaks noorsootöö aluspõhimõtetele,
on oluline kohaneda nii muutuvate
tingimustega noorsootöös kui ka
muutustega ühiskonnas ning inimeste hoiakutes ja käitumises. Kõige
enam mõjutab noorsootööd täna
tehnoloogia ja sotsiaalmeedia areng,
mis tähendab nii uute noorsootöö
kanalite sihipärast sisseseadmist
ja kasutamist, meediakirjaoskuse
ja digipädevuse toetamist kui ka
kaasnevate riskide ja piiride ähmastumise tajumist ja sellega tegelemist.
Noorsootöötajate jaoks tähendab
see uute pädevuste omandamist
ja mugavustsoonist väljatulemist.
Teiseks väljakutseks on Euroopa
migratsiooniga kaasnev kasvav kultuuriline mitmekesisus, mis tähendab,
et noorsootöö peab keskenduma üha
enam väärtushoiakute teadvustamisele ja kujundamisele, noorte lõimumisele ja kultuuridevahelise õppimise
toetamisele. Siin on noorsootöö
põhiülesanded muu hulgas võimaldada noortel oma identiteeti avastada ja kujundada, samuti sobitada
kommunikatsioon ja informatsioon
noorte kultuurilise ja perekondliku
kontekstiga ning soodustada noorte
kaasamist samal ajal nende kultuurilisi traditsioone ja erinevusi austades. Vähem tähtis ei ole siinkohal ka
noorsootöö roll noorte seas tasakaalustatud kestliku arengu eesmärkide
teadvustamisel ja noorte kaasamisel
nende eesmärkide saavutamisega
tegelemisse. Noorsootöötajatele toob
see kaasa pideva enesetäiendamise
vajaduse teadmiste omandamiseks
migratsioonist, arengukoostööst ja

kestlikust arengust, inimõigustest
ja nendega seotud probleemidest.
See tähendab ka kultuuridevahelise
kommunikatsiooni pädevuste arendamise vajadust ja senisest suuremat
aktiivsust osaleda rahvusvahelises
noorsootöös, aga ka radikaliseerumise
ja äärmusluse ennetamisega tegelemist, mis nõuab väga suurt julgust.
Kolmandaks suureks väljakutseks,
millega minu hinnangul ka noorsootöös palju teadlikumalt ja rohkem
tegeleda tuleks, on sotsiaalse kapitali
arendamine ühiskonnas, mis on tähtis
eeskätt demokraatia toimimiseks,
kuid mis mõjutab ka jätkusuutlikku
majandus- ja inimarengut ning sotsiaalse sidususe suurenemist. Räägin
noorsootöö rollist noorte kodanikutunnetuse suurendamisel, kodanikuhariduse arendamisel ja noorte
kodanikuühiskonda kaasamisel.
Noorsootöö igapäevareaalsuseks
on seega mitmete personaalsete,
sotsiaalsete ja ühiskondlike probleemidega tegelemine, mis loob
kasulikku lisaväärtust ja eeldab teiste
noorte elu puudutavate ja toetavate
valdkondadega seoste ja kontaktide
loomist ning avatust ja aktiivset
hoiakut koostööks. Siingi on oluline
teada noorsootöö väärtust, jääda
kindlaks noorsootöö aluspõhimõtetele, leida sekkumisel õige tasakaal,
koostöövorm ja tööjaotus jne.
Selle kõigega seoses tasub Eesti noorsootöö edasisel arendamisel endilt
küsida, kumb on olulisem – noorsootöö kui teadliku, aktiivse, hooliva ja
kaasarääkiva kodanikkonna võimestaja ehk demokraatliku ja kestliku
ühiskonna kujundamise kasvulava või
lapsevanematele ja KOVidele noorte
vaba aja sisustamise teenusepakkuja?
Ja mis on kaalul ning mida tuleks
teha, kui valida esimene või teine?
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Riigi s
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Riigikantselei:
Maailmas on palju põnevaid ameteid
ja noorte eelis täiskasvanute ees on
võimalus valida endale meelepärane.
Täiskasvanutel on olulisi karjäärimuutusi teha juba tunduvalt keerulisem.
Aga kas inseneriks, arstiks, sotsiaaltöötajaks või IT-spetsialistiks saab
üleöö? Ilmselgelt mitte. Selleks, et
töötada tulevikus maailma parimal
ametikohal, on vaja juba täna määratleda prioriteedid ja teha valikud,
alustades aastatepikkust tööd püstitatud eesmärgi saavutamise nimel.
Selline lähenemine, mida ma pean
juba täna tegema selleks, et tulevik
oleks selline, nagu soovin, ongi olemuslikult strateegiline planeerimine.
Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel alustas
riik pikaajalise plaani koostamist,
mille nimeks on strateegia „Eesti
2035”. Strateegia koostamise protsessis sõnastatakse Eesti peamised
arenguvajadused ning lõpuks pakutakse välja tegevused, millele riigi ja
ühiskonnana peame keskenduma
selleks, et 2035. aastal elaksime
sellist elu, nagu ise soovime.

väljakutsed meid tulevikus ees ootavad, ja kuigi tutvustatud strateegia
seab horisondiks 2035. aasta, tuleks
julgeda mõelda sellest kaugema tuleviku peale. Seminaril osalejad rääkisid
nii pika vaate vajalikkusest kui ka
sellest, et huviliste osalemine strateegia koostamisel peaks olema proaktiivne. Jäid tugevalt kõlama mõtted, et
tänapäeva noored, kes on strateegia
peamised kasusaajad, peavad strateegia koostamises aktiivselt osalema.
Augustis jätkasime aruteluga
Arvamusfestivalil. Arutasime osalejatega, milliseks kujuneb tulevikumaailm ja mida see võib Eestile endaga
kaasa tuua. Tervise- ja tööminister
Riina Sikkut rääkis, kuidas muutub
töö olemus ja millisteks muutusteks peame sellega seoses valmis
olema. Erinevate valdkondade eksperdid tutvustasid meid ja maailma
ees ootavaid ohtusid ja võimalusi
keskkonna, majanduse, välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas.

teised eksperdid juhatasid arutelu
sisse oma visiooniettekannetega.
Päeva teises osas sõnastasid osalejad
selle, mis on seni kuuldule ja nende
endi kogemustele tuginedes kõige
olulisemad suundumused Euroopa
Liidu seisukohast. Ka siin tõdeti, et
noorte aktiivne panustamine protsessi on hädavajalik ja ainuvõimalik.
Septembri lõpus korraldasime suure,
kolmes linnas korraga toimunud
seminari, kus arutasime, millised
võimalused ja ohud kaasnevad varem
kaardistatud globaalsete suundumustega Eestile. Videosilla vahendusel
ühendatud osalejad Narva-Jõesuust,
Tartust ja Tallinnast andsid üle poole
tuhande märksõna, millega kirjeldati Eesti võimalusi ja ohtusid. Selle
materjali põhjal valminud ülevaade on
oluline lähtematerjal Eesti tähtsamate
arenguväljakutsete määratlemisel
ja nendele lahenduste otsimisel.
Järgmised suuremad avalikud üritused strateegia koostamiseks toimuvad
järgmise aasta algul. Seni jätkub
töö vastavates töörühmades, kus on
kokku lepitud ka noorte esindusorganisatsioonide osalemine.

Strateegia koostamise protsess on
seni olnud edukas. Juunis toimus
strateegia avaseminar, kus tutvustasime strateegia olemust ja koostamise
protsessi enam kui 100 organisatsiooni
esindajatele. Seminari avakõnes rääkis
peaminister Jüri Ratas sellest, millised

September oli väga aktiivne kuu. Algul
korraldasime suure seminari, kus
seniste lähteandmete põhjal panime
kokku maailma ja Euroopa Liidu suurimad trendid. Riigikogu esimees Eiki
Nestor avas seminari ja rääkis tuleviku
planeerimise olulisusest. Tartu Ülikooli
professor Tiit Tammaru, Teaduste
Akadeemia president Tarmo Soomere,
disainer ja ettevõtja Reet Aus ning
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Üks oluline verstapost strateegia
koostamisel oli septembris Eesti
Noorteühenduste Liidu korraldatud
Noortefoorum 2035, mis andis olulise
alusmaterjali noorte tulevikuvisioonist.

i strateegiline
imine:
s just noored
d selles osalema?
Eesti Noorteühenduste Liit:
On tõesti eeskujulik, et just noored on
valitud üheks aktiivsemaks ja olulisemaks partneriks strateegia „Eesti
2035” koostamisel. Meie koostöö üks
suuremaid eesmärke on õhutada just
noori vanuses 7−26 kaasa mõtlema ka
teemadel, milles neil oma visioon on,
kuid tihti neid selliste valdkondade
aruteludesse ei kaasata. See koostöö
on kindlasti olulise ulatusega, kuivõrd
tänased noored on juba aastal 2035
Eestis võtmetähtsusega ametikohtadel: ettevõtete juhid, ametnikud,
ministrid, spetsialistid, õppejõud.
Täna omandavad nad haridust ja
teevad esimesi samme tööturul,
homme aga kujundavad meie Eestit.
18. septembril 2018 korraldas ka Eesti Noorteühenduste
Liit koostöös Riigikantselei ja
Rahandusministeeriumiga Eesti 2035
strateegia loomisele suunatud noortefoorumi, mille eesmärk oli kaardistada
noorte nägemus ja visioon Eestist
aastaks 2035. Üritusel tutvustati Eesti
2035 strateegia loomise protsessi
ning kaasati noorte ettepanekuid
tulevikustrateegiate väljatöötamiseks.
Osales üle 100 noore ja otsustaja
ligikaudu 40 organisatsioonist ja
asutusest. Laudkondade teemad
olid formuleeritud vastavalt Euroopa
Liidu eesistumise käigus toimunud
struktuurse dialoogi kaasamisprotsessi tulemustele, kus noored said
valida neid kõige enam mõjutavad

Leiame, et kõikide
valdkondade
strateegilise
planeerimise juures
on tähtis anda
noortele võimalus
osaleda keskkonna
kujundamises, mis
mõjutab tulevikus
nende elu.

teemavaldkonnad. Ajavahemikul
2017–2018 viidi läbi ulatuslik noortega
konsulteerimise protsess Euroopa
Liidu tasandil, struktuurne dialoog,
mille tulemusel määratleti noorte
eesmärgid, mis esindavad noorte
seisukohti üle kogu Euroopa.
Mõned nopped foorumilt: noortevaldkonna arengukava jätkumise

vajadus, üle-euroopaline taarakogumissüsteem, töövormide uuenemine
ja vaimse tervise senisest suurem
väärtustamine. Veel enam leidsid
noored, et kohalikel omavalitsustel
peab olema süsteemne lähenemine
kogukonna omaalgatuslike projektide suuremaks toetamiseks, näiteks
annetussüsteemide alusel. Mõtteid
oli rohkem, kui oli paberil ruumi.
Meie roll aga ei piirdu vaid sellega –
valitud on ka noorte esindajate grupp,
kelle ülesanne on süsteemselt osaleda strateegia loomeprotsessis ning
pideva osaluse, kaasatuse ja arvamuse
avaldamise toel leiame, et tänased
noored suudavad leida äratundmisrõõme Eestist aastal 2035. Meie eesmärk on tuua aruteludesse võimalikke
tulevikutrende ning ülevaade peamise
huvigrupi vajadustest, kui planeerime
näiteks tuleviku hariduspoliitikat.
Selleks on noorteühenduste esindajad haaranud kinni võimalusest
kujundada ka ministeeriumite valdkondlikke strateegiaid, kus senistest
aruteludest saadud seisukohtade
üle arutletakse ka valdkondade
kaupa. Antud protsess on eeskujuks
teiste valdkondade esindajatele.
Leiame, et kõikide valdkondade
strateegilise planeerimise juures
on tähtis anda noortele võimalus
osaleda keskkonna kujundamises,
mis mõjutab tulevikus nende elu.
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TEKST
–

Gea Grigorjevi intervjuu
Howard Williamsoniga

FOTOD
–

Mikko Leo Selg
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Ühel hämaral novembrihommikul
sätin end kergel südamevärinal
arvutiekraani taha ning avan sisselogimiseks Skype’i. Vale salasõna. Ma ei ole
juba kuid seda programmi kasutanud
ja mu ärevus kasvab. Pidin selle kõne
tegema juba nädal tagasi, kuid erinevad tehnilised viperused, praktilised
möödarääkimised ning logistilised väljakutsed lükkasid muudkui kohtumist
edasi. Sobran frustreerunult nii oma
mälusoppides kui ka üleskirjutatud
paroolide rägastikes. Minu jaoks on
võimatult rasked need internetiturvalisuse nõudmised, mis iga väikseimagi
liigutuse jaoks uue unikaalse pika ja
mitmekesise parooli käsivad panna.
Lõpuks leian kombinatsiooni, mis
mulle tuttava Skype’i sisselogimise
hääle kaasa toob ning samal hetkel
on mul meelest läinud, mis ma
täpselt sinna sisse trükkisingi (?!).
„Hallo Gea!” kõlabki teiselt poolt juba
inglise keeles rõõmus tervitus. „Kuidas
su nime õigesti hääldatakse?” Ja juba
olengi tõmmatud vestluskaaslase
Howard Williamsoni mõnusasse
jutuvoolu. Kell Inglismaal ei ole veel
kaheksagi, kuid Howard on nii ärkvel,
kui olla saab, ning igati valmis vestlema minuga pool tunnikest oma
ühel lemmikteemadest, milleks on
noortepoliitika suunad ja arengud.
„Ma olen inglise keelt emakeelena
kõnelevana kurikuulus selle poolest, et
mulle meeldib välja mõelda nimekirju
asjade lihtsustamiseks, eriti selliseid
nimekirju, kus sõnad algavad sama
algustähega,” kihistab Howard oma
muheda ja natuke käredahäälse naeru
saatel. Nii ka seekord, kui palusin
Howardil mõelda alustuseks, millised
sõnad tema meelest iseloomustavad
efektiivset noortepoliitikat, tuli ta
lagedale viie inglise keeles C-tähega
algava sõnaga (mida väikese meelevaldse keelepainutuse abil annab teha
ümber viieks eesti keeles K-tähega
algavaks sõnaks, mis iseloomustavad üht head noortepoliitikat):

01
Kooskõlas

mõeldud noorte kaasamise suurendamiseks, nende ligitõmbamiseks;
teise tagajärjeks võib olla hoopis see,
et mõned noored on tõrjutud. Tuleb
olla veendunud, et poliitika raamistik tervikuna on omavahel kooskõlas ning moodustab ühtse terviku
noorte jaoks, on Howard kindel.

02
Klaar/selge
(clarity)

Noortepoliitika eesmärk peab olema
selge: kelleni see jõudma peab
ja keda mõjutama? Kuidas seda
tehakse? Kas on olemas õiged inimesed selle elluviimiseks? Howard
tunneb murelikkust seoses sellega,
et tema hinnangul on liiga suur osa
noortepoliitikast sageli ebaselge ning
lubab seeläbi eri inimestel tõlgendada seda väga erinevatel viisidel.

03

Koordineeritud
(coordinated)
Seda peab Howard ise mitmes mõttes
esimese punkti jätkuks ning kirjeldab siin, kuidas on väga oluline, et
erinevatel tasanditel oleksid loodud
struktuurid, mis tagavad teenuste
toimimiseks vajaliku hea koordineerimise. Need peavad omavahel valatult
kokku sobima nagu legoklotsid või
pusle ning ära ei tohi unustada, et
toimima peab nii vertikaalne kui ka
horisontaalne koordineerimine.

04

Tõsiseltvõetav/kredibiilne

(consistency/coherence)

(credibility)

Sageli on nõnda, et üks osa valitsusest loob ühe lõigu poliitikast ning
teine osa teine lõigu. Üks osa on

Noored peavad uskuma toimuva
väärtusesse, see peab olema nende
jaoks tähenduslik. Howard mäletab,

kuidas ta juba 25 aastat tagasi pidas
Austraalias kõne sellest, kuidas
programmid peavad olema tähenduslikud ja olulised nendele noortele,
kellele need suunatud on. Ta rõhutab,
et valitsuses võidakse mõnes mõttes
öelda, mida iganes soovitakse, aga
kui see ei kõneta noori inimesi, siis ei
juhtu tegelikult midagi ning noored
väldivad sellisel viisil väljatöötatud
programme, kui head need iganes ka
väljatöötajate endi meelest poleks.

05
Loov/kreatiive
(creative)

Erinevate poliitikate üks probleeme
seisneb selles, et vahel hüpatakse
rõõmust lakke, kui on mingisugune
noortepoliitika lõik, mis leiab väga
tugevasti mitme eri valdkonna
ministri toetuse. Aga vahel võib see
tähendada halbu uudiseid, hoiatab Howard tähelepanelik olema.
Nimelt, kui selline fenomenaalne hulk
juhtiv-poliitikuid investeerivad selle
poliitika toimimisse, siis on Howard
kohanud olukordi, kus avaliku sektori
teenistujate ning poliitika elluviijate
seas tekib vastupanu öelda, kui see
poliitika tegelikult hästi ei toimi ning
oleks vaja midagi selle juures muuta.
Howard on kahe käega selle poolt,
et noortepoliitikasse tuleb juba eos
sisse kirjutada võimalus, mis toetab
vigadest õppimist, ning valmisolek,
et see tuleb taas osadeks lammutada
ning uuesti üles ehitada, seda kohandada, arendada. Peab olema võimalus
öelda, et lugupeetud minister, me
näeme, et see noorte koolitusprogramm ei tööta hästi, aga kui teha x, y
ja z viisil, siis me usume, et see võiks
olukorda muuta. Peab olema ruumi
sääraseks loovuseks ja paindlikkuseks.
„Me elame hetkel sellises maailmas,
kus räägitakse väga palju tõenduspõhise noortepoliitika loomest.
Ma pean ütlema, et ei usu sellesse
hetkeksi,” prahvatab Howard taas
talle nii iseloomulikult otsekohesel
ning heatahtlikult provokatiivsel
viisil. Põrgatame mõtteid mõnusa
vestluse rütmis ning olen innustanud Howardit jagama oma tähelepanekuid väljakutsetest, mida tema
hetkel noortepoliitika arendamisel
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erinevatel tasanditel märganud on.
„Poliitikud leiavad need tõendused,
mida neil tarvis on ja mis nende
poliitiliste eesmärkide ja ideoloogiaga
kokku lähevad,” jätkab ta. „Üks oskusi
hea noortepoliitika arendamisel
on kommunikeerida ja turundada
noorsootöö professionaalset ideed
sellisel viisil, et see kõnetaks ning
tunduks poliitikutele oluline, olenemata sellest, kus nad isiklikult hetkel
poliitilisel spektril asuvad. Ja vahel
ei ole me selles minu meelest väga
head. Pigem kipume olema väga
valjuhäälsed poliitikuid kritiseerides.
Mina olen noortepoliitika vallas töötanud igal pool üle maailma, sealhulgas
ka väga konservatiivsete, võib öelda
isegi parempoolsete eelarvamuslike
ministritega ja kogenud, et neid tuleb
veenda selles, et nad on head inimesed ning, et tõesti on väärt need x või
y sammu noortepoliitika suunas ette
võtta. Tuleb leida viis, kuidas tutvustada sellistele poliitikutele ideid nende
poliitilise ideoloogia konteksti arvesse
võttes ja sinna sobituvalt. Ja see käib
iga tasandi poliitika kohta. Ma usun,
et väga palju sõltub üleüldse suhetest
ning sellest, kas on võimalik pidada
neid vajalikke diskussioone, mis
tagaksid noortepoliitika raamistiku
koherentsuse ja veendumuse sellest,
et see on oluline. Ning tulles tagasi

juba varem mainitu juurde – tuleb olla
valmis mingitest asjadest loobuma,
kui on selge, et need ei tööta. Sellised
diskussioonid saavad toimuda ainult
siis, kui on teatud tasemel hea ning
usalduslik suhe erinevate osapoolte
vahel. Ja nendeks osapoolteks on poliitikud, kogenud praktikud ja praktikud.

olulisuse kriitiliselt mõelda, kuidas
luua programme, mis oleksid võrdselt ligitõmbavad erineva taustaga
noorte jaoks, ning see viib teda kohe
ka kolmanda põhimõtte juurde, mis
puudutab noortepoliitiliste ideede
sulandamist n-ö tavainimeste
igapäeva- ja kogukonna ellu.

Ma arvan, et Eestis on teil tegutsemiseks päris hea raamistik. Te olete
eriline väike riik ning teil on omavahel
tihedad suhted ning lähestikku seisavad nii valdkonna filosoofiliste seisukohtade loojad, poliitilise raamistiku
arendajad kui ka praktikud. See ei ole
suuremate riikide puhul sageli nõnda.
Samas on ka väga toredaid n-ö üllatajaid – näiteks Serbia ja Portugal, kes
on aastaid tegutsenud juba väga heas
noortepoliitika raamistikus. Ja samas
on ka riike, kellel läheb päris kehvasti selles vallas, näiteks Inglismaa.
Suhteliselt rikas ja pikkade traditsioonidega riik, kuid poliitikud on justkui
kõikjal ja ei kuskil ja kohalikud omavalitsused, kes järjest vähendavad noortele mõeldud teenuste hulka. Samas
muidugi Šotimaal on lood hoopis
teisiti. Seega läheb Suurbritannia
eri osadel väga erinevalt.”
Teise väljakutsena noortepoliitiliste suundade arendamisel toob
Howard esile aina teravamalt üleskerkiva multikultuursuse tasandi ja

„Noortepoliitika raamistikus toimuvad
tegevused ei saa toimuda lihtsalt ühe
suure ülalt alla suunatud ja pealesurutud idee taustal. On äärmiselt oluline,
et sellest haaraksid kinni kohalikud
omavalitsused ja sealsed poliitikud
ning piirkonnas elavad inimesed. Et ka
nemad näeksid selle idee toetamises
kasu (ja mitte tingimata alati rahalist),” rõhutab Howard ja lisab mõtlikult, kuidas tema kogemus näitab,
et Euroopa tasandi noortepoliitika
eesmärke, mida Euroopa Komisjoni
ja Nõukogu vahendusel edastatakse,
tihtipeale kohalikul tasandil pigem
eiratakse. Aga inimesed, kes Euroopa
tasandil dokumentatsiooni ning
ideede väljatöötamisega tegelevad,
ei soovi tunnistada, et tegelikult
on suuremas osas riikides väljatöötatu mõju väga marginaalne.
„Ma arvan, et kui küsida Suurbritannia
nelja piirkonna käest, kui palju
on Euroopa noortepoliitika mõjutanud kohaliku tasandi noortepoliitikat neis neljas piirkonnas, siis

Üks oskusi hea noortepoliitika
arendamisel on kommunikeerida ja
turundada noorsootöö professionaalset
ideed sellisel viisil, et see kõnetaks ning
tunduks poliitikutele oluline, olenemata
sellest, kus nad isiklikult hetkel
poliitilisel spektril asuvad.
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oleks vastus, et väga-väga vähe,”
tõdeb Howard kokkuvõtteks.
Aga kuidas siis ikkagi jõuda kohaliku
tasandi – ja eriti noorte endi – kõnetamiseni? Mida arvab Howard diskussioonist ning arengutest kaasaegsete kaasamismeetodite ümber?
„Eesti on ju koos Soomega selgelt
pioneer diginoorsootöö vallas. Minul
ei ole nendest teemadest väga palju
aimu,” naerab Howard elutervelt
enda üle (mina samal ajal meenutan
oma hommikust salasõna-teemalist
saamatust) ning tuletab meelde
ühte hiljutist IT-konverentsi, kus
teiste noortevaldkonna inimeste seas
istudes ning kuulates kommenteeris ta toimuvat vaid korra. Kujutan
hästi ette, kuidas tema jutukuse ning
üldise arutlemismeelsuse juures
see tõesti kummaliselt kesiselt võis
tunduda, ja muigan endamisi.
„Tõin seal konverentsil välja, et meil ei
ole tegelikult aimugi, mida see kõik
tulevikus ja noortega seoses kaasa
tooma hakkab ning millist mõju kaasatusele ja tõrjutusele avaldab. Mida
toovad need erinevad IT-lahendused
kaasa eetilistest vaatepunktidest
ja seoses andmekaitsega jne. Aga
loomulikult olen selle poolt, et peame
vaatama otsa nendele võimalustele, mida digimaailm meile pakub,
ja mõtlema, kuidas saaks seda ära

kasutada noorsootöös ning noorte
osaluse suurendamisel. 100 aastat
tagasi tähendas noorsootöö seda, et
n-ö noorteorganisatsioonid soovitasid
noortel minna metsa ning arendada
seal välja oma tõeline identiteet (pärismaalased Ameerikas jne). Noorsootöö
eesmärk oli tollal aidata noortel
rakendada oma taasleitud enesekindlus ning kogetu igapäevaellu.
Seda võib ka öelda mõnes mõttes ju
tänapäeval, et kui noored mängivad
erinevaid arvutimänge ja arendavad
oma n-ö identiteeti seal, nt FIFA
Ronaldona või mõne Fortnighti
tegelasena, siis ei ole sellest palju
kasu, kui nad ei oska hiljem seda
kogetut laiendada ega rakendada
enda kasuks igapäevaelus. Ja see on
üks nendest väljakutsetest, mis minu
meelest kõiges selles peitub,” avab
mees küsimust, mis ma usun, et laias
laastus ei ole võõras kellelegi, kes
noortega sellisel viisil töötanud on.
„Ma olen alati olnud selle poolt, et
peab olema võimalikult palju erinevaid kanaleid, mille kaudu meil on
võimalik noorte endi hääleni jõuda
ning seda võimendada,” lausub
Howard kirglikult ja jätkab. „Üks
meie probleeme seisneb selles, et
meil on Euroopa tasandil struktuure,
mis väljendavad noorte hääli väga

demokraatlikult. Struktuure, kuhu
noored on määratud valimiste süsteemi abil jne. Praegugi näiteks viib
Euroopa Noortefoorum (European
Youth Forum) läbi kogunemise, et
valida uus juhatus. Mul on päris mitu
vastuväidet Euroopa noorsootööle,
kuna ma olen suur otseosaluse
pooldaja. Kui me tahame teha midagi
näiteks puuetega noorte kaasamiseks,
siis ei soovi ma rääkida Noortefoorumi
liikmetega, kellel on puue, vaid ikka
otse ning paljude erinevate puuetega
ja erivajadustega noortega. Ma olen
Euroopa Noortefoorumi suhtes olnud
väga kriitiline just selles osas, kuidas
nad väga sageli üldse ei arvesta noortepoliitika peamiste eesmärkidega
töös marginaliseeritud noortegruppidega. Keskendume palju põgenikele,
migrantidele ja vähemustele, kuid
on palju ka teisi gruppe, kelle hääl
kuuldud ei ole. Kui tehnoloogia on see
viis, kuidas nende hääli rohkem esile
tuua, siis proovime mõelda, kuidas
seda parimal viisil rakendada saaks.
Lasse Siurala rääkis Helsinkis uuest
ideest noorte kaasamiseks ning
Soome Noortekogu tegi tema idee
pihuks ja põrmuks põhjendusega, et
nende meelest õõnestas ta noorte
demokraatliku osalusprotsessi
põhimõtteid. Mina ei arva, et see
oli õõnestamine, vaid täiendamine.

Noortepoliitika raamistikus toimuvad tegevused ei
saa toimuda lihtsalt ühe suure ülalt alla suunatud ja
pealesurutud idee taustal. On äärmiselt oluline, et
sellest haaraksid kinni kohalikud omavalitsused ja
sealsed poliitikud ning piirkonnas elavad inimesed.
Et ka nemad näeksid selle idee toetamises kasu
( ja mitte tingimata alati rahalist).
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Mina olen erinevate vormide poolt
ja leian, et me peame noorte hääli
saama pildile täpselt nii, nagu
teeme ka täiskasvanute häältega –
pidades oluliseks kõigi hääli.”
Tunnen, et oleme jõudnud Howardi
jaoks kriitiliselt olulisi väärtushinnanguid ja suhtumisi puudutavate
teemadeni ning julgustan teda oma
mõtteid demokraatia olemusest ja
enda tõlgendust veidi täpsemalt
avama. „Kõik räägivad kogu aeg
demokraatia olulisusest noorsootöös
ja mina räägin sageli sellest, et kui
mina noortekeskust juhtisin, oli see
mõnes mõttes väga kaugel demokraatiast,” jätkab Howard lõbustatult,
muie näol, väga praktilise näitega.
„Mina olin heatahtlik autokraat.
Mina olin see, kes hoolitses selle ühe
noortekeskuses käiva geinoore eest;
selle teise noore eest, kellele meeldis
teistsugune muusika kui teistele;
selle kolmanda noore inimese eest,
kes oli kõigist noorem – mina olin
see, kes esindas üksikute vähemust.
Kui ma oleksin juhtinud demokraatlikku noorteklubi, oleks 17-aastaste
domineerivate poiste grupp kõike
kontrollinud. Seega leian, et peame
olema pisut ettevaatlikud. Muidugi
selgitasin noortele alati, et elame
demokraatlikus ühiskonnas, kuid ma
ei juhtinud noortekeskust kui demokraatlikku ettevõtmist, sest ma tahtsin
veenduda, et kõigi noorte erinevad
perspektiivid oleksid korraga laual ja
saaksid arvesse võetud. Sloveenias
leidis hiljuti aset VII noorsootööseminar, kus kirjeldati noorsootööd kui
omamoodi väikest demokraatia-laborit. Selles on oma tõetera. Loomulikult
tuleb inimestele tagada kindlustunne,
et nad võivad oma arvamusi väljendada ning näiteks saab seda teha
demokraatliku hääletussüsteemi
abil. Aga ma ei ole kindel, kas ma olin
demokraatlik noorsootöötaja. Ma
arvan, et demokraatia on sõna, mida
kasutatakse sageli ning kergekäeliselt, ning see jääb tihti täpsemalt
lahti seletamata, defineerimata.”

praktilist noorsootööd ning ta tõdes,
et see osutus ootamatult huvitavaks.
„Ma olin täiesti rabatud peale seda,
kui olin kõik paberile pannud – kui
palju ma olen korda saatnud ja kui
varieeruvad on olnud tulemused. Ma
olen teinud mõnel teemal hunnikutes
teadustööd ning sellel pole olnud
vähimatki mõju kohaliku tasandi poliitikale ning teisel hetkel olen pühendunud väga vähe uurimustele ning sellel
on olnud hiiglasuur mõju poliitikaarendusele. Ja kui mult küsiti, mis on
need 2−3 asja, mis ma olen sellest kõigest õppinud, siis tõin ma välja need:
―― Noortepoliitika üks suuremaid
väljakutseid on positiivsete
sekkumiste kättesaadavuse ja
mõju maksimeerimine. Meil on
enamuses riikides väga palju häid
noortepoliitika tasandi sekkumisi,
kuid need ei jõua noorteni, kes
neid enim vajaksid. Neid n-ö
kasutavad ära motiveeritud
kaasatud noored inimesed.
Euroopa noorteprogrammid
on selle kohta väga hea näide.
Ma olen Euroopa Komisjonis
mitmel korral rääkinud sellest,
kuidas nad valavad kütust juurde
masinavärki, mis tegelikult
tekitab lõhestumist noorte seas,
pakkudes välja veel rohkem
võimalusi juba eelisseisus noortele
ning vähemate võimalustega
noored jäävad järjest kaugemale.
Ma ei ütle, et nad ei tee midagi,
kuid ma arvan, et avalik poliitika
peab töötama palju-palju-paljupalju rohkem selles suunas,
et jõuda marginaliseeritud
noortegruppideni ja kindlustada,
et need positiivsed programmid ja
sekkumised, mis meil nende jaoks
olemas on, päriselt ka nendeni
jõuavad, neile tähenduslikuks
ja oluliseks saavad ning aitavad
neil avardada oma elukogemust
positiivse kogemuse kaudu.

Meie vestluseks planeeritud pooltund on juba mitme minuti eest täis
tiksunud ning vaatamata sellele, et
meid mõlemat ootavad juba uued
kohtumised, usaldame, et me kolleegid andestavad väikse hilinemise, ning
sõuame edasi intrigeeriva vestluse
kiiluvees. Hiljuti paluti Howardil
panna kokku mõttekaart oma elust
ja tegevustest, mis puudutavad tema
teadustööd, poliitika arendamist ja

―― Teine pool sellest kõigest on
täpselt vastupidine – ehk siis me
peame vähendama negatiivsete
reguleerivate sekkumiste hulka.
Minu kogemus poliitikategijana
noorte õiguse valdkonnas
näitab mulle, et meil oli selliseid
sekkumisi massiliselt, näiteks siis,
kui rääkisime antisotsiaalsetest
käitumishäiretest. Kasutasime
selliseid reguleerivaid sekkumisi
väga paljude lastega, kes
tegelikult seda üldse ei
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vajanud ning nüüdseks on
probleemiks see, et negatiivsete
sekkumiste kasutamise ulatus
ületab kordades vajaduse
ning positiivsed sekkumised
ei jõua piisava hulga noorteni,
kes seda tegelikult vajavad.
―― Ja viimane n-ö tõdemus minu
jaoks, mis sellest kõigest välja
joonistub, puudutab mentorluse
olulisust. Ma ei taha seda
tingimata mentorluseks nimetada,
aga mõtlen selle all seda, et
kriitilistel hetkedel peaksid noorte
ümber olema need kriitiliselt
olulised teised inimesed, kes neid

Mõtisklen, et nii nagu minu erialal,
psühholoogias, tuleb ka noorsootöös järjepidevalt arendada endas
sellist lõputut kannatlikkust ja see
võib olla aeg-ajalt väga masendav.
Noortega (või üldse inimestega)
sellisel viisil tegutsedes peab kogu
aeg endale meenutama, et tulemused lasevad end pikalt oodata,
ja tuleb leida viise, kuidas end
töös siiski motiveerituna hoida.
Howard haarab sellest mõttesabast
kiirelt kinni: „Ma olen sinuga täiesti
nõus. Noortekeskuses, kus ma kunagi
töötasin, oli üks poiss Chris. Vanuses
14−18 oli ta mulle totaalseks pinnuks tagumikus. Ta nägi välja nagu
Leonardo DiCaprio, taevane kingitus
noortele tüdrukutele ja ta loomulikult
teadis seda ise ka ning selle tulemusel oli ta täielik tüütus kõigi teiste
jaoks,” naerame ja Howard jätkab.
„Ükskord, kui Chris koos noortekeskuse kambaga Põhja-Walesi mägedesse matkama tuli ning, jah, rikkus
taas kord ühe nädalavahetuse, kutsusin ta kõrvale, et talle paar karmi sõna
öelda. Hiljem samal päeval juhtus
meil lendavat taldrikut mängides üks
vahejuhtum, mille detailidega ma ei
hakka praegu siin sind tüütama, aga
igal juhul jooksime mõlemad lendavat
taldrikut püüdma ning sattusime nii
lähestikku, et meie ninaotsad puutusid peaaegu kokku ja ma tänasin
teda selle eest, et ta pingutab. Tema
küsis selle peale minult vastu, kas
me võiks natuke eemal paar sõna
vahetada. Läksime teistest kaugemale
ning ta küsis, mida peab tegema
selleks, et noorsootöötajaks saada.”

ühel või teisel viisil edasi aitavad.
Näiteks mõtlen endistele noortele
noortekeskusest, kus töötasin,
kes FB vahendusel mind üles
otsivad ning mulle meenutavad
mõnda olulist ja erilist hetke
nende elus, kus ma olin nende
jaoks olemas ja aitasin neil mõnest
oma elu madalpunktist pere,
sõprade või kooliga seoses läbi
tulla. Selliste lugude kuulmine
on väga rahuldustpakkuv ning
see meenutab taas neid näiliselt
väikseid tähtsusetuid asju, mis
on tehtud, kuid mis on nendele
teistele inimestele selles hetkes
olnud äärmiselt olulised.”

Howard peab enne jätkamist väikse
pausi, justkui ise tagasi sellesse
olukorda sukeldudes: „Ma vastasin
talle, et on väga palju n-ö ametlikke
detaile, tööjuhendeid, haridusnõudeid
jmt, aga kolm asja, mis minu meelest
on samavõrra tähtsad kui kõik muu
ning teevad noorsootöötajatest head
noorsootöötajad, on järgmised:
―― kuulamine – selline keskendunud
kuulamine, häälestumine
teise inimese lainele, kui tal
on sulle midagi tõsist rääkida,
aga samas ka informaalne
kuulamine, iga päev, et saada
aru sellest sõnavarast ja
-kasutusest, mis noorte seas on;
―― huumor – küsisin Chrisilt, kas
ta mäletab, kui palju kordi ta

on mind täiesti endast välja
ajanud, kuid kohe ka midagi
väga naljakat öelnud ning
ma olen talle andestanud ja
saanud edasi liikuda (mäletan,
et ta naeris selle peale);
―― ning kolmandana ütlesin
needsamad sõnad, mis sina, Gea,
ennist – lõputu kannatlikkus.
Olen kunagi isegi kirjutanud
artikli „Õppides kannatlikkuse
kunsti” (Learning the art of
patience). Kõige väljakutsuvamate
noortega töötamine on vägaväga raske. Kerge on neid
sildistada ja neisse negatiivselt
suhtuda, aga selle asemel peame
noorsootöötajatena järjepidevalt
leidma viise, kuidas oma
pakkumist n-ö uuendada. Kuidas
aina uuesti ja uuesti proovida.”
Aastatetaguse seiga meenutamine
hoiab Howardit mälestuste lainel ning
meie omamoodi kulgenud vestluse
kokkuvõtteks räägib ta loo, kuidas 18
aastat tagasi tekkis Walesis väike grupeering, kus arendati päriselt ja tõeliselt noorte võimalustele, mitte probleemidele suunatud noortepoliitikat.
„Selle arendamise alguspunktis
küsisime tuumiktiimis endilt, mis on
olnud need tegurid, mis on aidanud
nendel n-ö tavaliselt toimetulevatel
noortel selliseks kasvada?” selgitab
Howard. „Olen kindel, et ka kõik
lugejad suudaksid praegu selle nimekirja järgmise kümne minuti jooksul
valgele paberile kirjutada: toetavad
vanemad, korralik koolisüsteem ja
haridus, hobid, kohaliku või rahvusvahelise tasandi mobiilsuskogemused,
sport, kultuur, tehnoloogia jne.
Kokku saime tookord nimekirja
kümnest noore õigusest ning selle
idee oli, et noortepoliitika peab
püüdlema, et jõuda noorteni,
kelle võimalused ja kogemused
on väga piiratud ning mõtlema
sellele, kuidas neid laiendada.
Kui need kümme n-ö õigust on
olulised selleks, et noortest kasvaksid
toimetulevad, vastutustundlikud ning
ühiskonnaellu kaasatud täiskasvanud,
siis selge on see, et on palju noori, kellele täiendava avaliku toetuseta need
kümme asja kättesaadavad ei ole.
Meie ülesanne on mõelda, kuidas
see avalik abi ja toetus nendeni
jõuaks. Ning ma arvan, et Eestis
tehakse selleks väga head tööd.”
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Omavalitsus saab lahendusi
luua koos oma noortega.
Tal on võimu ja võimalusi
kujundada noortele sobiv
turvaline, hea logistikaga
ja avara tegevusväljaga
rikastav keskkond. Siin ei
piisa üksnes kohalikest
jõupingutustest.
NOORSOOTÖÖ PEAB KÄIMA ÜHTE SAMMU IGAPÄEVAELU KIIRETE ARENGUTEGA

Meie riik on peagi tänaste ja tulevaste
noorte kätes. Noorte endi hea käekäik on
nii kohalike otsustajate kui ka riigi asi, aga
ka noore enda ja tema pere asi, samuti
noorsootöötajate asi. Ärme lükka vastutust
edasi, vaid teeme koostööd!

Igas kogukonnas elab Z- generatsiooni1 noori ehk noori, kelle sünniaasta jääb vahemikku 1995−2012 ja
kelle elu lahutamatuks osaks on erinevad nutiseadmed. Kohe on peale kasvamas uus põlvkond, uued diginoored, kelle puhul me ei pruugi enam
arutleda, kas nutivahendid on head
või halvad, vaid peame tunnistama,
et see on uus normaalsus. Erinevalt
tänastest koolinoortest ja noorsootöötajatest võib nende jaoks igand
olla isegi tuttavlik arvutiklaviatuur.
Eesseisvate kiirete arengutega peab
noorsootöö juba täna arvestama. Et
mitte jääda jalgu uutele tehnoloogilistele ja ühiskondlikele väljakutsetele,
tuleb nendeks muutusteks varakult
valmis olla. Ent täna on meie peatähelepanu Z-generatsiooni noortel ja
sellel, et ümbritsev keskkond toetaks
noorte arengut maksimaalselt. Nii
riigi kui ka omavalitsuste tasandil
peab otsustamine käima kiirelt
ja paindlikult – noori puudutavad
seaduste sätted, määrused, korrad
ja meetmed ei pea olema pikkadeks
aastateks kivisse raiutud, vaid käima
ühte jalga ühiskonnas toimuvate
protsesside ja eriti digivallas toimuva
tormilise arenguga. Kõik see eeldab
avatud suhtlemist: otsustajad ja
noored, otsustajad ja noorsootöötajad peavad sagedamini kohtuma.
Tänase noorsootöö üks nurgakivi on
mitteformaalse ja formaalse õppe
sidumine. Jah, kohalik praktika ei taha
sellele veel järele jõuda, aga mida
rohkem suudame siduda õppimist
noorte huvialadega, seda motiveeritumad nad on. Seda enam oskavad nad
hinnata ka aega ja seda maksimaalselt
ära kasutada. Aja väärtustamine toob
rõõmu nii õppijale kui ka õpetajatele.
Näeme siin lahendusena ka noorsootöö ja üldhariduse suuremat koostööd.

Vastuolusid leiab siingi. Noorsootöö
seadus räägib nimelt noorsootööst
kui tegevusest, mis toimub väljaspool
tasemeõpet. Kuidas siis tasemeõppega haakuda? Seega vajame riigi
tasandil kokkuleppeid, mis väljenduksid nii parandatud õigusraamistikus
kui ka uutes toetusmeetmetes.
Noorsootöö maastikku aitab paremaks teha ka laiem ekspertide kaasamine, ühise visioonini jõudmine
ning selgete rollide ja vastutuse
paikapanemine. Noorte elu mõjutavad
ju kõik eluvaldkonnad, noorsootööd
ennast aga haridus-, haldus- ja
sotsiaalvallas toimuvad muutused.
Kuidas parandada Z-generatsiooni
tegevusruumi? Meie ees on Z-noor.
Ta on globaalne, kiire infotarbija,
ettevõtlik, loov ja ambitsioonikas.
Ta on inimene, kelle puhul ei loe
teadmine, et sa oled temast vanem
ja elukogenum. See, et ta usuks ja
usaldaks, peab ta olema osa lahendusest. Kohalik omavalitsus on siin
ruumilooja. Omavalitsus saab lahendusi luua koos oma noortega. Tal
on võimu ja võimalusi kujundada
noortele sobiv turvaline, hea logistikaga ja avara tegevusväljaga rikastav
keskkond. Siin ei piisa üksnes kohalikest jõupingutustest. Eesti riigis on
välja töötatud häid noortele suunatud
programme – SPIN, Noorte Tugila,
STEP, Kogukonnapraktika, Nopi Üles,
Murdepunkt ja Hooliv klass. Tegu on
igati väärt algatustega, kuid vägagi
võimalik, et osa neist ajas kaob. Ja
siinkohal pole lahenduseks see, et
kui riik peaks oma toest loobuma,
siis paneb õla alla omavalitsus. Riigi
vastutus erinevate programmide arendamisel ja innovaatilisemaks muutmisel peab alles jääma. Võib-olla tuleb
neid muutusi vaadata koos haldus- ja
riigireformiga ning tuua programmide

koordineerimised mitte omavalitsuste, vaid maakonna tasandile.
Meil tuleb seista ka selle eest, et kõigile Z-noortele oleksid loodud võimalikult võrdsed võimalused, olenemata
sellest, millises külas või linnas noor
elab. Seal, kus on noored, peavad
olema võimalused huvitegevuseks
ja noortekeskused. Noorte annete
arendamise, nende ettevõtlikkuse ja
loovuse toetamisel peavad riik ja omavalitsused tegema jätkuvalt koostööd.
Mõni sõna ka inimestest, kes on noorsootööle pühendunud. Üldjuhul on nii
X- kui ka Y-põlvkonnast pärit spetsialistid pragmaatilised, haritud ja muretsevad, Y-põlvkonna esindajad väärtustavad ehk rohkem vabatahtlikkust ja
arendavad ennast enam. Teisisõnu on
nad valmis tegema enamat, kui neilt
oodatakse. Kelle asi on tunnustada
noorsootöötajaid? Täna on see suuresti omavalitsuse märgata ja üldjuhul
tänusõnu ka öeldakse. Samas on ühes
kogukonnas noortega töötavate inimeste – õpetajate, noorsootöötajate,
tugispetsialistide – palga, tunnustuse,
enesearenduse ja stipendiumite küsimused lahendatud erinevatel otsustustasanditel. See võib aga kogukonda
lõhestada, kui kohalik omavalitsus ei
suuda riigi võimalustega ühte sammu
pidada, isegi kui ta väga tahaks.
Meie riik on peagi tänaste ja tulevaste noorte kätes. Noorte endi hea
käekäik on nii kohalike otsustajate
kui ka riigi asi, aga ka noore enda
ja tema pere asi, samuti noorsootöötajate asi. Ärme lükka vastutust
edasi, vaid teeme koostööd!

1 X-generatsioon, snd 1966−1976;
Y-generatsioon, snd 1977−1994,
Z-generatsioon, snd 1995−2012.
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Arutelud aitavad luua diskursust ja uut
sisu. Prioriseeritud aruteludest peaksime leidma viisid, kuidas eesmärke
sõnastada. Eesmärgid aitavad meil
luua fookuse, kuhu peaksime liikuma.
Seda sama teevad ka noored. Noorte
eesmärgid on sõnastatud lähtuvalt
Eesti uuringutulemustest, mis toetavad lähtematerjaliga Euroopa Liidu
koostööraamistiku loomist noortevaldkonnas aastateks 2019−2027.
Tundub keeruline ja igav? Tihti võivadki poliitikakujundamise protsessid
jääda keeruliseks ning laiemalt otsustamine kättesaamatuks. Euroopa Liidu
eesistumine, strateegiate loomised –
miks on see tähtis, kui minu elukohajärgne kohalik omavalitsus midagi ei
tee? Sama küsib nii noor kui ka vana.
Kuidas siis kaasata senisest rohkem ja
arusaadavamalt noori Euroopa Liidu
ja riiklikesse otsustusprotsessidesse?
Eesti, Bulgaaria ja Austria asusid
lähtuvalt sellest koostöös noortega
tulevikku planeerima. Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus suutis
tuua muutuse, tehti teisiti kui varem
ning tõmmati partnerid kaasa.

dokumentide vilju hakkavad maitsma.
Selleks, et strateegia valmiks, tulid
appi noorteorganisatsioonid üle
Euroopa, kes aitasid viia tegevusi
ellu riiklikul ja kohalikul tasandil.
Struktuurse dialoogi mõiste peaks
olema enamusele noortevaldkonnas
tegutsevatele ekspertidele tuttav.
Tulevad meelde KA3 või ümarlauad
otsustajatega. Sama asja tegime jällegi ka meie. Peale selle, et arutasime
järgnenud aasta jooksul otsustajatega Euroopa Liidu ning noortevaldkonna tuleviku üle, oli meie eesmärk
jõuda Euroopa noortestrateegia
ning ühtsete noorte-eesmärkide
loomiseni, kogusime noortelt infot
selle kohta, milline võiks välja näha
tuleviku Euroopa ja Eesti. Aruteludes
osales üle 2000 Eesti noore. Üle
Euroopa enam kui 50 000 noort.
Noorte kaasamiseks kasutati erinevaid osalusvorme: koolikülastused,
fookusgrupid, infoüritused, küsitlustele vastamised ja osaluskohvikud.
Kus tulevad lõpuks mängu
noorte eesmärgid?

Nii sai noortevaldkonna eesistumise
teemaks „Noored Euroopas, mis
järgmiseks?”. Ühtne fookus oli selge –
luuakse uut Euroopa Liidu noortestrateegiat ning selle üle peavad
otsustama ka noored, et tulevikku planeerida. „Aga noored peavad kujundama otsuseid juba praegu,” leidsid
noored ja noortemeelsed! Ei saa
jätta kõrvale põhilist sihtgruppi, kes

Esialgne idee, sõnastada noortega
peetud konsultatsioonide tulemused,
tuli Bulgaarial. Loome koos noorte ja
otsustajatega lihtsasti mõistetavad
ja lühikesed sõnumid, milline võiks
olla tuleviku-Euroopa. Eesmärkide
koostamisel arvestame 50 000
noore sõnumite ja teemadega, mis
kohalikul tasandil edastati. Pärast
mitme kuu pikkust tööd koostati
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vaatame
tulevikku
Bulgaaria noortekonverentsil 11
noortele kõige olulisemat eesmärki:
―― Noorte kaasamine Euroopa Liidus
―― Sooline võrdõiguslikkus
―― Kaasav ühiskond
―― Informatiivne ja
konstruktiivne dialoog
―― Vaimne tervis ja heaolu
―― Maapiirkondade noorte
kaasamine
―― Kvaliteetne tööhõive kõigile
―― Kvaliteetne haridus
―― Koht ja osalusvõimalused
―― Jätkusuutlik roheline Euroopa
―― Noorteorganisatsioonid ja
Euroopa programmid
Põhjalikumalt on võimalik lugeda,
samuti noorte ootuste kohta, erinevates Euroopa keeltes, sh Eesti. Noorte
eesmärkide mõte on, et otsustajad
kasutaksid neid abivahendina erinevate valdkonnapoliitikate planeerimisel. Oma töös saab neid kasutada
nii noorsootöötaja kui ka minister.
Selleks, et eesmärkide täitmine pooleli
ei jääks, tuleb astuda edasisi samme.
Austria noortekonverents pakkus
võimalust võrgustuda ning jagada

kogemusi noorte eesmärkide rakendamisest riiklikul tasandil. Euroopa
Liidu liikmesriigid kinnitasid noorte
eesmärgid Euroopa Liidu nõukogus
ametliku seisukohana liikmesriikide
noortepoliitikate planeerimises.
Eestigi on alustanud eesmärkide
tutvustamisega, on kohtutud riigisiseselt omavalitsuste ja ministeeriumite
esindajatega. Ideid on kaasatud valdkondlike strateegiate planeerimisel
ja noortevaldkonna tutvustamisel.
Peale selle, et erinevad noorteorganisatsioonid kasutasid noorte eesmärke
enda tegevuste ning noorte huvide
kaitse töö planeerimisel, on samal ajal
koostamisel strateegia „Eesti 2035”,
mille eesmärk on kujundada riigi
peamised arengusuunad järgmisteks
aastateks. Koostöös Riigikantseleiga
korraldatud kaasamisüritustel arutleti noorte eesmärkidest tulenevalt
riiklikke arenguvajadusi ning noorte
eesmärke kasutatakse edasiste
arengusuundade koostamisel.
Hea on tõdeda, et kõigi protsessi
panustanud noorte häälel on
olnud kaal järgnevate dokumentide väljatöötamisel: Euroopa Liidu
noortestrateegia, „Eesti 2035“, uue
Euroopa noortedialoogi loomine.
Loodetavasti jätkub järgmistel eesistujatel jõudu, et hakata noorte
eesmärkidega juba süvitsi tegelema.
www.youthgoals.eu −
saadaval ka eesti keeles.
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NOORED ÜROS „AEG ORGANISATSIOON SEGI RAPUTADA!”

Maailm on muutunud. See on ilmselge. Ka ÜRO – organisatsioon,
mis on tegutsenud rohkem kui 70
aastat, seisab suurte muutuste ees.
Rahu ohustavad kriisid ei allu enam
tavapärastele diplomaatiareeglitele
ning bürokraatlik multilateraalsus
takistab lahenduste leidmist. Samas
on raske leida kõrgel tasemel poliitilist tahet organisatsiooni muuta.
Kes üldse suudakski seda teha nii,
et tõesti kõik rahul oleks ja organisatsioon jätkaks toimist? ÜRO noordelegaadina kuulsin korduvalt, et
asjad peaksid pahupidi pöörama just
noored. Uuel põlvkonnal on energiat,
särtsu, teadmisi ja tahet piire murda.
Sageli on seda võimalik teha ka sel
põhjusel, et noortel pole midagi
kaotada. Ning globaalsete kriiside
lahendamisel tajub noor põlvkonna
läbikukkumise tagajärgi teravamalt.
Millest ma täpsemalt räägin? ÜRO on
loonud noordelegaatide programmi,
mis julgustab liikmesriike noori
kaasama oma delegatsioonidesse
ning laskma neil avaldada arvamust
noortega seotud teemadel. „Nothing
about us, without us!” on ingliskeelne
tunnuslause, mida kuuleb ÜRO peahoone seminariruumides sageli. See
lause käib tegelikult paljude teemade
kohta, mida ÜROs arutatakse – kuidas
me saame rääkida puuetega inimeste
õigustest, kui need, kellest räägitakse, pole laua taga esindatud?
Noordelegaadi roll on mitmeski
mõttes unikaalne. Eriti veel juhul,
kui oled esimene noordelegaat oma
riigist. Sulle antakse staatus, kuid
samas päris võrdset positsiooni laua
taga ei saa. Kõigepealt tuleb aru
saada, mis seal segases süsteemis
üldse toimub ning millised on sinu
võimalused kaasa lüüa ja noorte eest
kõneleda. Kus on need õiged kohad
ja momendid, kellega üldse peaks
rääkima ning millest? Pead olema
hoolikas, et mitte muutuda praktikandiks, sest see pole konkreetselt selle
programmi eesmärk. ÜRO tasandil
on noortel tegelikult palju võimalusi
teha samme, mida tavadelegatsioonid
teha ei saa. Mitmed teemad tõesti
puudutavad kõiki noori, hoolimata
päritolust. Noordelegaatidel on
võimalik oma jõud ühendada ning
sel viisil kõneleda ka päris kõrgete
tasemetega ÜROs. Riigi tasandil pole
alati võimalik teiste riikidega nii vabalt
koostööd teha. Multilateraalse diplomaatia osa on etikett, mis tagab kõigi
osaliste turvalisuse. Noortele antakse

sageli nendest raamidest üleastumine
andeks. Vahel on just seda vaja, et
rattad kiiremini pöörlema saada.
Selle aasta jooksul olen käinud Eesti
noori New Yorgis esindamas kahel
korral. Mõlemal korral kohtusime
päris mitme tippjuhiga ÜRO tasandil
– näiteks anti meile ÜRO peasekretäri
Antonio Gueterrezi ajast lausa 30
minutit. Meie jaoks suurim murekoht
oli noorte alaesindatus – enamik
noordelegaate tuleb Euroopast.
Uurisime, mida oleks võimalik teha,
et kaasataks noori kogu maailmast.
Saime nii positiivset tagasisidet, kui
ka jooksime sageli eelarvamuste
otsa. Mida me nendel kohtumistel
väga sageli kuulsime? Oleks aeg, et
keegi ÜROd raputaks ning vihjati, et
noordelegaatidel on selleks ideaalne
võimalus. Need ootused, mis meie
õlgadele asetati, panid mitmeid
meie hulgast sageli pead kratsima.
Kuidas saab oodata, et noored ehitaks üles parema ÜRO, kui väga
sageli pole meie häält kuulda ning
praegu ei esinda noordelegaatide
hääl võrdselt erinevaid maailma osi.
Noordelegaadi roll on viia ÜRO bürokraatlikud resolutsioonid ja sõnumid
lähemale oma riigi noortele. Paljudele
tundub, et organisatsioon on kauge ja
arusaamatu. Ometi on tegemist ainsa
rahvusvahelise organisatsiooniga, mis
paneb esikohale just inimeste heaolu.
Samas on ÜRO eripära see, et kõigi
nende resolutsioonide ja kokkulepete
elluviimine sõltub siiski liikmesriikidest. Üha enam näeme, et riigid ei
suuda alati nii kiirelt reageerida – on
aeg, et inimesed julgeksid astuda neid

samme, mis riikidel sageli tegemata
jäävad. Seda enam et ÜRO eesmärk
on parem tulevik, rahu ja stabiilsus
meile kõigile. Kestliku arengu eesmärke ongi võimalik saavutada vaid
kõigi koostöö kaudu. Igaühel meist
on võimalus anda oma panus.
Programmi raames käisin kestliku
arengu eesmärke tutvustamas enam
kui 25 Eesti koolis. Oli tore näha, et
hoolimata asukohast huvitas noori
see, mis meie ümber maailmas
toimub. Väga sageli küsiti minult,
mida on neil võimalik teha, et aidata?
Kogetut kokkuvõttes ärkas minus
lootus, et lumehelbekeste põlvkond
tunneb tugevamalt ühist vastutust meie planeedi eest ja julgeb
ka selle eest vastutust kanda.
Mul on olnud au olla Eestist esimene
ÜRO noordelegaat. See aasta on
andnud mulle palju arenguvõimalusi
ning ka ideid, millega edasi tegeleda.
Enne delegaadiks saamist elasin
pool aastat Aserbaidžaanis. Naastes
tundus mulle esimese hooga, et
Eestis on asjad ikkagi väga-väga heas
korras. Aasta jooksul pidin üllatuma,
kui vähe on esindatud mõtteviis,
kus on tasakaalus inimese, looduse
ja majanduse huvid. Nende kolme
tasakaalustamine ei ole lihtne, kuid
see ei ole ka võimatu. Siinkohal on
kolmas sektor avalikule sektorile
kindlasti eeskujuks. Loodan tulevikus
anda ka enda panuse sellesse, et
teadlikkus tõuseks. Robert Swan on
öelnud: „Suurim oht meie planeedile
on usk, et selle päästab keegi teine.”
Pole seda kohustust tõesti kellegi
teise õlgadele võimalik panna.

Mis on ÜRO Noordelegaadi programm?
Eesti Noorteühenduste Liit koostöös
Välisministeeriumiga viib läbi Eestis
noore delegaadi programmi.
Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust
Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO
peaassambleel, komisjonides ja sotsiaalja majandusnõukogus ühe aasta jooksul.
Noordelegaat annab oma sisendi noortega
seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni
sisulises töös. Delegaadi ülesandeks on
tutvustada ÜRO-ga seotud temaatikat Eestis.
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Töö
noortega
läbi
aju ja
psüühika
arengu
prisma
Teisme- ja noorukiiga on pöördeline aeg. Inimese
isiksus ja tema aju – organ, kus toimub tunde- ja
mõtteelu ning suur osa enesejuhtimisest – areneb
sel ajal jõuliselt ning see toimub kooskõlas sellega,
mida inimene sel ajal kogeb.
Noorukieas kujunevad nii ajurakkude
kui ka ajupiirkondade vahelised
ühendused ja on leitud, et erinevate
kogemuste mõjul osad ühendused
kaovad ning teised jäävad. Nagu
kirjutab dr Daniel Siegel – UCLA
ülikooli professor, kes on palju uurinud ja kirjutanud noorte psüühika ja
aju arengust −, et kui inimene tahab
osata hästi mängida mõnd pilli või
rääkida mõnda võõrkeelt, siis teismeiga ja sellele eelnev aeg on parim
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periood nende oskuste õppimiseks.
Mitmed uuringud on näidanud, et aju eessagar, mis vastutab eneseregulatsiooni ja
-juhtimise ning laiemalt öelduna
täidesaatva funktsiooni eest (planeerimine ja oma tegevuse organiseerimine, tähelepanu jagamine,
keskendumine, tagajärgedega
arvestamine jms), areneb olulisel
määral vähemalt 20. eluaastate keskpaigani. Seejuures on tunnustatud

TÖÖ NOORTEGA LÄBI AJU JA PSÜÜHIKA ARENGU PRISMA

teadlane dr Sarah-Jayne Blakemore
leidnud, et aju arengus on suuri
ajalisi individuaalseid erinevusi.
Teismeeas ei toimi aju samamoodi
kui täiskasvanutel. Arengu eripärade
tõttu on teismelistel ja noortel täiskasvanutega võrreldes raskem tõhusalt
planeerida ja ellu viia oma tegevusi,
arvestada tagajärgedega, tulla toime
igavamapoolsete ülesannetega ja
käituda alati kaalutletult. Professor
Eveline Crone’i juhitud uurimisgrupi
liikme dr Sabine Petersi tööd viitavad
lisaks sellele, et noorte aju kognitiivne talitlus sõltub täiskasvanutest
enam eakaaslastest ja nende hinnangutest ning sobivast „tasust”.
Seesama areng toob paljude uurijate hinnangul kaasa ka selle, et
teismelised ja noored on loomingulisemad, ideedega heas mõttes riskivamad ja nende ellu viimisel sageli
energilisemad kui täiskasvanud.
Kogu teismeea arengu ajal on aju
hilisemast tundlikum välise suhtes.
Selles tundlikus arengujärgus
vajavad noored toetust, mõistmist ja eakohast nõudlikkust.
Kui vaadata elu ja tööd noortega
või noortele läbi aju ja psüühika arengu prisma, siis noortega koostööst lõikavad kasu nii
noored kui ka täiskasvanud.
Sobivatel töölõikudel, vajadusel toetades, vastutust ja juhtimist harjutades
saavad noored sobival viisil isiksust ja
aju kujundavaid õpikogemusi. Lisaks
matemaatikale ja eesti keelele õpivad
noored nii täidesaatva funktsiooni
rakendamist inimeste vahelises koostöös. Need on matemaatikatunnist
keerulisemadki päris elu olukorrad.
Täiskasvanutelt saavad noored õppida
püsivust, tagajärgedega arvestamist ning sihikindlust. Need on kõik
oskused, mida üks arenev aju peab
õppima ning edaspidi on hea, kui
meil on kannatlikke, rahumeelseid ja
piisavalt eesmärgikindlaid inimesi.
Täiskasvanud võidavad noori kaasates nende riskivast loomingulisusest ja iseloomulikust energiast.
Noortevaldkonnas on aastakümneid
teada, et efektiivseim on kaasav
haridus. Samamoodi on teada,
et kaasamine pole oluline ainult
noorte harimises, vaid ka noortele
suunatud teenuste kujundamisel.
Laste- ja noortepsühhiaatrias on laialt
levinud suund, et võimalusel kaasatakse teenuse kujundamise juurde

noori endid kui teenusekasutajaid.
Ühendkuningriigis on tunnustust
leidnud kvaliteedi hindamise süsteem
QNIC (Quality Network for In-Patient
CAMHS, eesti k laste- ja noorukitepsühhiaatrilise haiglaravi kvaliteedi
võrgustik), milles eraldi ja olulise
aspektina hinnatakse seda, kui palju
on noored osalenud neile pakutavate
teenuste kujundamisel. Eeskujulikes
laste- ja noorte psühhiaatriakeskustes
osalevad noored muuhulgas nii ruumide sisekujunduses kui ka personali
valikus. See lähtub mõttest, et tundlikus eluperioodis noor saab meie
poolt pakutavat paremini ja rohkem
vastu võtta, kui see on talle meeldiv.
Noorte kaasamine teenuste loomisesse on hea viis luua teenuseid,
mis ka noortele korda lähevad.

Täiskasvanud võidavad
noori kaasates nende
riskivast loomingulisusest
ja iseloomulikust energiast.

Seda, et noorte aktiivne ja vastutustvõttev osalemine ühiskondlikul
tasemel on neile arendav ja ühiskonnale rikastav, kinnitab ka Norra laste
ja noorte psühhiaatriliste teenuste
kasutajate ühendus Mental Helse
Ungdom. See on organisatsioon,
mis ühendab umbes 1200 kuni
30-aastast psühhiaatriast huvitatut,
paljud neist on teenusekasutajad.
Selles organisatsioonis teevad noored
endale huvi pakkuvaid tegevusi ning
on jõudnud selleni, et osalevad endale
suunatud teenuste kujundamises
väga erinevatel tasanditel. Nende
lähenemine erineb erialaspetsialistide
liitude nägemusest. Kui kutsusime
organisatsiooni esindajad Eestisse
rääkima psühhiaatrilistest haigustest
ja stigmatiseerivast suhtumisest,
siis vastupidiselt meie sõnastamata
ootusele tulid nad väga meeldiva ja
tõhusa seltskonnana, kellest mõned
esinejad olid samal ajal psüühikahäirete ägenemisega haiglaravil. Nad
võtsid vastutuse ja juhtimise enda
kätte ning võitsid sellest palju – nende
haiglaravi saavate esinejate jaoks oli
see võimas ja jõuduandev kogemus.
Sarnase potentsiaaliga organisatsioon – Eesti Noorte Vaimse Tervise
Liikumine (ENVTL) – toimib alates
2015. aastast ka Eestis ja 2017. aastal
oli selles organisatsioonis umbes 30
liiget. ENVTL korraldab praegu arutelu- ja kohtumisõhtuid, on aktiivne
veebis ning korraldab ise ja võtab osa
Peaasi.ee avaliku arvamuse kujundamisele suunatud kampaaniatest.
Rohkem infot nooteliikumise kohta
leiad peaasi.ee/meist/envtl-noored/.
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VI NOORSOOTÖÖ FOORUMIL ARUTLETI NOORTE TULEVIKU ÜLE

Kuues noorsootöö foorum tõi tänavu oktoobris kaheks
päevaks kokku ligi 200 noort ja noortevaldkonna
eestvedajat, et jagada mõtteid tuleviku üle. Seekord
mindi ajas 17 aastat edasi ning arutleti, millised on
noorte väljakutsed ja võimalused Eestis aastal 2035.

sellega, kuidas jääda iseendaks ja olla
õnnelik ning kuidas oleks see koht,
kus me praegu elame, 17 aasta pärast
veelgi parem. Nii Riigikantselei väljatöötatav strateegia „Eesti 2035” kui
ka Haridus- ja Teadusministeeriumi
haridus- ja teadusstrateegia 2020+
on kaasanud noori nende dokumentide planeerimisse. Ka Euroopa
Komisjoni Eesti esinduse juht Keit
Kasemets tõi välja, et selleks, et
teha adekvaatseid otsuseid noorte
elu puudutavates küsimustes, on
vaja rääkida ka noorte endiga.
OECD avaliku valitsemise direktoraadi programmijuht Miriam Allam
märkis, et OECD riigid loovad üha
enam integreeritud strateegiaid,
mis puudutavad erinevaid noortega
seotud valdkondi. Niiviisi seotakse
noori enam riigi tegemistega ning
suurendatakse ka usaldust üksteise
vahel. Veel märkis ta, et OECD järgi
on Eesti üks seitsmest riigist, kus
kohalike omavalitsuste valimistel on
hääleõigus alates 16. eluaastast.
Tulevikuvisiooni loomine
koos noortega ja noortele

Foorumi avas haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kes märkis, et noorsootöö on andnud eneseväljendamise
võimaluse kümnetele tuhandetele
noortele. „Meie noorsootöötajad on
teinud noorte kaasamisel suurepärast
tööd, juhendades ja suunates noori
nende ettevõtmistes,” ütles Reps.
„Eesti noored tahavad ja oskavad poliitikas kaasa rääkida, kuulakem neid.”
Esimesel päeval olid foorumi peateemadeks noorte tuleviku planeerimine, noortepoliitika olulisus ja
väljakutsed, mis ootavad noori ees
erinevates eluvaldkondades. Foorumi
teisel päeval said osalejad ülevaate
noortevaldkonna arendamisest
Euroopa Liidus ja otsisid lahendusi, kuidas Eestis edasi minna.
Foorum tõi kuulajate ja vaatajateni
eri valdkondade esindajaid. Kohal
olid teiste hulgas Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse juht Keit Kasemets,
OECD avaliku valitsemise direktoraadi
programmijuht Miriam Allam, ajaloolane ja Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov, Eesti Teaduste
Akadeemia president Tarmo Soomere,
1

Statistikaameti peadirektori asetäitja
Andres Kukke, Sotsiaalministeeriumi
tulevikutöö nõunik Mihkel Kaevats
ning disainer Jane Oblikas. Video
vahendusel osalesid ka Luminor
Eesti juhatuse esimees Gunnar
Toomemets, SA Tallinna Lastehaigla
Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne
Kleinberg, Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi analüüsiosakonna projektijuht Ando Kiviberg.
Foorumi ülevaadete ja salvestusega saab tutvuda Eesti
Noorsootöö Keskuse kodulehel1.
Noored on kaasatud
Teemablokis, kus käsitleti tuleviku planeerimist riigi tasandil, tõi
Riigikantselei strateegiadirektor
Henry Kattago välja, et noored peavad
oma arvamuse välja ütlema ning
noori tuleb võtta osalejate, mitte
lihtsalt kaasatavatena. Haridus- ja
Teadusministeeriumi analüüsiosakonna projektijuht Ando Kiviberg
leidis, et peamised väljakutsed, mis
noortel ees seisavad, on seotud

https://entk.ee/tana-algaval-foorumil-arutletakse-noorte-tuleviku-ule/

2 VI Noorsootöö Foorum NOORUM kokkuvõtte lisa 2. Töörühmade kokkuvõte

Kahe NOORUMi päeva jooksul
viidi läbi kaks töörühma, kus arutleti, millist tulevikku noortevaldkonnas soovitakse ning kuidas
selleni oleks võimalik jõuda.
Peamiste soovitud muutustena tulid
välja noorte hääle suurem kuulamine,
noortele vastutuse ja võimaluste
andmine ning vabadus ise valida,
mida noored oma eluga teha soovivad. Noortega tuleb tegutseda
individuaalsemalt ning arvestada
tuleks noorte erinevate vajadustega.
Ka töörühmades toodi välja, et noorsootöötajatel on suur roll noorte
toetamisel ja suunamisel, mis valdkonna arvates väärib ka konkurentsivõimelist töötasu. Noortevaldkond ja
selle väärtused on olulised ühiskonna
kitsaskohtade lahendamisel ning
valdkonna panus vajab suuremat
nähtavust ja tähelepanu. Väga oluline
osa noore elust möödub hariduses
ning seega toodi välja ka haridussüsteemi muutmise vajadust ja seda,
et mitteformaalne õppimine on
tähtis ja vajab väärtustamist, sh peab
formaalharidusega rohkem koostööd
tegema. Õppimine toimub igal pool
ja igal ajal. Puutumata ei jäänud ka
keskkonna teemad – oma keskkonda
tuleb hoida, et ka tulevikus oleks meil
koht, kus soovime ja tahame elada 2.
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Ka Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo rõhutas, et
noored tahavad seista enda tõekspidamiste eest. „Võib-olla noored ei
kommunikeeri oma väärtusi nii nagu
vanem põlvkond, aga see ei tähenda,
et nad ei väärtusta midagi,” tõi Ehasoo
välja. Tema sõnul võiks noortel olla
veelgi rohkem võimalusi otsustada
ja valikuid teha. Formaalharidus
peaks tema hinnangul olema rohkem
seotud mitteformaalse õppimisega.
Teadlaste arutelurühmas toodi esile,
et noortel on vaja teha palju valikuid
ning sellise hulga otsustega toimetulek on keeruline, kuna eeldused
selleks on ebavõrdsed. Noortel on
vähem tegelikke valikuid ning noorte
teadlikkus oma valikutest ja võimalustest on madal. Tähelepanu pöörati
ka tehnoloogia arengule, mis toob
ühiskonnas ja ka noorte jaoks kaasa
nii riske kui ka uusi võimalusi 3.
Noorsootöö ja noorsootöötaja
vajavad ühiskonnas esiletõstmist
NOORUMil esinesid ka Eesti
Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar ja Eesti
Noorsootöötajate Kogu juhatuse
esimees Ilona-Evelyn Rannala.4 / 5
Rannala nentis, et täna on noorte
seas aina suurenevaks murekohaks
vaimse tervise probleemid. Nende
varajane märkamine ja probleemidega tegelemine on äärmiselt tähtis
ning siin on noorsootöötajatel suur
roll. Just noorsootöötaja on tihti see,
kes noort mõistab, talle tähelepanu
pöörab ja aitab uusi lahendusi otsida.
Tibar leidis, et senisest enam tuleks
noori võtta n-ö võrdsetena ja nende
arvamust kuulata. Tihti on just noored
need, kelle avar pilk näeb maailma
teisiti kui vastavates valdkondades
tegutsevate spetsialistide oma, ning
tänu sellele saaks paljusid noorte jaoks
tähtsaid asju teha teisiti. Võimalus elus
edasi liikuda ja tegeleda meelepärasega peab olema igal noorel, seega ei
saa omavalitsuste piirid olla piiranguteks noorte unistustele. Selleks on vaja
aga tagada laiapõhjaline võrgustik.
Põhijäreldused
Eesti on nende OECD riikide hulgas,
kus noortele suunatud tegevused on
seni teadlikult korraldatud ja strateegiliselt planeeritud (st eksisteerib noortevaldkonna strateegiline visioon valdkonna arengukavana) ja Eesti on üks
vähestest OECD riikidest, kus noorte
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usaldus riigi vastu on suurem kui üle
50-aastastel. OECD esindajate ja osalejate arvates tuleb sellist edu riigivalitsemises hoida ja arendada, et tagada
avaliku sektori meetmete ja tegevuste
vastavus noorte väljakutsetele ning
arvestades muuhulgas sellega, et
OECD liikmesriigid trendina liiguvad
noortepoliitika teadliku planeerimise
suunas, sh luues noortestrateegiaid.
Noorte ees seisvad väljakutsed vajavad
spetsiifilist tähelepanu; et lahendused
oleksid mõjusad, on vaja terviklikku
vaadet noortele kui eagrupile, määratlemata noori kindlasse tegevuspõhisesse sihtgruppi (õpilased, töötud
vm) ning noorte olukorra ja selle
muutumise trendide tundmine.
Noorsootöös kantavad ja selle toel
kujunevad väärtused on noorte ja
kogu ühiskonna jaoks olulised. Nende
väärtuste põhjal kujundatud noortepoliitika vajab järjekindlat arendamist,
teadlikku ning süsteemset juhtimist
ja rakendamist. Noorsootöö toetab
noori oluliselt ning pakub noorte
osaluseks, aktiivseks kodanikuks
kujunemiseks, ühis- ja kogukonnategevuseks, tulevikuoskuste kujunemiseks ja tervikuna positiivseks enesearenguks mitmekülgseid võimalusi.
Selle arengu jätkamiseks on vaja
suurendada noorsootöö kättesaadavust ja kvaliteeti. Noorsootöötajate
töö eest tuleb maksta vähemalt
õpetajatega võrdset palka.
Kuidas edasi?
NOORUMil leiti, et jätkata tuleb senist
head koostööd valitsusasutuste ja
haridusvaldkonna otsustajate vahel,
MTÜde toetamist, noortevaldkonna
tegijate tunnustamist ning üldiselt
kuulata noori ja arvestada nendega.
Foorumi arutelude ning vestluste
käigus jäi kõlama hulgaliselt häid
mõtteid, millega edasi liikuda. Jõuti
selgusele, et koostöö noortevaldkonna
spetsialistide ning teadlaste vahel
peaks tingimata olema suurem ning
selle süvendamiseks võiks regulaarselt hakata pidama vestlusringe,
kus oleks efektiivne infot vahetada
ning mõtteid jagada. Esimene
selline võiks plaanide kohaselt toimuda juba 2019. aasta kevadel.

3 VI Noorsootöö Foorum NOORUM
kokkuvõtte lisa 3. Teadlaste
arutelurühma kokkuvõte
4 VI Noorsootöö Foorum
NOORUM kokkuvõtte lisa 4.

Noorumi kokkuvõtted ja järeldused on ka lähteinfoks strateegilise
visiooni kujundamisel Haridusja Teadusministeeriumis.

Noorsootöötajate kokkuvõte
5 VI Noorsootöö Foorum NOORUM
kokkuvõtte lisa 5. Noorte kokkuvõte

VI NOORSOOTÖÖ FOORUMIL ARUTLETI NOORTE TULEVIKU ÜLE

NOORTELE
TULEB
PAKKUDA
TUGE
ÕIGEL
AJAL JA
VIISIL
Maailmas aset leidvad demograafilised, keskkonna-, tehnoloogilised,
majanduslikud ja geopoliitilised
muutused toovad uusi tuuli kogu
ühiskonnale. Eriti tähelepanuväärsed ja ettearvamatud on muutused
tehnoloogia arengus, millega varasematel põlvkondadel kogemust
pole. Kõik need mõjutavad ka Eesti
ühiskonda. Noori ees ootavatele
väljakutsetele keskendus oktoobri
alguses Tallinnas toimunud noorsootöö foorum, kus koos ekspertidega
arutleti, milline on noorte tulevik ja
millega tuleb neil peagi silmitsi seista.
Noortelt eeldatakse juba praegu
tulevikuks vajalike teadmiste ja
oskuste kogumist ning suutlikkust
teha asjakohaseid valikuid õpingutes,
töö- ja eraelus. Samas pole valikuvõimalused kõigi noorte jaoks ühesugused ega võrdselt kättesaadavad.
Erinevad on ka noorte võimalused
ja võimekus ühiskondlikel teemadel
kaasa rääkida. Teiste vanusegruppidega võrreldes on noortel sageli
vähem oskusi oma vajaduste ja
seisukohtade kuuldavaks tegemiseks,
kuna pahatihti nähakse neid pelgalt
alaealistena, õpilastena, kelle arvamus
pole justkui veel „täisväärtuslik” ja
sama kaaluga kui täiskasvanutel.
Noored tahavad
kaasa rääkida
Kaasaja ühiskonna muutuste ja
väljakutsete kontekstis on noorte
osalus otsustes üha tähtsam. Noored
ei tohi jääda kõrvalseisja positsioonile.
Kuigi viimastel kümnenditel on palju
räägitud Euroopa noorte poliitilisest
apaatsusest, mida enamasti ilmestab
madal valimisaktiivsus, on noorte
huvi ja soov otsustusprotsessides
osaleda aina selgem. Näiteks hiljaaegu
Riigikogus toimunud Noortefoorumil

Kaasaja ühiskonna muutuste
ja väljakutsete kontekstis on
noorte osalus otsustes üha
tähtsam. Noored ei tohi jääda
kõrvalseisja positsioonile.
Kuigi viimastel kümnenditel
on palju räägitud Euroopa
noorte poliitilisest apaatsusest,
mida enamasti ilmestab madal
valimisaktiivsus, on noorte huvi
ja soov otsustusprotsessides
osaleda aina selgem.

esitasid noored oma visiooni 2035.
aasta Eestist, käsitledes nii otseselt
noori puudutavat kui ka laiemaid
ühiskondlikke teemasid – tööelu,
tervis, haridus. Noored tahavad kaasa
rääkida neid puudutavate poliitiliste otsuste väljatöötamisel ning ka
hilisemal hindamisel. Osalemiseks
peab olema noortel veelgi rohkem
võimalusi, eelkõige kaasaegseid
keskkondi ja noortepärast lähenemist.
Palju ebavõrdsust on ka noorte
võimalustes osaleda ennast jõustavates noorsootöö tegevustes, mis
sõltuvad olulisel määral piirkondlikest
eripäradest. Need võivad avalduda nii
elukohalähedaste valikuvõimaluste
nappuses, noortekeskuste ja huviringide ebasobivates toimumisaegades
kui ka tegevuste kasutusmugavuses
ehk noortepäraste tegevusviiside
ja -vormide piiratuses. On leitud, et
lapseeas kogetul on pikaajaline mõju.
Seega võivad ebavõrdsed võimalused
takistada vajalike (tuleviku)oskuste
arengut ja vähendada võimekust
mitmekülgseks edukaks osaluseks
täiskasvanueas. Noorsootööl ja
-töötajatel on siinkohal oluline roll
ja võimalus negatiivset mõju vähendada, tagades noortele mitmekesised
teenused ja laiahaardelised reaalsed
osalusvõimalused, kasutades seejuures nutikaid lahendusi ning kaasates
noori tegevuste planeerimisse. On
äärmiselt oluline, et tuge osataks ja
suudetaks pakkuda õigel ajal ja viisil.
Nutikad lahendused ja
lõimitud noortepoliitika
Üha olulisemaks muutub vajadus
omandada uusi teadmisi ja oskusi
selleks, et ühiskonnaelus osaleda,
aga ka ühiskondlike muutustega
üldisemalt toime tulla. Digitaalne
maailm – kaasaja noorte loomulik

ARVAMUS
–

Mailis Reps

tegevusväli – toob kaasa kasvava
vajaduse omandada digipädevusi ehk
oskust hinnata ja luua sotsiaalmeedia sisu ning IKT-vahendeid enesearengu eesmärgil kasutada. Oluline
on kriitilise analüüsi oskus, aga ka
emotsionaalne toimetulek – mõlema
arengut peab toetama nii koolis
õpetatav kui ka huvitegevuses toimuv.
Üks väljakutseid noortele on oma
väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine. On vaja hoolivust ja suutlikkust märgata, olgu see siis kitsalt end
ümbritseva keskkonna ja lähedaste
suhtes või mure kogu maailma hea
käekäigu üle. Noored, kes väärtustavad ja hoiavad iseennast, teisi ja
keskkonda, panustavad ka riigi suurema sidususe ja heaolu tagamisse.
Noore vajadustest ning väljakutsetest
lähtuv tegutsemine erinevates eluvaldkondades ehk lõimitud noortepoliitika annab võimaluse koondada riigi
ja vabaühenduste jõud ühiseks visiooniks ning täita rahvusvahelisi kohustusi. Noortepoliitika peaks vastavalt
rahvusvahelisele kokkuleppele põhinema õigustel, toetama osalust, olema
kaasav, sootundlik, terviklik, põhinema teadmistel ja olema tõenduspõhine koos elluviimiseks tagatud
vahenditega ning aruandlusega, mis
aitab noorte tulevikku planeerida.
Meie kõigi eesmärk on luua noortele
paremad eeldused oma potentsiaali
avamiseks ja oma elu puudutavate
otsuste tegemiseks ning toetada
noorte aktiivset osalust ühiskonnaelus ja toimetulekut tööturul. Teadlik
ja süstemaatiline noorte võimestamine lõimitud noortepoliitika kaudu
paneb aluse oma riiki väärtustavate,
tulevikust hoolivate ning aktiivselt ja
teadmispõhiselt ühiskonnas osalevate
noorte kodanike generatsioonile.
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„Minu
tuleviku Eesti
on koht,
kus noor…”
TEKST
–

Reelika Pirk,
Eveli Jõesaar

FOTO
–

Mikko Leo Selg

Milliseks kujuneb riigi tulevik – see on
ühiskondlik protsess, mille esimeseks
alustalaks on visioon tulevikust, nägemus, kuhu tahetakse ühtse riigina
jõuda. Tulevikuvisiooni loomisse on
demokraatlikes riikides kaasatud erinevad osapooled: poliitikud, spetsialistid, tavakodanikud. Hea ja viljakandva
visiooni saab luua vaid kaasamise toel.
Kaasamine tähendabki ühiskondlikku
arutlemist ühiselu korralduse üle
ning viimastel kümnenditel on see
saanud sisse erilise hoo. Sellele viitavad mitmed algatused ja platvormid,
mille abil kodanikke ühiselu aspektide
üle arutlema oodatakse. Ka Eestis on
kodanike arutleva ja osaleva kaasamise ajastu õitsemas, vaatame kasvõi
Arvamusfestivali üha kasvavat populaarsust või kaasava eelarve algatust,
mis annab kodanikele otsese otsustusõiguse omavalitsuse eelarve osa üle.
Samal ajal on muutumas ka diskursus
noorte kaasamisest ühiskonnaloomesse ja poliitilistesse otsustesse üha
valdavamaks, olles osa mitmes ja järjest kasvavas hulgas poliitilistes raamdokumentides 1. Kuid noorte tegelik

1

kaasamine jääb endiselt küsitavaks.
Näiteks on hiljutise OECD raporti
kohaselt noorte kaasatus riiklikesse
institutsioonidesse kasin ehk noored
on enamikes parlamentides jätkuvalt
alaesindatud 2. See aga tähendab, et
noorte seisukohti ja vajadusi arvestav
poliitikaloome on vähem tõenäoline
juhtuma. Kuid noorte vaadet ühiskonnas aset leidvatele protsessidele
saab teada ka teisiti, näiteks kaasates
noori arvamusavaldustesse. Võimalusi
selleks on erinevaid: noored võivad
osaleda noortevolikogude töös ning
sealt kaudu edastada oma seisukohti
kohalikele otsustajatele; või osaleda
erinevate ümarlaudade ja osaluskohvikute diskussioonides; või sootuks
arutleda ja hääletada veebikeskkondades nagu rahvaalgatus.ee. Noorte
efektiivseks kaasamiseks tulekski
võtta arvesse noorte huve ja eelistatud
suhtlusviise ning osalusmehhanismid
peaksid olema noortele kohandatud,
nt kasutades ära noorte kohalolekut sotsiaalmeedias, unustamata
seejuures neid, kes on offline’is 3.
Üheks selliseks võimaluseks oli ka
selleaastane noortepäeva konkurss.

Noortevaldkonna arengukava 2014−2020; EU Youth Strategy 2010−2018, https://
ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

2 35 liikmesriigi analüüs noorte esindatusest riiklikes parlamentides.
OECD. 2018. Youth Stocktaking Report. Lk 43 Kättesaadav: http://
www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf
3 Samas.
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Noortepäev on 12. augustil 2000.
aastal ÜRO algatatud rahvusvaheline
projekt, mille eesmärk on tõmmata
igal aastal suurenenud tähelepanu
noortele, nende kordaminekutele ja
probleemidele. Eestis on traditsiooniks
saanud tähistada seda päeva erinevate noortele suunatud konkurssidega
ning sel aastal kandis Eestis 15. korda
tähistatav noortepäev teemapealkirja:
„Minu tuleviku Eesti on koht, kus
noor…”. Kantuna riigi eesseisvatest
uutest arenguperioodidest pakuti
noortele võimalus esitada oma visioon
tuleviku-Eestist noorte perspektiivist lähtuvalt. Teisisõnu oli konkursi
eesmärk anda sõna noortele, et nad
endale omasel viisil saaksid juhtida
avalikkuse tähelepanu probleemidele, mis noorte hinnangul vajavad
muutmist, ning pakkuda võimalus
tuua esile lahendusi ideaalse Eesti
loomiseks. Loovtöödes esitatud
tähelepanekuid rakendatakse Eesti
noortevaldkonna väljakutsete määratlemisel ning on seeläbi lähtematerjaliks uue noorsootööstrateegi loomisel.
Konkursist osa võtma olid oodatud
kõik Eesti noored vanuses 7–26

eluaastat. Kokku laekus 25 kvalifitseeruvat elektrooniliselt esitatud loovtööd, milleks olid nii pildid, plakatid,
fotolavastused kui ka videod. Oma
tuleviku Eesti visandas 25 noort, kellest
noorim vaid 11- ja vanim 25-aastane.
Tulevik Eesti noorte perspektiivist
Hoolimata aeg-ajalt endiselt kõlavast hoiakust, justkui noored ei ole
valmis osalema ühiskondlikes diskussioonides või kui, siis vaid noortega
seotud teemade arutelus, tuleb
rõõmuga nentida, et oma loovtöödega juhtisid noored tähelepanu
väga laiale teemaderingile: tööturust
hoolivuseni ja keskkonnast nutisõltuvuse ning arenguvõimalusteni.
Tuleviku-Eestis saab iga noor
tegeleda endale meelepäraste
hobidega ja olla loov
Üheks enim käsitletud teemaks olid
noortele avatud võimalused aktiivseks
ja mitmekülgseks tegevuseks kooli- ja
koduvälisel ajal. Oluliseks peeti, et võimalused oleksid kõigile avatud, hoolimata sellest, millises Eesti piirkonnas

noor elab – maal või linnas. Lisaks
pelgale võimalusele toonitasid noored
ka valiku tähtsust ehk muusika-,
teatri-, kunsti- ja spordiringide rohkust ning ka põnevate ja arendavate
konkursside, noorteürituste, -praktikate ja -vahetuste vajalikkust. Noorte
pakutavatest lahendustest kõlasid
lisaks huvitegevuse ja -hariduse valikute laiendamisele ja kättesaadavuse
suurendamisele ka spetsiifilisemad
mõtted. Näiteks suurendada noortele
suunatud rahvusvaheliste ürituste
osakaalu, mis oleksid kõigile kättesaadavad, või luua riiklik toetus õpilas- ja
üliõpilasvahetuses osalejatele.
Tuleviku-Eestis on noored
oma valikutes iseseisvad
Loovtöödes räägiti usaldusest noorte
valikute vastu, mis viitab tahtele olla
oma (tuleviku) otsustes iseseisvamad.
Noorte kirjeldatud situatsioonides räägiti eeskätt haridussüsteemiga seotud
olukordadest. Tuleviku Eestilt sooviti,
et noored saaksid olla oma haridusvalikutes iseseisvamad ja nii sooviti
paindlikumat koolisüsteemi, mis
laseks noorel ise oma õppeprotsessi

Noortepäev on 12. augustil 2000. aastal ÜRO algatatud
rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on tõmmata
igal aastal suurenenud tähelepanu noortele, nende
kordaminekutele ja probleemidele. Eestis on
traditsiooniks saanud tähistada seda päeva erinevate
noortele suunatud konkurssidega ning sel aastal kandis
Eestis 15. korda tähistatav noortepäev teemapealkirja:
„Minu tuleviku Eesti on koht, kus noor…”
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Kõik noortepäeva konkursitöödes tõstatatud teemad on
Eesti ühiskonnas, aga ka maailma tasandil täna vägagi
aktuaalsed. Seega näitas loovtööde konkurss hästi,
et noortel on, hoolimata oma noorusest, mõistmine
neid ümbritsevast keskkonnast ning ka visioon, kuidas
esinevaid probleeme ületada. Noortel on soov osaleda
ühiskonnaloomes, ühiste otsuste langetamisel, kuid
selleks tuleb neid kaasata, pakkudes eakohaseid viise
kaasarääkimiseks.

kujundada ning võimalust survevabalt
otsustada haridustee jätkamise üle.
Viimasega seoses leiti, et gümnaasiumi või ülikooli lõputunnistus on
tänases Eestis eeldatud standard,
mille saavutamise nurjumine muudab
noore nii perekonna kui ka ühiskonna
silmis läbikukkunuks. Leiti ka, et noori
surutakse ühiskonnas ning kitsamalt
koolisüsteemis liialt raamidesse, mis
ei soosi noortele omast uuendusmeelsust ja noortepoolset lähenemist.
Tuleviku-Eestis on kaasaegne, paindlik ja maailmatasemel haridus
Lisaks eelnevatele haridussüsteemiga seotud aspektidele puudutasid noored mitmeid konkreetseid
nüansse hariduses. Nii ootavad noored
tuleviku-Eesti hariduselt kaasaegsust, see tähendab, et ei oldaks
kinni vananenud õpetamisviisides,
et kaasatud oleksid tehnoloogilised
tippsaavutused ning toimiks koostöö gümnaasiumide, ülikoolide ja
ettevõtete vahel. Sooviti, et tuleviku
noored oleksid motiveeritud õppima
ning pakutav haridus oleks maailmatasemel. Oodatakse, et haridus
toetaks praktilist, see tähendab
katsetamisele tuginevat õpet ning
õpikuteadmistele lisaks antaks ka
iseseisvaks eluks ettevalmistavaid
oskusi ja kogemusi (nt kokandust,
raamatupidamist, majandusõpet).

saada võimalusi avaldada arvamusi
ja seisukohti, nii kogukondlikul kui
ka riiklikul tasandil. Visioon tulevikus suuremalt ühiskonnaloomes
osalevatest noortest kätkes esmalt
teadlikkust ja väljendusvabadust
ehk tuleviku-noored on maailmas
ja ühiskonnas toimuvast teadlikud
ning oskavad kaasa rääkida, sh võivad
„oma riigis väljendada end nii, kuis
soovivad”. Noored nimetasid ka
mitmeid spetsiifilisi viise, mille kaudu
noored tulevikus ühiskonnaloomes
osalevad – nii toodi välja, et tulevikus
osalevad noored arvamusfestivalidel,
kuuluvad noorte erakonda, osalevad
riigi juhtimises ning Riigikogu allüksusena töötab Riiklik Noortekogu.
Tuleviku-Eestis on noored
tööturul kindlas positsioonis ja
majanduslikult kindlustatud

Vastutuse ja usaldusega haakub ka
noorte tahe olla tulevikus enam kaasatud ühiskondlikesse protsessidesse,

Noored nägid mitmeid probleeme
Eesti tööturu olukorras, millele sooviksid tulevikus lahendust. Tajuti
ebavõrdsust, mis tekib olukorras, kus
tööandjad ootavad töökogemusega
inimesi, mida aga iseseisvat elu ja
tööteed alles alustaval noorel ei saa
kuidagi olemas olla. Esile toodi ka
noorte kesist finantsilist võimekust
ning sellega seonduvalt vanemate
kulul elamist. Tuleviku-Eesti noorele
sooviti majanduslikku iseseisvust ja
kindlustunnet. Välja toodi mitmeid
ettepanekuid, kuidas nendest probleemidest üle saada. Sooviti, et tulevikus suureneks tööandjate arv, kes on
valmis andma kogemusteta noortele
võimaluse ning laieneda võiksid just
noortele suunatud tööpakkumised.
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Tuleviku-Eestis on noored aktiivsed
kaasarääkijad ja osalejad

Välja käidi ka idee pakkuda noortele
tööturule sisenemiseks vajalikku töökogemust praktikate kaudu. Näiteks
praktikanädal põhikoolinoortele, mille
jooksul eri ettevõtetes sealse tööga
tutvuda, või gümnaasiuminoortele
töövarjupäeva mahukam versioon tutvumaks huviäratavate ametite sisulise
poolega. Esile toodi ka mitmeid spetsiifilisi nüansse, nagu kodus töötamise
võimalused, paindlikud tööajad ning
hästi tasustatud töökohad. Tööturu
ja finantsilise võimekusega seostub
ka teine äärmus, mis noorte töödes
kõlas: „Kas elada raha või südame
järgi?” Teisisõnu nähti, et tänapäeval
on materiaalne jõukus muutunud
peamiseks, mille kõrval on ära unustatud elu tegelikud väärtused, nagu
pere ja sõbrad, hoolivus ja armastus.
Tuleviku-Eesti on
koolikiusamisest prii
Oma töödes rääkisid noored palju
hoolivusest, täpsemalt küll selle puudumisest. Esile toodi koolikiusamist
ning sellega seotult nii füüsilist kui ka
vaimset vägivalda, ebaturvalist kodust
keskkonda, majanduslikust jõuetusest
tulenevat diskrimineerimist, võrdsetest võimalustest elada hästi ja sallivust. Noorte töödest võib välja lugeda
soovi, et tulevikus oleksid Eesti inimesed üksteise suhtes arvestavamad ja
hoolivamad. Koolikiusamise tõkestamiseks pakuti välja motivatsioonistrateegia, mille järgi valitaks iga nädal
välja noored, kelle ülesandeks on olla
kiusamisvabad ning kes saavad selle
eest premeeritud, sest kiusajad ei saa
ise oma tegudest aru ja muu ei tööta.

Tuleviku-Eestis on noored
keskkonnateadlikud ja
jätkusuutlikud tarbijad
Hoolivuse märksõna alla käivad ka
noorte tähelepanekud keskkonnast.
Tuleviku-Eesti noorelt oodatakse
jätkusuutlikke valikuid, et ta ei tekitaks
kaalutlemata tarbimisega keskkondlikku kahju. Selles kontekstis räägiti
nii hoolimatust tarbimisest, mis
tekitab prügi, kui ka loomsete toodete tarbimisest. Tulevikunoort nähti
taimetoitlasena, mis võib viidata nii
isiklikule empaatiale farmiloomade
suhtes kui ka teadlikkusele lihalooma
kasvatamisest kui tuleviku perspektiivis mitte jätkusuutlikust tegevusest.
Tuleviku-Eestis on noored
elurõõmsad ja üksteise
suhtes hoolivad
Hoolivuse ühe tahuna tuleb käsitleda ka hoolivust iseenda suhtes.
Noored juhtisid tähelepanu mitmele,
nii füüsilise kui ka vaimse tervisega
seotud aspektile, mis pärsivad tänaste
noorte tervislikku ja õnnelikku elu.
Räägiti noortele omasest riskikäitumisest, näiteks hoolimatusest liikluses, mille tagajärjel noored satuvad
õnnetustesse, samuti meelemürkide
tarbimisest ja vägivallast. Eriti mõtlemapanev on seik, mille järgi noored
leidsid oma eakaaslasi olevat õnnetud.
Selle valitseva õnnetuse taga näib
loovtööde põhjal olevat suuresti hirm
olla mitteaktsepteeritud. Nii sooviti
tuleviku noortelt enesearmastust
ning julgust olla tema ise, mitte
hoolida ülemäära teiste arvamusest.
Õnnelikkust nähti kasvavat ka sisemise rahulolu tundega, mida pakub
teadmine, et noor saab elus hakkama.
Niisamuti tajuti õnnelikkust ümbritsetuna perest ja sõpradest, kuid
varjupoolena kerkis siin esile noorte
nutisõltuvus. Märgiti, et tänapäeval
veedavad noored liiga palju aega
nutiseadmetes ja sotsiaalmeedias
ning pärisinimestega päriselus ei
osata enam suhelda. Tuleviku-Eesti
noorelt sooviti, et ta viibiks rohkem
värskes õhus koos oma sõprade ja
lähedastega aktiivselt aega veetes.
Tuleviku-Eesti on koht, kuhu
noored tahavad tagasi tulla
Noorte tulevikuvisioonides leidis eraldi
äramärkimist seotus Eestiga. Kuigi
elutee, haridus- ja töövalikud viivad
noori rändama, on oluline, et Eesti
oleks koht, kuhu nad tahavad alati

tagasi tulla. Ühest küljest nähti, et elu
võõrsil võib sealsete valikute rohkuses
olla noorele atraktiivsem kodukoht,
mistõttu tuleb Eestis valikuvõimalusi
noortele laiendada. Teisest küljest
nenditi, et enesearenguks pakub
Eesti häid võimalusi juba praegu,
neid tuleb vaid kasutada ja seeläbi
edendada ka ühiskonda enda ümber.

Miks mitte viia noortekeskustes läbi
keskkonnaalaseid teaberinge või
koostada koostöös noortega noortekate seintele infotahvlid, kust võib
ammutada teavet tänapäeva maailma
ja Eestit ohustavatest keskkonnaprobleemidest ja viisidest, kuidas igaüks
saab anda oma tegevusega panuse
looduse paremaks hoidmiseks.

Noorsootöötajate roll parema
tuleviku loomisel

Huvihariduse ja -tegevuse parema
kättesaadavusega tegeletakse küll
järjepidevalt riiklikul tasandil, toetades nii juba toimivate noorsootöö
struktuuride jätkusuutlikkust kui ka
uute loomist, kuid noorsootöötajad,
kes tegelevad vahetult noortega,
omavad üht olulisemat kildu suurest pildist. See on vahetu kontakt
noorte ja nende otseste vajadustega.
Noorsootöötajal on võimalus vahetult
saada infot oma piirkonna noortelt
nende huvide ja vajaduste kohta.
Sellest johtuvalt viia koostöös noortega ellu projekte ja algatusi, mis
lähtuvad noorte huvist ja vajadustest.

Kõik noortepäeva konkursitöödes
tõstatatud teemad on Eesti ühiskonnas, aga ka maailma tasandil
täna vägagi aktuaalsed. Seega
näitas loovtööde konkurss hästi, et
noortel on, hoolimata oma noorusest, mõistmine neid ümbritsevast
keskkonnast ning ka visioon, kuidas
esinevaid probleeme ületada. Noortel
on soov osaleda ühiskonnaloomes,
ühiste otsuste langetamisel, kuid
selleks tuleb neid kaasata, pakkudes
eakohaseid viise kaasarääkimiseks.
Ei tasu oodata, et noored astuksid
sisse kohaliku volikogu saali uksest, et
ühel või teisel teemal oma seisukohti
selgitada, seda enam, et istungid
toimuvad koolitundidega samal ajal.
Noortepäeva loovtööde konkurss oli
hea näide noortele suunatud eakohasest osalemisviisist, kuid siit edasi
on oluline mõelda, kuidas noortelt
saadud infot kasutada, nii poliitikaloomes kui ka noortega töötades.
Kas ja mida saab noorsootöö ja
noorsootöötaja teha noorte tõstatatud
probleemkohtade kontekstis? Kui
vaadata noortele muret tekitavaid
probleemkohti Eesti ühiskonnas,
siis tegelikult on hea meel tõdeda,
et noorsootööga annab nii mõnegi
parendamisse oluliselt panustada. Eriti
laiad võimalused on edendada noorte
omavahelist hoolivust. Noorsootöö
tegevustega, olgu nendeks siis huviringid või noortekeskustes toimuv,
ning noorsootöötaja tähelepanelikkuse ja personaalse lähenemisega
saab anda noortele positiivset eeskuju
sallivuse, tolerantsuse ja hoolivuse
suhtes. Noorsootöötajal on ka üsna
ainulaadne võimalus märgata abivajavat noort, kes kooli- või koduses
keskkonnas võib olla rõhutud ja
õnnetu. Noorte ühiste tegevuste
kaudu mitteformaalse õppe keskkonnas saab kasvatada noortes
sotsiaalseid oskusi ja väärtusi.
Hoolivust ümbritseva keskkonna
suhtes saab niisamuti arendada.

Noorsootööga ei saa küll kuigivõrd
kasvatada ettevõtete ja tööandjate
töökultuuri, kuid saab edendada
noorte valmisolekut, andes erinevate töötubadega baaskogemusi eri
eluvaldkondadest. Kaasates noori
noorsootöö projektide loomise protsessi, saab õpetada noortele projektijuhtimise, suhtlemise, koostöö
ja palju muid vajalikke oskusi. Miks
mitte jõuda ka sinnamaani, et noorsootöötaja võib olla noorele töökohale kandideerimisel soovitajaks.
Need on vaid mõned näited,
kuidas noorsootööga noorte esiletoodud murekohti leevendada.
Noortepäeva loovtööde konkursi
järel julgustame noorsootöötajaid
ja kõiki noortega töötajaid arutlema noortega tuleviku-Eesti üle.
Julgustame käsitlema ühiskondlikke
küsimusi noortega, uurima nende
jaoks oluliste probleemide kohta
Eestis või spetsiifiliselt oma kodukoha
noorsootöös, mida ja kuidas noored
kui otsesed kasusaajad sooviksid
või muudaksid. Sest, muutes Eesti
noorte vajadustele ja soovidele vastavamaks, õpetades noori märkama
enda võimekust ja suurendades
nende eneseusku, kasvatades neis
hoolivust end ümbritseva sotsiaalse
ja looduskeskkonna vastu, anname
võimaluse kasvada hoolivatel, võimekatel kodanikel, kes soovivad
siduda oma tuleviku Eestiga.
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Artikkel põhineb Riigikantselei strateegiabüroo tellitud uuringul, mille
eesmärk oli noorteühenduste suutlikkuse ja vajaduste kaardistamine ning
nende rolli ja mõju analüüsimine 1.
Noorteühendused on noorte arengu
olulisimate kujundajate hulgas. Nad
pakuvad võimalusi mitteformaalseks
õppimiseks ja isiksuslikuks arenguks,
osaluseks ja kaasatuseks, aga ka
täisväärtusliku elu jaoks tarvilikke
meeldivaid kogemusi ja elamusi.
Joonisel 1 on esitatud uuringu autorite
poolt nii Eesti kui ka rahvusvaheliste
allikate põhjal tuvastatud positiivsed
muutused, mida edukad noorteühendused võivad aidata noorte ellu tuua.

MIS ANNAK
ÜHENDUSTE
MÕJULE VU
Noorteühenduste mõjule nimetatud rollide täitmisel on ühest
hinnangut keeruline anda. Ka rahvusvaheliselt puuduvad piisavalt
kvaliteetsed (sh pikaajalised) uuringud. Noorteühenduste tegutsemise
valdkonnad ja tegevusmudelid
on väga mitmekesised, sealjuures
varieerub neist kõigi puhul üksikute
noorteühenduste mõju tugevalt.
Küll saab välja tuua tegureid, mille
mõjutamine aitab uuringu autorite hinnangul noorteühenduste
tegelikku mõju Eestis suurendada.
Soovituste andmisel on arvestatud
kolme olulise noorteühenduste
tegutsemisega seotud osapoolega:
noorteühendused ise, nende katusorganisatsioonid ja avalik sektor.

Noorteühenduste arengu
peamised proovikivid
Noorteühenduste eestvedajatele
valmistab raskusi organisatsiooni
juhtimise ja mõju eesmärkide seostamine. Neil on üldjuhul selge, millisele
sihtrühmale nad muutusi loovad.
Tulemuste mõõtmine jääb aga peamiselt osalejate kokkulugemise tasandile
(nt koolitatute arv). Osalemise mõju
enamasti ei mõõdeta (nt käitumise
muutus osaluse tagajärjel). Kui
kogutaksegi regulaarselt andmeid
tegevuste ja tulemuste kohta, siis
tehakse andmete põhjal vähe järeldusi
ja need ei mõjuta kuigivõrd juhtimisotsuseid. Mõju hindamine tundub
paljudele vabaühendustele, sh noorteühendustele, väga raske ülesandena, mistõttu sellega ei tegeleta.
Noorteühendused tõid välja, et majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamine
on keeruline. Ressursipuudust tajuvad
pigem suuremad ja paljude tegevussuundadega noorteühendused.
Rohkem ressursse vajatakse praegusega võrreldes eelkõige sisuliste tegevuste elluviimiseks, aga ka tugipersonali töötasudeks ja üldkulude katteks.
Kui organisatsioonid ei ole lahti
mõtestanud oma mõju eesmärke, siis
lisaressursid võivad anda võimaluse
teha küll rohkem tegevusi, ent oluliselt
suuremat, positiivset mõju noorte
arengule ei pruugi sellega kaasneda.

Joonis 1. Noorteühenduste potentsiaalne lühiajaline mõju ühiskonnas
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Palju kasutamata potentsiaali on huvikaitses, kaasamises ja osaluses. Pooltel
uuringus osalejaist olid olemas vaid
piiratud teadmised osalemise võimalustest ning olulistesse õigusloomearuteludesse kaasatakse neid pigem
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KS NOORTETE POSITIIVSELE
VUNKI JUURDE?
harva. Seejuures ühendustel, kellel on
otsene kontakt poliitikutega (eelkõige
erakondade noorteühendused ja
noortevolikogud), puuduvad tihtipeale
konkreetsed huvikaitse-eesmärgid.
Ja ühendustel, kellel on konkreetsed
huvikaitse eesmärgid, on raskem
otseseid kontakte luua ja hoida.
Enimkasutatud meetodid on noorte
osaluskogude kohtumised kohaliku omavalitsuse esindajatega ja
noorteühenduste osalemine erinevates töögruppides. Seega noored
pigem kohanduvad täiskasvanute
pakutavate võimalustega, kui algatavad ise uusi osalusformaate.
Huvikaitsesse kaasamine on noorteühenduste hulgas pigem nõrk, kuid
konkreetsete huvikaitse eesmärkidega noorteühendusi ongi vähe.
Suurematel organisatsioonidel on
liikmetega kooskõlastatud poliitikadokument, ent keeruline on
koguda liikmete arvamusi ootamatutel ja kiiretel teemadel.

―― „Head kogemust” võib
vormistada nii vabas vormis
kirjeldusena noore õpiteekonnast
organisatsioonis kui ka
õpiväljunditena, mille omandamist
regulaarselt mõõdetakse. Joonisel
2 on toodud lihtne näide, kuidas
ühingu liikmete ja vabatahtlike
õpiteekonda mõtestada ja
kavandada. Uue abistava
tööriistana tasub kasutada
portaali maailmamuutjad.ee.
―― Noore teekonna kirjelduse põhjal
tuleks uuendada arengukavad
ning jooksvalt hinnata koos noorte
endiga, kas nad tegelikkuses
saavad soovitud teadmisi ja
oskusi. Väga oluline on toetada

osalevaid noori nende endi
kogemuse mõtestamisel,
sh teistele esitlemisel, et
ka näiteks noore tulevane
tööandja oskaks kogemusest
aru saada ja seda hinnata.
―― Oluline on ka see, et teadmised
juhatuse vahetumisel kaotsi
ei läheks, mistõttu tuleks
üleandmise käigus keskenduda
eesmärkidele, õppetundidele
ja uusi inimesi olulistele
kontaktisikutele tutvustada.
Nii mõju kui ka ressursside seisukohalt
on väga oluline teha koostööd teiste
ühendustega. Näiteks korraldada koos
põhjalikumaid arenguprogramme,

Joonis 2. Noore õpiteekond ühenduses

Mida saavad noorteühendused
ise ära teha oma mõju ja
suutlikkuse suurendamiseks?
Noorteühenduste eestvedajatel tasub
alustada sammudest, mis aitavad
mõju hindamise ja planeerimise
ning selle seostamise oma juhtimisotsustega üsna lihtsaks muuta.
―― Alustada noorte „hea
kogemuse” kirjeldamisest. Igal
noorteühendusel tasub vastata
küsimusele: „Kes, mida, kuidas
ja kui palju meie juures õpib ja
mil viisil seda ise mõtestab?”
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vältides ühekordsete koolituste korraldamist. Samuti luua ühiseid muutuse
teooriaid ning mõõta mõju ühiselt.
Samuti muudab ühisrinne huvikaitse
eesmärkide saavutamise lihtsamaks.
Uuring näitas, et lisaressursside leidmiseks plaanivad noorteühendused
pakkuda (rohkem) teenuseid ja otsida
erasponsoreid. Suur kasutamata
potentsiaal on samas vilistlaste kaasamine nii otseselt (püsi)toetajatena kui
ka kaudselt juhendajate-mentoritena.
Kuidas saavad aidata
katusorganisatsioonid?
―― Luua, levitada ja edasi
arendada standardeid seoses
noortele kogemuse andmise
mõtestamisega ja sellega seotud
eesmärkide saavutamisega.
Standardite loomisel saab vältida
jalgratta leiutamist ja kasutada
olemasolevaid mudeleid.
Näiteks mitteformaalse õppe
tunnustamise arendamise teemal
on loodud mitmeid juhendeid 2,
mida noorteühendustel
on tõenäoliselt võimalik
üle võtta kas üks ühele või
väikeste kohandustega.
―― Noorteühenduste koostöö
ja ressursside jagamine on
oluline, kuid visa tekkima. Ei
teata piisavalt täpselt teiste
tegevusi, inimesed vahetuvad
tihti ja samu toiminguid või rolle
nimetatakse erinevalt. Ühisosa
leidmiseks tasub korraldada
katusorganisatsioonidesse
kuuluvate ühenduste ja ka

katusorganisatsioonide endi
vahel kogemuste vahetust:
kuidas ühenduses toetatakse
noorte õpinguid? See aitab
näha ka mudelite ühisosa,
mida muidu on raske leida.
―― Soodustada kvaliteetset
üleandmist, nt luua üleandmise
käsiraamat, mille põhjal
korraldatakse ühenduste igaaastastele uutele tegev- ja
valdkonnajuhtidele koolitus,
mis lõpeb „eksamiga”
käsiraamatu sisu kohta.
Milline roll võiks olla avalikul sektoril?
Noorteühenduste arengu toetamisel
tasub silmas pidada, et enamik neist
vahetab juhti vähemalt iga kahe aasta
tagant ja kahel kolmandikul neist on
0–1 palgalist töötajat. Lisaks on enamikul ühendustel küll valdkondade juhid
ja tegevjuhid, kuid samal positsioonil
olevate võtmeisikute profiil (vanus,
kompetents, arenguvajadused jne)
on organisatsiooniti väga erinevad.
Noorteühenduste võimekuse tõstmist eesmärgiks seadva rahastuse
puhul soovitame keskenduda läbivatele teemadele, mis on üheaegselt
nii võimekuse ja mõju tüüpilisteks
kitsaskohtadeks kui ka selle suurendamise potentsiaali allikateks.
Näiteks võimekuse tõstmisele suunatud rahastusskeemides keskenduda üleandmise või sihtrühmalt
tagasiside kogumise kvaliteedi
tõstmisele. Kolme peamise ülesande
lahendamiseks (rohkem ressursse,
suurem mõju ja rohkem kaasamist)

oleks oluline suurendada noorteühenduste kajastatust praeguses
„Noortevaldkonna programmis
2018–2021” 3 või mõnes seda täiendavas detailsemas dokumendis.
Lisada tuleks just noorteühendusi
puudutavad tulemusindikaatorid.
Noorteühingute aastatoetuse saajad
ei ole ainukesed noorteühendused
Eestis, kuid hetkel peetakse statistikat nende põhjal. See vähendab
näiliselt noorteühenduste panust
noorsootöösse, mistõttu neile eraldatakse ka vähem ressursse. Kui
statistika näitab noorteühenduste
olulisust noorte elus, on kergem
argumenteerida ka vajadust nende
rahastuse suurendamiseks.
Lisaks oleks oluline veel pöörata tähelepanu järgnevatele valdkondadele.
―― Eesmärkide seadmisel ja
elluviimisel toetada noorte
esindatust ja kaasatust
poliitikate kujundamisel
ka väljaspool Haridus- ja
Teadusministeeriumi haldusala.
―― Anda kohalikele omavalitsustele
stiimulit noorte sisuliseks
kaasamiseks, sh et noori kaasataks
neid puudutavates valdkondades
ning et nad saaksid tagasisidet ja
kaasa rääkida neile sobival viisil.
―― Koolitada aktiivseid noori paremini
kaasama oma eakaaslasi ja anda
huvikaitseorganisatsioonide
juhtidele võimalusi õppida
parimatelt praktikutelt.

1 Aps, J., Lillemets, A., Tõnus, D. Noorteühenduste mõju analüüs. (2018).
Tallinn: MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, https://sev.ee/wp-content/
uploads/2017/09/noorteuehenduste-moju-analueues.pdf
2 Euroopa suunised mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta (Cedefop),
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/f iles/Dokumendid/Euroopa%20suunised%20
mitteformaalse%20ja%20informaalse%20%C3%B5ppe%20valideerimise%20kohta%20.pdf
Mitteformaalse ja informaalse õppe käigus omandatud pädevuste
valideerimise süsteemi mudel (International Development Alliance),
www.ptpest.ee/f iles/Translation_Competencies.docx
3 Noortevaldkonna programm 2018–2021 https://www.hm.ee/sites/
default/f iles/10_noortevaldkonna_programm_2018-2021.pdf
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Alates 1996. aastast ehk üle 20
aasta on Euroopas olnud noortel
võimalus läbida välisriigis Euroopa
vabatahtlikku teenistust. 100 000
noort on seda võimalust kasutanud,
nende hulgas ligi 1400 Eestist pärit
noort – võib-olla oled sina või sinu
sõber üks nendest? Need noored on
muuhulgas arendanud oma kultuuridevahelisi pädevusi, suurendanud
üksteisemõistmist, keeleoskust,
rikastanud kohalikke kogukondi jne1.
Tekib küsimus, miks on vaja olemasolevat muuta ja edasi arendada?
Alustuseks juba seetõttu, et Euroopas
on oluliselt rohkem noori. Tegelikkuses
tõdeb vaid 6% Euroopa noortest,
et nad on välismaal vabatahtlikku
tööd teinud ning 88% toob välja, et
nad pole seda teinud, sest neil ei ole
selleks võimalust olnud2. Kuid kõige
laiemalt võttes on uuendusi vaja,
sest maailm on nende 20 aastaga

KUIDAS ME
JÕUDSIME
EUROOPA
SOLIDAARSUSKORPUSENI?
muutunud. Me kõik mõistame seda.
Nii need, kes sel ajal sündisid, kes
olid varateismelised, kui ka need,
kes panid juba siis Eestis aluse tänapäevaks nii iseenesestmõistetavaks
muutunud noorsootöö aspektidele.
Muudatusi on palju. Nii Eesti kui ka
Euroopa elanikkond vananeb, kuid
on samas aina liikuvam ja mitmekesisem. Palju on populismi ning
mõnikord tundub, et inimesed näivad
muutuvat üha individualistlikumaks.
Toimunud on meeletu kiirusega
digitaliseerumine, mis mõjutab
omakorda mitmeid eluvaldkondi,
tuues kaasa nii lahendusi kui ka
väljakutseid3. Mainimata ei saa jätta
ka majanduskriisi, sest kuigi pärast
ülemaailmset finants- ja majanduskriisi on Euroopa Liidus majandus
taas stabiliseerunud, on taastumine
ühiskonnas ja piirkondades toimunud ebaühtlaselt ning eriti teravad

on noorema põlvkonna probleemid 4.
Muuhulgas on noortega seotud
väljakutsetena aktuaalsed teemad:
―― lõiming (sh kodutunde
võimalikkus sisserändajatest
noortel, populistlike liikumiste,
natsionalistlike poliitikate
ja äärmuslike vaadetega
gruppide mõju);
―― praktikad, uskumused ja
väärtused, mis vähendavad
noorte võimu (sh noorte
diskrimineerimine nende ea tõttu
ja noorte õiguste rikkumine);
―― noorte osaluse vähenemine
formaalsetes osalusvormides ja
tähendusrikka osaluse piiramine;
―― ebavõrdne juurdepääs
vabatahtliku töö võimalustele (eriti
vähemate võimalustega noortel)
LK 33

ning vabatahtlikkusega seotud
pädevuste ja kogemuste vähene
nähtavus ja tunnustamine;
―― varane koolist väljalangemine,
takistused mitteformaalse
õppe kättesaamisel ning
eelarvamused kutseõppe suhtes;
―― tööturu olukord ning töökohtade
olemasolu (sh nende ebakindlus)5.
Kui sellele veel lisada, et organisatsioonid, mis edendavad mitmekülgset
ühtekuuluvust, vajavad toetamist ja
vahendeid ning et hetkel on solidaarsustegevused Euroopa Liidus üsna
killustunud6, siis on loodud Euroopa
Solidaarsuskorpusel lahendamist
ootavaid väljakutseid küllaga.
18. sajandi keskel Prantsusmaal leiutatud sõna „solidaarsus” 7 kõlab Eestis
kohati võõralt, kuid ma tahan uskuda,
et selle olemus ja tähendus ei ole seda
mitte. Eesti keele seletav sõnaraamat
vastab konkreetselt: üksmeel, huvide
ühtsus. Kui aga küsida noortega töötavatelt inimestelt, siis avaneb mõiste
palju mitmekesisemalt. Solidaarsus
on avatus, lugupidamine, austus,
üksteisega arvestamine, sõbralikkus,
koostöövalmidus, sallivus, aktsepteerimine, tolerantsus, toetamine, vabadus,
kaasamine, abistamine, koostöö jne.
Või nagu ütles Euroopa Vabatahtlike
Keskuse president Cristina Rigman:
„Vabatahtlik tegevus on kõige ilmselgem näide solidaarsusest.” 8 Selles
valguses tundub uus nimi täiesti
arusaadav ja põhjendatud, sest milliste muude ühiste väärtuste loomine
aitaks meil kogukonnana areneda
ning nii praeguste kui ka tulevaste
väljakutsetega hakkama saada?

kuna noored saavad vastukaaluks
hulgaliselt kogemusi ning väga
mitmesuguseid pädevusi, mis tulevikus ka neile endile kasuks tulevad.

1 Euroopa Komisjon (2016). EVS

Mida aga 2016. aastal esimest korda
välja hõisatud ning 2018. aastal
tõelise hoo sisse saanud Euroopa
Solidaarsuskorpus sisaldab? 9
Kõik (jah, just nimelt kõik, ka
vähemate võimalustega) noored
vanuses 18−30 eluaastat saavad
programmi rahalise toetusega:

2 Euroopa Komisjon (2016) Investing in

factsheet and impacts. URL: https://
europa.eu/youth/sites/default/f iles/
evs_factsheet_and_impacts_apr_2016.pdf

Europe´s Youth. European Solidarity
Corps. URL: http://europa.eu/rapid/
attachment/IP-16-4165/en/Factsheet_
European%20Solidarity%20Corps.pdf
3 “Vabatahtliku tegevuse trendid muutuvas
ühiskonnas” seminari kokkuvõte (2018)
URL: https://vabatahtlikud.ee/uudis/

―― teha 2 nädalat kuni 12 kuud
vabatahtlikku tööd nii
individuaalselt kui grupis,
nii kodu- kui välisriigis;

vabatahtliku-tegevuse-trendid-muutuvasuhiskonnas-kokkuvote-5-aprilli-seminarist/
4 4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) 2018/1475, millega

―― teha 2−6 kuud praktikat
solidaarsusvaldkonnas nii
kodu- kui ka välismaal;

kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse
õigusraamistik (2018) URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?uri=CELEX:32018R1475

―― teha 3−12 kuud tööd
solidaarsusvaldkonnas nii
kodu- kui ka välismaal;

5 5 Symposium 'Youth Policy Responses
to the Contemporary Challenges
Faced by Young People’, symposium

―― viia koos sõpradega koduriigis
ellu solidaarsusprojekti ehk
oma algatus ühiskonna
valukoha leevendamiseks.

Report (2017). URL: https://pjp-eu.coe.
int/documents/1017981/9907025/
Symposium+2017+-+Report.pdf/
c855dce0-2bf9-ffae-8bf7-be1fcf31d0eb

Euroopa Solidaarsuskorpus koondab
kokku, toob fookusesse ja laiendab
solidaarsustegevusi, mille kaudu
noored saavad väljendada oma soovi
ühiskonda panustada, muuta maailma paremaks ja näidata, et tulevik
ei pea olema tume, kui me üksteisest
ja ümbritsevast hoolime. Ning sellised heateod on hästi tasustatud,

Organisatsioonid, mis peavad oluliseks ühiskonna ühtekuuluvust ning
soovivad sellesse panustada, saavad
noori nende ettevõtmistes abistada,
võtta vastu vabatahtlikke, praktikante,
töötajaid ning toetada neid oma
panuse andmises ja enesearengus.
Tegutsemist jätkavad Euroopa vabatahtlikusse teenistusse kaasatud
organisatsioonid ning oodatud on
uued huvilised nii avalikust, mittetulundus- kui ka erasektorist.
Kõik see koos aitabki saavutada
Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärki – toetada ühtekuuluvust
ning ühiskonna probleemide märkamist ja lahendamist vabatahtlike noorte ja organisatsioonide
kaasamise kaudu. Uuri lähemalt:
solidaarsuskorpus.ee ning võta
julgelt ühendust SA Archimedese
noorteagentuuriga – küll nemad
juba teavad, kuidas sulle abiks olla!
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6 6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) 2018/1475, millega
kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse
õigusraamistik (2018) URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?uri=CELEX:32018R1475
7 7 Lobjakas, A. (2014) Euroopa Solidaarsus.
URL: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/
c9-sotsiaalia/euroopa-solidaarsus/
8 8 Seminari „Vabatahtliku tegevuse trendid
muutuvas ühiskonnas” kokkuvõte (2018)
URL: https://vabatahtlikud.ee/uudis/
vabatahtliku-tegevuse-trendid-muutuvasuhiskonnas-kokkuvote-5-aprilli-seminarist/
9 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) 2018/1475, millega
kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse
õigusraamistik (2018) URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?uri=CELEX:32018R1475

SA Archimedese noorteagentuur
tegeleb alates 1997. aastast noorte,
noorsootöötajate ja noortevaldkonna
arengu eelduste loomisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega,
olles ühtlasi Eesti suurim noortevaldkonna täienduskoolituste pakkuja.
Ka 2019. aastal on noorteagentuur
korraldamas hulgaliselt häid ja kasulikke koolitusi, mis aitavad kaasa
noortevaldkonna spetsialistide kutsealasele arengule ning millel osalemine pakub suurepärast võimalust
kohtuda kolleegide ja valdkonna
tegijatega erinevatest Eestimaa
paikadest ja ka teistest riikidest.
Noorsootöötajatele ning teistele
huvilistele mõeldud koolituskalender asub veebilehel mitteformaalne.
ee ja selle loomisele aitas kaasa
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(HITSA). Noorteagentuuri koolituskalender on väärtuslik tööriist, mille
abil planeerida osavõttu erinevatest
noortevaldkonna koolitustest. Nii
kohalikest kui ka rahvusvahelistest.
Isiklik kasutajakonto HITSA koolituste lehel annab õppijale ligipääsu
kõigi enda läbitud koolituste infole,
muuhulgas on sealt leitavad õppijale
väljastatud tunnistused ja tõendid.
Nii HITSA koolituste kui mitteformaalne.ee lehel on võimalus teada
anda oma koolitusvajadustest, mis
vaadatakse üle enne uue aasta
koolituskava kokkupanemist.

SA Archimedese noorteagentuuri
koolituskalendri leiad aadressilt:

mitteformaalne.ee/kalender

Ajakirja MIHUS väljaandmist
toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi
ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel
2014–2020 elluviidavast
tegevusest „Noorsootöötajate
koolituste arendamine”
Ajakiri on trükitud FSC sertifikaadiga
paberile loodussõbralike värvidega.
MIHUS on Eesti noortevaldkonna
ajakiri, mis toob noorsootöötajatele
ning teistele valdkonnast
huvitatutele kätte hetkel aktuaalsed
teooriad, arvamused, uuringud ja
praktikad noorsootöös. Ajakirja nimi
on eestikeelne sünonüüm sõnadele
kvaliteet, hoolivus ja väärtus, mis kõik
iseloomustavad noorsootööd, kuhu
poole ühiselt püüdleme. Ajakirja
esimene number ilmus 2009. aastal.
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