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KOKKUVÕTE
OÜ Eesti Uuringukeskus viis perioodil 29. jaanuar - 31. märts 2021 Tartu Linnavalitsuse
kultuuriosakonna noorsooteenistuse tellimusel läbi veebiküsitluse Tartu linna 3.-12. klassi
õpilaste ja kutseõppeasutuses põhihariduse põhjal õppivate noorte ning 3.-6. klassi
lapsevanemate seas. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada noorte ja lapsevanemate rahulolu
noorsootöö teenustega 2020. aastal. Valimi suuruseks kujunes 1781 noort ja 697 lapsevanemat.
Huviharidus ja huvitegevus
ü Tartu linnas õppivatest 9-19-aastastest noortest osales 2020. aastal huvihariduses ja/või
huvitegevuses 73%. 3. klassis oli osalejaid 78%, 4.-6. klassis 83%, 7.-9. klassis 72%,
gümnaasiumi osas 66% ning kutseõppeasutustes vaid 30%.
ü Kõige enam said noored infot huvihariduses ja huvitegevuses osalemise kohta kodust
(71%), kuid olulised infokanalid olid ka sõbrad (58%), kool (45%) ja sotsiaalmeedia
(33%).
ü 45% noortest, kes osalesid huvihariduses ja huvitegevuses, olid seotud ühe tegevusega,
13% noori tegeles kahe huvialaga, 13% kolme ning 12% nelja või enama huvialaga.
ü 46% noortest tegeles huvialadega üle kolme korra nädalas, 22% nii kaks kui kolm korda
nädalas ning kümnendik kord nädalas.
ü Erinevatest valdkondadest osaleti ülekaalukalt enim sporditreeningutel (67%), millele
järgnesid tants, näitekunst või muu etenduskunst (26%) ning muusika (24%).
ü Noortest, kes olid seotud mitme huvikooli, huviringi või treeningrühmaga, pidas 57%
enda jaoks kõige olulisemaks sporti, 17% tantsu, näitekunsti või muud etenduskunsti
ning 10% muusikat.
ü Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise põhjusena toodi enim välja tegevuse
meeldivust (88%), võimalust areneda (57%) ja midagi saavutada (52%) ning sõpradega
ajaveetmist (44%).
ü Huvihariduses ja huvitegevuses mitte osalenud noored tõid selle peamise põhjusena
välja ajapuuduse (50%), vähese teadlikkuse (22%), kõrge osalemistasu (16%) ja
sobivate tegevuste puuduse (16%).
ü Veidi üle poole noortest jõudis huviharidusse, huvitegevusse või treeningrühma kohale
kuni 15 minutiga. Kolmandikul läks selleks aega kuni 30 minutit, kümnendikul kuni 45
minutit ning 7% üle 45 minuti. Kohalejõudmist pidas pigem või täiesti mugavaks 79%,
pigem ebamugavaks 13% ning täiesti ebamugavaks 3% noortest.
ü Huvihariduse või huvitegevuse juhendajad olid küsinud 39% noortelt, kuidas tundi,
ringi või trenni huvitamaks ja kasulikumaks muuta ning 45% noori oli olnud kaasatud
mõne ürituse või tegevuse korraldamisse.
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ü Huvitegevuse või huvihariduse puhul, millega enim seotud oldi, oli juhendajate
tegevusega pigem või väga rahul 94% noortest, tegevusvahenditega ja
toimumisaegadega 93%. 3.-6. klassi lapsevanemad olid sagedaimini väga rahul oma
lapse huvitegevuse juhendajate tegevuse ja nende koostööga lapsevanematega (57%)
ning ruumide ja tegevusvahenditega (49%).
ü Huvihariduse või huvitegevusega, millega enim seotud oldi, oli pigem või väga rahul
95% noortest, rahulolematuid oli 4% ning hinnangut ei osanud anda 2%.
ü 3.-6. klassi lapsevanemad olid võrreldes noortega veidi kriitilisemad - väga rahul oli
lapse huvihariduse või huvitegevusega 46%, pigem rahul 51% ning rahulolematuid oli
3% ulatuses.
ü Huvitegevusele tegid kulutusi 99% 3.-6. klassi lapsevanematest. Kõige sagedamini
kulus ühes kuus ühe lapse huvitegevuseks 51-100 eurot (38%), kolmandik
lapsevanemaid kulutas 26-50 eurot, viiendik rohkem kui 100 eurot ning 6% kuni 25
eurot kuus.
Noortekeskused
ü 2020. aastal oli noortekeskuste tegevustes osalenud 11% Tartu noortest, sealjuures enim
külastasid neid 3-9. klasside õpilased (14-15%).
ü Kõige sagedamini külastasid 2020. aastal noortekeskustes käinud noored samuti Anne
Noortekeskust (56%). Mõnevõrra vähem käidi Lille Noortekeskuses (26%) ja Ilmatsalu
Noortekeskuses (19%).
ü Anne Noortekeskuses käis 2020. aastal sageli 27% noortekeskuste külastajatest. Lille
ja Ilmatsalu noortekeskust külastati sageli 16-17% ulatuses. Iganädalasi käijaid oli Anne
ja Ilmatsalu noortekeskustes ligikaudu 40%, Lille Noortekeskuses aga poole vähem
(18%).
ü Noortekeskusi külastanud noored said nende kohta kõige enam infot sõpradelt (62%),
aga ka kodust (29%) ja sotsiaalmeediakanalitest (joonis 19%).
ü Noorte osalemist noortekeskuse tegevustes mõjutas enim meeldivus (46%), samuti
käidi seal sõpradega ajaveetmise ja uute sõprade leidmise eesmärgil (31%) ning
meeldivate ja tasemel töötajate pärast (27%).
ü Pea iga teine noor veetis noortekeskuses aega niisama või kohtus sõpradega. Lisaks olid
küllaltki levinud põhjused noortekeskustes käimiseks piljardi, lauatennise,
lauamängude või pilli mängimine (29%), erinevates tegevustes osalemine (23%),
noorsootöötajatega vestlemine (21%) ning arvuti- ja videomängude mängimine (20%).
ü Kõige sagedamini külastatud noortekeskuse noorsootöötajate tegevuse,
tegevusvahendite, ruumide ja sisustuse ning lahtiolekuaegadega oli pigem või väga
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rahul 84-87% noortest. 3.-6. klassi lapsevanematest olid noortekeskustega üldiselt rahul
82%, pigem ei olnud rahul 9% ning 9% puudus selles osas seisukoht.
ü Kõige mugavam oli noortel minna Anne ja Lille noortekeskustesse (pigem või täiesti
mugav 80-81%), samas kui Ilmatsalu Noortekeskusesse kohalejõudmine oli veidi
ebamugavam (pigem või täiesti ebamugav 11%).
ü Kõige sagedamini külastatud noortekeskustes kaasati noori pigem ürituste ja tegevuste
korraldamisse (37-49%), kui noortekeskuses toimuvate tegevuste algatamisse või
läbiviimisse (19-26%).
ü Võrreldes teiste noortekeskustega olid Ilmatsalu Noortekeskusega sagedamini väga
rahul nii noored kui ka lapsevanemad (vastavalt 46% ja 70%). Anne Noortekeskusega
oli väga rahul 39% noortest ja 32% lapsevanematest ning Lille Noortekeskusega 34%
noortest ja 29% lapsevanematest.
ü Noortekeskuse tegevustele tegid kulutusi pea pooled 3.-6. klassi lapsevanemad. Lapse
enim külastatud noortekeskuse puhul oli kolmandik lapsevanemaid kulutanud ühes
kuus ühe lapse kohta kuni 10 eurot, 11-25 eurot või 26-50 eurot on kulutanud 7% ning
üle 50 euro kuus 2% lapsevanematest.
ü 2020. aastal noortekeskusi mitte külastanud noored tõid selle põhjustena välja
noortekeskusega otseselt mitteseonduvad asjaolud: huvipuudus (56%), ajapuudus
(40%) ning sõprade mitte käimine noortekeskuses (31%). Pooled neist mainisid ka, et
nad ei tea noortekeskustest eriti midagi.
Noortelaagrid
ü Noortelaagrites oli 2020. aastal osalenud kolmandik Tartu noortest. Eelkõige olid
laagrites osalenud kuni 9. klassi noored (33-35%). Gümnasistidest ja kutseõppeasutuse
õpilastest oli laagrites osalenud poole vähem noori - 15-16%.
ü 83% juhtudest oli viimane osaletud laager ööbimisega.
ü Kõige enam said noored laagrite kohta infot koolist (56%) ja sõpradelt (38%). Lisaks
leidis 15% infot sotsiaalmeediakanalitest, 14% sai infot kodust ning 11% huviringi
juhendajalt.
ü Noortelaagrites osalemise põhjusena tõi kolmveerand laagrites käinud noortest välja
laagritegevuste meeldivuse. Olulisteks osalemise põhjusteks olid ka sõprussuhted
(52%), arenguvõimalus (48%), meeldivad juhendajad (37%), soov midagi saavutada
(34%) ning lõõgastuda (23%).
ü 37% noortelaagrites osalenute käest küsiti laagris olles, kuidas võiks laagrit
huvitavamaks muuta, 39% noorte käest seda ei uuritud ning neljandik ei osanud sellele
hinnangut anda.
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ü 51% laagrites käinud noortest osalesid seal mõne ürituse või tegevuse korraldamises
ning 30% sai mõne ürituse või tegevuse algatada või läbi viia.
ü Viimase laagriga, kus 2020. aastal osaleti, oli üldiselt pigem või väga rahul 93%
noortest ning rahulolematuid oli 6%. Kasvatajate tegevusega oli pigem või väga rahul
96% ning toimumiskoha ja tegevusvahenditega 95% noortest.
ü 3.-6. klassi lapsevanematest olid laagritega üldiselt rahul 96%. Kõige enam olid
lapsevanemad rahul laagrite toimumisaegadega ja laagri mõjuga lapse arengule (96%).
ü Noortelaagritele tegi 2020. aastal kulutusi 97% lapsevanemaid, kelle lapsed laagrites
osalesid. 45% kulutas ühe lapse laagritegevustele enam kui 100 eurot, viiendik 51-100
eurot ja 14% kuni 25 eurot.
Noorteühendused
ü 2020. aastal osales noorteühendustes 5% Tartu noortest. 3. klassi õpilastest osales
mõnes noorteühenduses 1%, 4.-6. klassidest 3%, 7.-9. klassidest 5%, gümnasistidest
8% ning kutseõppeasutuste õppuritest 15%.
ü Noorteühendustes osalevatest noortest 2/3 olid seotud õpilasesinduste, Tartu linna
noortevolikogu ja malevate aktiiviga, viiendik Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga, 2%
poliitiliste
noorteorganisatsioonidega
ning
kolmandik
muude
noorteorganisatsioonidega.
ü Kõige aktiivsemalt osaleti õpilasesinduste, Tartu linna noortevolikogu ja malevate
aktiivis, kus 39% osalejatest olid tegevad iganädalaselt.
ü Ligi 60% noorteühendustes kaasa löövatest noortest osalesid 2020. aastal selle
noorteühenduse tegevustes, millega nad enim seotud olid, iganädalaselt, kolmandik
igakuiselt ja kümnendik paar korda aastas.
ü 56% noorteühenduste noortest osalesid seal nii tegevustes kui ürituste korraldamisel,
13% olid juhid või eestvedajad ning 29% ei olnud aktiivsed liikmed, kuid osalesid
noorteühenduse korraldatud üritustel. Noorteühenduse nimekirjas olevaid, kuid
tegevustes mitte osalevaid noori, oli 2% ulatuses.
ü Kõige enam saadi noorteühenduste kohta infot koolist (59%) ja sõpradelt (47%).
Kolmandik noori sai infot kodust ja veidi alla kolmandiku sotsiaalmeediast.
ü Noorteühendustes osalemise põhjuseks oli 79% osalejatest ühenduse tegevuse
meeldivus, 60% arenguvõimalus, 59% võimalus midagi saavutada ning 52% võimalus
olla koos sõpradega ja leida uusi sõpru.
ü 57% noorteühendustes osalevate noorte kinnitusel arvestati seal alati nende
arvamusega, 23% hinnangul tehti seda mõnikord, kuid mitte alati. 2% noortest ütles, et
nende arvamusega ei ole arvestatud ning 18% üldiselt oma arvamust ei avaldanud.
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ü 78% noorteühendustes tegutsevatest noortest on 2020. aastal osalenud ühenduses,
millega nad enim seotud on, mõne ürituse või tegevuse korraldamisel ning 48% on
mõnda üritust või tegevust ise algatanud või läbi viinud.
ü 53% noorteühendusse kaasatud noortest oli seal osalemisega väga rahul, 42% pigem
rahul ja 4% ei osanud hinnangut anda.
Noorteprojektid
ü Noorteprojektides osales 2020. aastal viiendik noortest. Sagedaimini oli sealjuures
osaletud 1-2 projektis (16%), kuid 2% noortest oli osalenud ka 3-5 ning 1% veelgi
rohkemates projektides.
ü Viimases projektis oli 18% noorteprojektides osalenud noortest üheks algatajatest,
eestvedajatest või juhtidest ning 82% projektis osalejad ja meeskonnaliikmed.
ü Noorteprojekti kaudu, milles viimati osaleti, puutus teiste riikide noortega kokku
kolmandik noori, sealjuures 17% projektide puhul käisid välismaalased Eestis, 6%
käisid Eesti noored välismaal ning 4% ulatuses käisid nii Eesti noored välismaal kui
välismaalased Eestis. 57% noorteprojektidest ei olnud rahvusvahelised ning 16% puhul
takistasid välisvisiite koroonapiirangud.
ü Viimases noorteprojektis osalemise põhjusteks olid sagedaimini projekti tegevuste
meeldivus (64%), võimalus noorteprojekti käigus areneda (40%), olla sõpradega ja
leida uusi sõpru (33%) ning midagi saavutada (29%).
Malevad
ü 2020. aastal oli Tartu linna 13-aastastest ja vanematest noortest osalenud malevates 6%.
Enim osalesid malevates 4.-6. klasside (10%) ning kutseõppeasutuste (9%) õpilased.
ü Malevates osaledes ööbis 59% malevanoortest oma kodus ja 41% eraldi majutuskohas.
ü Malevate kohta olid neis osalenud noored saanud infot enamasti sõpradelt (48%),
kodust (47%) ja sotsiaalmeediakanalitest (30%).
ü 52% malevanoortest osalesid malevates, kuna see võimaldas raha teeninda ning 48%
oli neid, kellele meeldisid maleva tegevused. Kolmandaks levinumaks malevas
osalemise põhjuseks oli võimalus olla koos sõpradega ning leida uusi sõpru (41%).
ü 46% malevates osalenud noortelt oli malevas viibimise ajal küsitud, kuidas võiks
maleva tegevusi huvitavamaks muuta, 21% noorte käest seda aga ei uuritud ning
kolmandik ei osanud küsimusele vastata.
ü Samuti 46% malevanoortest osales malevates mõne ürituse või tegevuse korraldamises
ning 30% sai mõne ürituse või tegevuse algatada või läbi viia.
ü Üldine rahulolu malevatega oli kõrge – rahulolevaid malevanoori oli kokku ligi 80%,
kellest pooled olid malevatega pigem rahul ja pooled väga rahul. Erinevatest
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valdkondadest olid noored enim rahul maleva rühmajuhtide tegevusega, kuid ka
rahulolu maleva toimumiskoha ja tingimuste ning töövahenditega oli heal tasemel.
Vabatahtlik tegevus
ü 2020. aastal osales vabatahtlikus tegevuses 27% Tartu noortest. Keskmisest enam oli
vabatahtlikena tegutsenud gümnasiste (30%) ning keskmisest vähem 7.-9. klasside
(22%) ja kutseõppeasutuste õpilasi (21%).
ü 68% vabatahtlikest osales iseseisvas vabatahtlikus tegevuses, 57% sõpruskonna ning
54% kooli, noorteühingu ja noortekeskuse korraldatavates tegevustes. Muud liiki
vabatahtlikes tegevustes osalejaid oli 56%.
ü Kõige enam said noored infot vabatahtliku tegevuse kohta kodust (59%), sõpradelt
(49%), koolist (36%) ja sotsiaalmeediast (27%).
ü Vabatahtlikus tegevuses osalemise põhjuseks oli ligi 60% juhtudest tegevuse
meeldivus. Ligi 30% ulatuses toodi põhjustena välja nii võimalust areneda, olla koos
sõpradega kui aidata inimesi ja loomi ning hoida loodust ja keskkonda. Neljandiku jaoks
oli aga oluline millegi saavutamise võimalus ning täiskasvanute soovitused.
ü Vabatahtlikes tegevustes osalevatest noortest oli sellega väga rahul 42% ja pigem rahul
47%, samas kui pigem rahulolematuid oli 2% ja üldse mitte rahul olevaid 1%. Rahulolu
vabatahtliku tegevusega ei osanud hinnata 7% vabatahtlikest.
Noorteüritused
ü 2020. aastal osales üle-linnalistel noorteüritustel 22% Tartu noortest. Enim osales
noorteüritustel gümnasiste (30%) ning kõige vähem kutseõppeasutuste õpilasi (13%).
ü 6% noortest osales ise mõne üle-linnalise noorteürituse korraldamises, sealjuures 5%
ühe-kahe ürituse korraldajana.
ü 2020. aasta kõige populaarsem noorteüritus oli Tartu lastekaitsepäev, kus osales 53%
noorteüritustel osalenutest. Lisaks olid populaarsed noorteüritused ka Muuseumiöö
(35%), Teadlaste öö festival (32%) ja Tartu tarkusepäev (27%).
ü Enam kui neljandiku Tartu noorte hinnangul on noortele mõeldud üritusi piisavalt, 3%
arvab, et üritusi on isegi liiga palju. 11% noori leiab, et üritusi on liiga vähe ning 12%
noortest ei ole leidnud endale sobivat üritust.
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UURINGU TAUST JA EESMÄRK

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning Noorsootöö seadus seab omavalitsuse üheks
ülesandeks korraldada noorsootööd. Parima noorsootöö keskkonna tagamise üheks eelduseks
on läbimõeldud strateegiline plaan ja tegevuskava noorsootöö elluviimiseks. Strateegiline
planeerimine aitab saavutada eesmärki viisil, kus ressursse kasutatakse kõige mõistlikumal
viisil.
Tartu linna arengustrateegia “Tartu 2030” üheks eesmärgiks on luua noortele igakülgsed
võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning julgustada noori läbi noorsootöö avastama,
hoolima ja tegutsema.
Eesmärgipärase noorsootöö saavutamiseks on Tartu arengustrateegias välja toodud järgmised
eesmärgid:
1. Noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine.
2. Võimaluste laiendamine noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse
arendamiseks ning noorte tööturule sisenemiseks.
3. Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse toetamine.
4. Tõenduspõhise noorsootöö arendamine, kasutades ajakohaseid keskkondi ning
meetodeid.
5. Noorsootöötajate professionaalsuse ning nende väärtustamis- ja tunnustussüsteemi
arendamine.
Üks viise noorsootöö kvaliteedi hindamiseks on mõõta noorte rahulolu noorsootöö teenustega
ja pakutavate võimalustega, et hinnata muutusi noorsootöö kvaliteedis. Tartu noorte rahulolu
noorsootöö tegevustega on hinnatud varasemalt 2005., 2010. ja 2015. aastal. Käesoleval aastal
toimus kordusuuring, kus uuriti rahulolu noorsootöö teenustega 2020. aastal.
Lähtuvalt eesmärgist ja varasematest uuringutest käsitleti uuringus järgmisi uurimisteemasid:
1. noorte (9-19. a.) rahulolu kogetud noorsootöö tegevusega;
2. noorsootöö teenuse keskkonna meeldivus, sh sotsiaalsed suhted, tegevuste läbiviimine
ja neisse kaasamine jms;
3. vajalike tugiteenuste kättesaadavus (sh kulukus, asukoht ja korraldus);
4. rahulolu tegevuste sisuga ja saavutatud tulemuse ootustele vastavus ja kasulikkus;
5. osalemist toetavate hoiakute ja pädevuste kujunemine.
Tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et 2020. aastal kehtis Eestis eriolukord, kus erinevatel
perioodidel toimus noorsootöö kontaktivabalt.
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METOODIKA

Sihtrühm ja valim
Käesoleva uuringu üldkogumi moodustasid kõik Tartu linna noored vanuses 9-19 aastat
(12 023 inimest, Statistikaamet 2020. a.). Uuringu kitsamaks sihtrühmaks olid kooliõpilased,
ehk 3-12. klassis ning kutsekoolis põhihariduse põhjal õppivad noored.
Lisaks viidi küsitlus läbi ka 3.-6. klassi lapsevanemate hulgas, kuna selles vanuses laste puhul
mõjutavad huvi- ja noorsootöö tegevustes osalemist suures osas laste vanemad.
Tabel 1. Üldkogumi kirjeldus.
Õpilased
N

%

N

%

1781

100

697

100

3.klass

232

13%

174

26%

4.-6. klass

508

29%

502

74%

7.-9. klass

425

24%

Gümnaasium

555

31%

Kutseõppeasutus

61

3%

Tüdruk

1007

57%

Poiss

774

43%

Tartu

1421

80%

634

91%

Mujal

217

12%

63

9%

Ei oska öelda

143

8%

Eesti keel

1518

85%

616

88%

Vene keel

152

9%

47

7%

Mõni muu keel

9

1%

1

Eesti ja vene keel

57

3%

15

2%

40

2%

18

3%

5

0,30%

Kokku

Õppeaste

Sugu

Elukoht

Kodune keel

Lapsevanemad

Eesti ja mõni muu
keel
Vene keel ja mõni
muu keel võrdselt
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Valimi mudel moodustati Tartu linna koolide andmebaasi põhjal. Valimi moodustamisel
kasutati kvootvalimit kooliastmete (põhikooli II/põhikooli III aste/gümnaasium/kutsekool)
lõikes (igast õppeastmest oli eesmärk saada vähemalt 500 vastajat). Kuna osad 9-aastased
õpivad veel 3. klassis, siis küsitleti ka 3. klassi õpilasi. Seega olid uuringusse kaasatud ka
põhikooli I astme õpilased. Küsitlusse kaasati kõik õppeaastad, kuid erinevates põhikoolides
küsitleti erinevaid klassiastmeid (2-3 õppeaastat nt 2. ja 7. klass), gümnaasiumi osas anti
võimalus vastata kõikidel õpilastel.
Kokku vastas 1781 noort ja 697 lapsevanemat.
Valimi maksimaalne valimiviga ei ületa 95%-lisel usaldusnivool +/-2,22%, väiksemate
gruppide vaatlemisel võib viga suurem olla.
3.-6. klasside lastevanematelt küsiti, kui mitu alaealist last elab nende perekonnas. 27% peredes
elas üks alaealine laps, 47% kaks last, 20% kolm last ning 6% neli või rohkem last (joonis 1).

6

27

20

47

1 laps

2 last

3 last

4 või rohkem last

Joonis 1. Alaealiste laste arv peres (N=697, %)
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Küsitluse läbiviimine
Uurijad koostasid koostöös Tellijaga lähtuvalt sihtrühmast ja varasemast uuringust kaks
ankeeti. Pakkuja tõlkis ankeedid vene keelde. Ankeedid koosnesid nii valikvastustega kui
lahtistest küsimustest.
Küsitlus toimus perioodil: 29. jaanuar - 31. märts 2021.
Küsitlus viidi läbi kooliküsitlusena veebis.1 Antud uuringumeetod võimaldas küsitlust läbi viia
ka distantsõppel olevate noorte seas.
Enne küsitluse läbiviimist teavitati koole mitmeid kordi uuringu toimumisest. Küsitluse alguses
saadeti kooli kiri, kus põhikoolis paluti korraldada võimalusel küsitlus koolimajas klasside
kaupa. Kuna paljud klassid olid aga distantsõppel, siis vastasid õpilased küsitlusele iseseisvalt.
Kuni 15-aastaste noorte puhul teavitati uuringu toimumisest kooli kaudu ka lapsevanemaid.
Juhul kui lapsevanem ei olnud nõus, et tema laps uuringus osaleb, siis paluti teavitada sellest
kooli või uurijaid.
Igale koolile loodi universaalne uuringulink, mille põhjal oli uurijatel võimalik jälgida reaalajas
koolide põhist statistikat ja valimi kvoote. Peale küsitluse läbiviimist kustutati koolide tunnus
andmebaasist.
Lapsevanemate sihtrühmale saadeti kooli elektrooniliste kanalite kaudu uuringut tutvustav kiri
koos ankeedilingiga veebis.
Küsitlustulemuste töötlemiseks kasutati andmetöötluspakette MS Excel ja SPSS. Joonistel
toodud andmed on ümardatud arvutiprogrammi poolt ja seetõttu võib ridade või veergude
summa moodustada kohati alla või üle 100%.
Kui joonistel on kajastatud kõigi vastajate tulemusi, siis on joonise allkirjas märgitud "N=kõik
vastajad", kitsama sihtrühma korral on kirjas täpne vastajate arv.

1

Computer Assisted Web Interview ehk CAWI
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TULEMUSED
1. Huviharidus ja huvitegevus
1.1 Osalemine huvihariduses ja huvitegevuses

3. KLASS

2020

2020

KUTSE
ÕPE GÜMNAASIUM

2020

4.-6. KLASS

2020

7.-9. KLASS

KOKKU

Tartu linnas õppivatest 9-19-aastastest noortest osales 2020. aastal huvihariduses ja/või
huvitegevuses 73% (joonis 2).

73

27

78

2015

90

10

83

2015

17

77

23

72

2015

28

74

2020

26

66

2015

2020

22

34

58

42

30

71

Jah

Ei

Joonis 2. Noorte osalemine huvihariduses ja huvitegevuses 2020. ja 2015. aastal kooliastmete
lõikes (N=kõik vastajad, %)
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Nagu varasemad uuringud on näidanud, leidis taas kinnitust, et vanuse kasvades väheneb
huvihariduses ja huvitegevuses osalejate osakaal, kuigi 2020. aastal oli lõhe oluliselt väiksem
kui 2015. aastal. 2020. aasta tulemuste põhjal osaleb 3. klassi õpilastest huvihariduses või
huvitegevuses 78% ja 4.-6. klassi õpilastest 83%, samas kui 7.-9. klassides on vastav osakaal
juba 72% ning gümnaasiumi osas 66%. Kutseõppeasutuste õpilastest osaleb huvihariduses vaid
30%.
Võrreldes 2015. aastaga on huvihariduses ja huvitegevuses osalejate osakaal tõusnud kõige
enam gümnasistide seas (58%-lt 66%-le) ning vähenenud 3. klassi õpilaste seas (90%-lt 78%le).

1.2 Huvihariduse ja huvitegevuse infokanalid

Kõige enam said huvihariduses ja huvitegevuses osalevad noored 2020. aastal selle kohta infot
kodust (71%). Kuid olulised infokanalid olid ka sõbrad (58%), kool (45%) ja sotsiaalmeedia
(33%) (joonis 3). 12% noori leidis infot ka kuulutustest või voldikutest ning 7% noorte- või
tutvustusüritustelt. Mõned üksikud noored leidsid huviharidust ja huvitegevust puudutavat
infot ka noorteportaalidest või mujalt internetist (1%). Muude infokanalitena tõid noored välja
huviringi juhendajat, teisi pereliikmeid, noorteasutusi ning kooliga seotud e-kanaleid.
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KODUST

71

SÕPRADELT

58

KOOLIST

45

SOTSIAALMEEDIAKANALITEST

KUULUTUSTELT, VOLDIKUTEST

33

12

NOORTE- VÕI
TUTVUSTUSÜRITUSTELT

7

NOORTEPORTAALIDEST VÕI
MUJALT INTERNETIST

1

MUJALT

1

Joonis 3 . Noorte infoallikad huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks (N=1291, %).

1.3 Noorte hõivatus huvihariduse ja huvitegevusega

Veidi alla poole noortest, kes osalesid 2020. aastal huvihariduses ja/või huvitegevuses, olid
seotud ühe tegevusega (joonis 4). Kolmandik noori tegeles kahe huvialaga ning veidi üle
kümnendiku nii kolme kui ka nelja või enama huvialaga.
Võrreldes 2015. aastaga kasvas mitme huvialaga hõivatus eelkõige vanemate noorte seas.
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3. KLASS

2020

42

2015

42

2020

43

GÜMNAASIUM

2020

4.-6. KLASS

45

7.-9. KLASS

KOKKU

2020

35

2015

34

2015

31

13

25

22

31

18

21

35

15

11

33

2020

2015

Üks

Kaks

9

12

23

Kolm

15

14

29

60

8

9

28

53

12

17

33

49

12

12

6

5

Neli või rohkem

Joonis 4. Erinevate huvialadega hõivatus ühe noore kohta (N=1291, %).

17

1.4 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sagedus

Noored osalesid 2020. aastal huvihariduses ja huvitegevuses väga sageli, ligikaudu pooled
noored tegelesid huvialadega üle kolme korra nädalas ning viiendik noori osales tegevustes kas
kaks või kolm korda nädalas. Iga kümnes huvihariduses ja/või huvitegevuses osalev noor võttis
tegevustest osa kord nädalas (joonis 5).

2020

2020

2015

7

2020

7

2015

6

GÜMNAASIUM

3. KLASS

10

4.-6. KLASS

2020

7.-9. KLASS

KOKKU

Üle kolme korra nädalas tegelesid oma huvialadega sagedamini vanemate klasside õpilased –
49% 7.-9. klassi ning 51% gümnaasiumi huvihariduse ja huvitegevusega hõivatud noortest.

2015

22

12

22

25

8

23

18

19

13

2020

8

2015

9

23

16

22

21

49

21

20

42

55

23

14

40

56

23

1 kord nädalas

46

59

21

21

2 korda nädalas

51

22

48

3 korda nädalas

Üle 3 korra nädalas

Joonis 5. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sagedus (N=1291, %).
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1.5 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemine tegevusvaldkondade lõikes

Huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna kindlaks tegemiseks oli ankeedis kaks küsimust:
esiteks, milliste huvialadega üldse tegeletakse ja teiseks, millega tegeletakse kõige rohkem.
Juhul kui noor tegeles mitme huvialaga, paluti tal anda hinnangud tema jaoks kõige olulisema
tegevusala kohta.
Kõige enam osalesid 2020. aastal huvihariduses ja huvitegevuses hõivatud noored sportlikes
tegevustes (67%) (joonis 6). Ligikaudu poole vähem tegeles tantsu, näitekunsti või mõne muu
etenduskunstiga (26%) või osales muusikaga seonduvates tegevustes (24%). Iga kümnes Tartu
noor tegeles kunsti, käsitöö või disainiga. Alla 10% noortest tegelesid tehnika ja tehnoloogia
(6%), loodus- ja täppisteaduste (4%), meedia valdkonna (3%) ning keeleõppega (3%).

SPORT

67

TANTS, NÄITEKUNST JA MUUD
ETENDUSKUNSTID

26

MUUSIKA

24

KUNST, KÄSITÖÖ JA DISAIN

11

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA

6

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED 4
MEEDIA 3
KEELED
MUU TEGEVUS

3
10

Joonis 6. Noorte osalemine huvihariduses või huvitegevuses 2020. aastal valdkondade lõikes
(N=1291, %).
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1.6 Prioriteetne huviharidus või huvitegevus

2020

10

6 2 111 5

2020

2020

2020

57

18

2015

57

22

14

5 22

2020

56

22

13

4 111 3

2015

57

GÜMNAASIUM

3. KLASS

17

4.-6. KLASS

57

7.-9. KLASS

KOKKU

Kõige levinumad huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnad kattusid prioriteetsete
valdkondadega (joonis 7). Küsimusse, mida peetakse prioriteetseks huvitegevuseks, peab aga
suhtuma ettevaatlikult, kuna noor võis pidada kõiki huvialasid olulisteks, kuid küsimustikus sai
hinnangu anda vaid ühe olulise tegevuse suhtes.

2015

2015

Sport
Muusika
Tehnika ja tehnoloogia
Meedia
Muu tegevus

52

11

55

9

6 111

21

60

56

9

15

17

13

8

12

5 2 4

6

3 111 5

17

24

6

11

5

5 2 2 11 3

16

3 11

Tants, näitekunst jt etenduskunstid
Kunst, käsitöö ja disain
Loodus- ja täppisteadused
Keeled

Joonis 7. Kõige olulisem huvihariduse või huvitegevuse valdkond (N=1291, %).
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Võrreldes 2015. aastaga oli spordi olulisus 4.-6. klasside õpilaste seas veidi kasvanud ning 3.
klassides vähenenud. Muusika valdkonna olulisus oli aga veidi kahanenud kõikides
vanuseastmetes.

1.7 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise põhjused

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise põhjuste osas paluti noortel anda hinnang selle
tegevuse kohta, millega nad kõige enam seotud olid, ning ära märkida sai kõik sobivad
vastusevariandid (joonis 8).
Noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses mõjutas enim tegevuse meeldivus (88%) .

TEGEVUS MEELDIB

88

VÕIMALDAB ARENEDA

57

VÕIMALDAB MIDAGI SAAVUTADA

52

VÕIMALDAB OLLA SÕPRADEGA KOOS
JA LEIDA UUSI SÕPRU

44

MEELDIVAD JA TASEMEL JUHENDAJAD

31

VÕIMALDAB LÕÕGASTUDA

25

TÄISKASVANUD SOOVITAVAD SEDA
TEGEVUST

19

VÕIMALDAB AIDATA INIMESI JA
LOOMI, HOIDA LOODUST JA
KESKKONDA

2

MUU PÕHJUS
EI OSKA ÖELDA

2
3

Joonis 8. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise põhjused (mitu vastust; N=1291, %).
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Lisaks olid olulised põhjused eneseteostus ehk võimalus areneda (57%) ning midagi saavutada
(52%). Olulist rolli mängis ka sotsiaalne faktor – huvialaga tegelemine võimaldas veeta aega
koos sõpradega (44%).
Pea kolmandik noortest osales huvihariduses ja huvitegevuses, kuna juhendajad olid meeldivad
ja tasemel, iga neljas noor sooviga sel viisil lõõgastuda ning iga viies noor tänu täiskasvanute
soovitusele.
Muid põhjuseid toodi välja alla 2% juhtudel ning sealjuures mainiti tervislikkust, head
asukohta, andekust, harjumust ja ajasisustamise võimalust.

1.8 Huvihariduses ja huvitegevuses mitteosalemise põhjused

Huvihariduses ja huvitegevuses mitte osalenud noored tõid selle peamise põhjusena välja
ajapuuduse (50%), millele järgnesid vähene teadlikkus (22%), kõrge osalemistasu (16%) ja
sobivate tegevuste puudus (16%) (joonis 9).
Igal kümnendal juhul oli põhjuseks tegevuste liiga kauge toimumiskoht. Vähem kui
kümnendiku puhul olid põhjuseks mittesobivad juhendajad, huvipuudus, terviseprobleemid,
huvipakkuvate tegevuste puudus emakeeles, organiseeritud tegevuste mittesobivus, Covid-19
pandeemia ning kehv ruumide ja vahendite olukord.

22

POLE PIISAVALT AEGA

50

TEAN SELLEST LIIGA VÄHE

22

OSALEMINE MAKSAB LIIGA PALJU

16

MULLE SOBIVAID HUVITEGEVUSI EI
PAKUTA

16

TEGEVUSTE TOIMUMISKOHT ASUB
LIIALT KAUGEL

10

JUHENDAJAD EI MEELDI

8

HUVIPUUDUS

6

TERVIS EI VÕIMALDA OSALEDA

6

HUVIPAKKUVAD TEGEVUSED EI
TOIMU EMAKEELES

3

MEELDIB ISESEISVALT TEGUTSEDA

2

COVID19 PANDEEMIA TÕTTU

2

RUUMID JA VAHENDID ON KEHVAD

2

MUU PÕHJUS

9

Joonis 9. Huvihariduses ja huvitegevuses mitteosalemise põhjused (mitu vastust;
mitteosalejad, N=490, %).

1.9 Huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmise ajakulu ja mugavus

Huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmise ajakulu ja mugavuse osas paluti
noortel anda hinnang ühe huviala osas, millega nad kõige enam seotud olid.
Ilmnes, enam kui pooled noored jõudsid 2020. aastal huvikooli, huviringi või treeningrühma
kohale kuni 15 minutiga (joonis 10). Kolmandikul kulus selleks aega kuni 30 minutit ja
kümnendikul kuni 45 minutit. Rohkem kui 45 minutit kulus kohalejõudmiseks 7% noortel.

23

7

8

52
33

Kuni 15 minutit

Kuni 30 minutit

Kuni 45 minutit

Rohkem kui 45 minutit

Joonis 10. Ajakulu huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmiseks (N=1291, %).

Huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmist pidas pigem või täiesti mugavaks 79%
noortest, samas kui 13% hindas ligipääsetavust pigem ebamugavaks ning 3% täiesti
ebamugavaks (joonis 11).

3

13

6
37

42

Igati mugav
Üldse ei olnud mugav

Pigem mugav
Ei oska öelda

Mitte eriti mugav

Joonis 11. Huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmise mugavus (N=1291, %).
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Huvikooli, huviringi või treeningrühma kohalejõudmise mugavus ei sõltunud aga alati
ajakulust. Noored, kes pidasid kohalejõudmist mitte eriti mugavaks või üldse mitte mugavaks,
jõudsid huvikooli, huviringi või treeningrühma kõige sagedamini kuni poole tunniga. Samas
oli kohalejõudmist ebamugavaks pidanute seas siiski keskmisest vähem noori, kelle teekonna
pikkuseks oli kuni 15 minutit ning keskmisest enam neid, kellel kulus kohalejõudmiseks
rohkem kui 45 minutit.

1.10 Noorte kaasamine huvihariduse ja huvitegevuse planeerimisse

Sarnaselt eelnevaga paluti noortel ka kaasamise teemal hinnata huviharidust või huvitegevust,
millega nad enim seotud olid.
Huvihariduse või huvitegevuse juhendajad olid 2020. aastal 39% noortelt küsinud, kuidas
tundi, ringi või trenni huvitamaks ja kasulikumaks muuta (joonis 12). Ligikaudu sama palju oli
noori, keda ei olnud tegevuse planeerimisse kaasatud.
Mida vanem oli noor, seda tõenäolisemalt kaasati teda huvitegevuse planeerimisse. Võrreldes
2015. aastaga oli noorte kaasamine kõikides vanusegruppides pigem vähenenud.
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2020

GÜMNAASIUM

2020

7.-9. KLASS

2020

39

27

2015

28

2015

38

50

23

72

31

42

27

36
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43

34

2015

49

2020

48

2015

24

23

51

30

50

22

50

Jah

Ei

Ei oska öelda

Joonis 12. Noorte kaasamine tunni, trenni või ringi planeerimisse (N=1291, %).

1.11 Noorte kaasamine huvihariduse ja huvitegevuse ürituste või tegevuste korraldamisse

Huvihariduse ja huvitegevuse juhendajad olid 45% noortest kaasanud sellel huvialal,
millega nad enim seotud olid, mõne ürituse või tegevuse korraldamisse (joonis 13).
Ligikaudu sama palju oli noori, keda ei olnud kaasatud ühegi tegevuse või ürituse
korraldamisse.
Sealjuures on 4.-12. klassi noorte kaasamise osakaalud sarnased (46-48%). Võrreldes
2015. aastaga on aga 13% võrra tõusnud kaasatute osakaal gümnasistide seas.
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Joonis 13. Noorte kaasamine seoses huvihariduse või huvitegevusega mõne ürituse või
tegevuse korraldamisse (N=1291, %).

1.12 Noorte rahulolu huvihariduse ja huvitegevuse erinevate valdkondadega

Huvitegevuse või huvihariduse puhul, millega enim seotud ollakse, oli juhendajate
tegevusega pigem või väga rahul 94% huvialadega tegelevatest noortest,
tegevusvahenditega ja toimumisaegadega 93% (joonis 14). Rahulolematuid oli
erinevates valdkondades 2-3%.
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Joonis 14. Huvihariduses ja huvitegevuses hõivatud noorte rahulolu erinevate
valdkondadega (N=1291, %).

1.13 Lapsevanemate rahulolu huvihariduse ja huvitegevuse erinevate aspektidega

3.-6. klasside lapsevanemad, kelle lapsed huvihariduses või huvitegevuses osalesid, olid
sagedaimini väga rahul oma lapse huvihariduse või huvitegevuse juhendajate tegevuse ja nende
koostööga lapsevanematega (57%) ning ruumide ja tegevusvahenditega (49%) (joonis 15).
Kõige kriitilisemad oldi aga huvitegevuse mõjuga lapse arengule, millega ei olnud pigem või
üldse rahul 29% lapsevanematest. Mõnevõrra kriitilisemad oldi ka huvitegevusele
ligipääsetavuse osas, mille puhul oli pigem või üldse mitte rahul olevate lapsevanemate osakaal
17%.
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Joonis 15. 3.-6. klassi lapsevanemate rahulolu huvihariduse ja huvitegevuse erinevate
aspektidega (N=1291, %).
Huviala juhendajatega mitterahulolu põhjendati järgnevalt: toetuse puudus, liiga nõudlikud ja
agressiivsed juhendajad, juhendavad liiga vähe, ebavõrdne suhtumine.
Tegevusvahenditega rahulolematust põhjendati ebasobivate vahenditega ning liiga kalli
varustusega, mida peab ise soetama.

1.14 Üldine rahulolu huvihariduse ja huvitegevusega
Huvihariduse või huvitegevusega, millega enim seotud ollakse, oli pigem või väga rahul 95%
noortest, rahulolematuid oli 4% ning hinnangut ei osanud anda 2% (joonis 16).
Väga rahulolevaid oli kõige enam 3. klasside õpilaste seas (70%), kõige vähem olid rahul 7.-9.
klassi õpilased (50%). Kuid üldine rahulolijate osakaal oli kõikides vanuseastmetes sarnane,
jäädes 94-96% vahemikku.
Võrreldes 2015. aastaga oli väga rahul olijate osakaal langenud kõikides vanuseastmetes, kuid
kõige enam 7.-9. klasside õpilaste seas (-23%).
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3.-6. klasside lapsevanemad olid võrreldes noortega veidi kriitilisemad, väga rahul oli
huvihariduse ja huvitegevusega 46% (erinevus noortega 15%). Rahulolematuid oli vanemate
seas 3%.
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Joonis 16. Üldine rahulolu huvihariduse ja huvitegevusega (N=1291, %).
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2. Noortekeskused
2.1 Osalemine noortekeskuste tegevustes

2020. aastal oli noortekeskuste tegevustes osalenud iga kümnes noor. Noortekeskuseid
külastasid enam 3-9. klasside õpilased (14-15%), samas kui gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste
õpilastest osales noortekeskuste tegevustes vaid 5% (joonis 17).
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Joonis 17. Noortekeskuste tegevustes osalemine (N=1781, %).
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2.2 Noortekeskuste tegevustes osalemise aktiivsus erinevate keskuste lõikes

Noortelt, kes 2020. aastal noortekeskuste tegevustes osalesid, küsiti ka erinevate Tartu
noortekeskuste külastamise sagedust. Keskuste füüsilise külastamise puhul tuleb silmas pidada
ka asjaolu, 2020. aastal olid Tartu noortekeskused avatud vaid mõned kuud.
Selgus, et noored võtsid osa kõige aktiivsemalt Anne Noortekeskuse tegevustest (sagedasi
käijad 27%) (joonis 18). Lille ja Ilmatsalu noortekeskust külastas sageli pea iga viies noor.

A N N E N O O RT E K E S K U S

27

LILLE NO ORTEKES KUS

17

ILMATSALU NOORTEKESKUS

16

32

42

28

17

55

67

Käisin eelmisel aastal seal sageli
Käisin eelmisel aastal seal mõnel korral
Olen seal käinud varem, aga mitte eelmisel aastal
Joonis 18. Noortekeskuste tegevustes osalemise aktiivsus erinevate keskuste lõikes (N=196,
%).

Kõige sagedamini külastasid 2020. aastal noortekeskustes käinud noored samuti Anne
Noortekeskust (56%) (joonis 19). Mõnevõrra vähem käidi Lille Noortekeskuses (26%) ja
Ilmatsalu Noortekeskuses (19%).
Noortekeskusi külastavad noored ei piirdu vaid ühe keskuse külastamisega. Ligi pooled Tartu
noortekeskuste külastajad (48%) olid vähemalt mõnel korral külastanud kõiki kolme Tartu
noortekeskust.
32

19

26

56

Lille Noortekeskus

Anne Noortekeskus

Ilmatsalu Noortekeskus

Joonis 19. Kõige sagedamini külastatud noortekeskus (N=196, %).

Noortelt küsiti ka, kui tihti nad külastavad seda noortekeskust, kus nad 2020. aastal kõige
sagedamini käisid.
Ligikaudu pooled Anne ja Ilmatsalu noortekeskustes käijad külastasid eelmise aasta jooksul
noortekeskust paar korda (joonis 20).
Lille Noortekeskuses oli paar korda aastas käijaid rohkem (60%). Iganädalasi käijaid oli Anne
ja Ilmatsalu noortekeskustes ligikaudu 40%, Lille Noortekeskuses poole vähem (18%).
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Joonis 20. Kõige sagedamini külastatud noortekeskuses käimise sagedus (N=196, %).

2.3 Noortekeskuste kohta info saamise kanalid

Noortekeskusi külastavad noored said 2020. aastal nende kohta kõige enam infot sõpradelt
(62%). Pea iga kolmas noor sai infot kodust ja iga viies noor sotsiaalmeediakanalitest (joonis
21). Kõige vähem saadi infot noorteportaalidest või internetist üldiselt (1%).
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Joonis 21. Infokanalid, kust saadakse infot noortekeskuste kohta (mitu vastust, N=196, %).

2.4 Noortekeskuste külastamise põhjused

Noortekeskuste külastamise põhjuste osas paluti noortel anda hinnang peamise noortekeskuse
osas, mida nad kõige sagedamini külastasid.
Noorte osalemist noortekeskuse tegevustes mõjutas 2020. aastal sarnaselt huviharidusele ja
huvitegevusele kõige enam meeldivus (46%) (joonis 22). Kuid erinevalt huvialadest, kus
olulisteks mõjutajateks olid ka eneseteostuse võimalused, külastasid noored noortekeskuseid
eelkõige sotsiaalse keskkonna tõttu. Pea iga kolmas noor külastas noortekeskust seetõttu, et
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seal oli võimalik veeta aega koos sõpradega ning seal olid meeldivad ja tasemel töötajad.
Eneseteostuse ja lõõgastumise võimalust nägi noortekeskuses 13-14% külastajatest.
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Joonis 22. Põhjused, miks külastatakse noortekeskust (mitu vastust, N=196, %).

Toe võimalust oluliste küsimuste ja probleemide korral nägi noortekeskuses 5% neid
külastavatest noortest.
Muude põhjustena toodi välja sünnipäevadel, huviringides, malevas, üritustel ja projektides
osalemist, head asukohta ja sõprade soovitust.

36

2.5 Tegevused noortekeskustes

Ka tegevuste osas paluti noortel anda hinnang peamise noortekeskuse osas, mida enim
külastati.
Pea iga teine noor veetis 2020. aastal noortekeskuses aega niisama või kohtus sõpradega (joonis
23). Lisaks olid küllaltki levinud põhjused noortekeskustes käimiseks piljardi, lauatennise,
lauamängude või pilli mängimine (29%), erinevates tegevustes osalemine (23%),
noorsootöötajatega vestlemine (21%) ning arvuti- ja videomängude mängimine (20%).
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Joonis 23. Põhjused, miks külastatakse noortekeskust (mitu vastust, N=196, %).
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2.6 Rahulolu noortekeskuse erinevate aspektidega

Kõige sagedamini külastatud noortekeskuse noorsootöötajate tegevuse, tegevusvahendite,
ruumide ja sisustuse ning lahtiolekuaegadega oli pigem või väga rahul 84-87% noortest (joonis
24). Rahulolematuid erinevate aspektidega oli vaid 1-2% ulatuses.
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Joonis 24. Noorte rahulolu noortekeskuste erinevate aspektidega (N=196, %).
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Keskmisest enam olid noorsootöötajate tegevuse, tegevusvahendite ja ruumide ning sisustusega
väga rahul Ilmatsalu Noortekeskuse külastajad. Samas oli nende külastajate seas keskmisest
veidi enam neid, kes olid rahulolematud keskuse lahtiolekuaegadega.
Anne Noortekeskuses oli keskmisest veidi enam neid, kes ei olnud rahul ruumide ja sisustusega
(4%). Lille Noortekeskuse lahtiolekuaegadega oldi keskmisest harvemini väga rahul (36%).
Ka 3.-6. klassi lapsevanematel paluti hinnata oma lapse enim külastatavat noortekeskust nii
üldiselt kui erinevatele aspektide osas.
3.-6. klassi lapsevanematest oli 2020. aastal noortekeskustega üldiselt rahul 82%, pigem ei
olnud rahul 9% ning 9% puudus selles osas seisukoht (joonis 25). Kõige enam olid
lapsevanemad rahul noortekeskuses käimise mõjuga lapse arengule (pigem või väga rahul
84%) ning noortekeskuste lahtiolekuaegadega (80%). Kõige kriitilisemad oldi aga
ligipääsetavuse osas, millega ei olnud pigem või üldse rahul 26% lapsevanematest.
Kuna noortekeskuste külastamine on Tartus noortele tasuta, siis noortekeskuste töös
osalemisega seotud kulutuste all võisid lapsevanemad pidada silmas nii kaudseid kulusid kui
noortekeskustes tegutsevate allüürnike pakutavate teenustega (nt huviringid) seotud kulusid.
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Joonis 25. Lapsevanemate rahulolu noortekeskuste erinevate aspektidega (N=55, %).

2.7 Noortekeskuses käimise mugavus

Kõige mugavam oli noortel 2020. aastal minna Anne ja Lille noortekeskustesse (pigem või
täiesti mugav 80-81%), samas kui Ilmatsalu Noortekeskusesse kohalejõudmine oli veidi
ebamugavam (joonis 26). Selle külastajate seas oli ka kõige rohkem rahulolematuid - pigem
või täiesti ebamugavaks oli seda hinnanud 11% noortest. Lille Noortekeskuses oli teistest enam
neid, kes hindasid kohalejõudmist väga ebamugavaks (4%).
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Joonis 26. Noortekeskusesse kohalejõudmise mugavus (N=196, %).

2.8 Noorte kaasamine noortekeskuses

Kõige sagedamini külastatud noortekeskustes kaasati noori 2020. aastal pigem ürituste ja
tegevuste korraldamisse kui noortekeskuses toimuvate tegevuste algatamisse või läbiviimisse
(joonis 27).
Anne ja Ilmatsalu noortekeskuste külastajatest oli iga viies osalenud mõne tegevuse
algatamises või läbiviimises, Lille Noortekeskuses aga iga neljas noor. Ürituse või tegevuse
korraldamisse oli Ilmatsalu Noortekeskuses kaasatud iga teine noor, Lille ja Anne
noortekeskustes oli kaasatuid mõnevõrra vähem (37-38%).
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Joonis 27. Noorte kaasamine ürituste või tegevuste korraldamisse ning tegevuste algatamisse
ja läbiviimisesse noortekeskustes (N=196, %).

2.9 Üldine rahulolu noortekeskustega

Üldist rahulolu hindasid noored samuti enim külastatud noortekeskuse puhul.
Ilmnes, et Ilmatsalu Noortekeskusega olid 2020. aastal teistest sagedamini väga rahul nii
noored kui ka lapsevanemad (vastavalt 46% ja 70%) (joonis 28). Võrreldes lapsevanemate ja
noorte hinnanguid, siis Anne ja Lille noortekeskustega olid rohkem rahul noored.
Anne Noortekeskus oli ainuke noortekeskus, mida külastasid ka väga rahulolematud noored
(3%). Lapsevanemad olid kõige kriitilisemad Lille Noortekeskuse osas, põhjus oli eelkõige
selle ligipääsetavuses (transpordi võimalused).
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Joonis 28. Üldine rahulolu noortekeskustega (noored N=196, lapsevanemad N=55, %).

2.10 Noortekeskuses mittekäimise põhjused

2020. aastal noortekeskusi mitte külastanud noored tõid selle põhjustena noortekeskusega
otseselt mitteseostuvad asjaolud: huvipuudus (56%), ajapuudus (40%), sõbrad ei käi
noortekeskustes (31%) (joonis 29).
Samas oli suur osakaal neid, kellel oli noortekeskustest madal teadlikkus (50%). Otseselt
noortekeskust iseloomustavaid põhjusi, näiteks noortekeskuse töötajad ei meeldi, ruumid on
kehvad, seal ei pakuta sobivaid tegevusi, märkis vaid mõni protsent vastanutest. Asukohta on
probleemina märkinud iga kümnes noor. Väikene hulk noori ei käi noortekeskustes tervislikel
põhjustel või seetõttu, et tegevused ei toimu nende emakeeles (1%).
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Muude põhjustena toodi välja mittesobilikku vanust, eelmiste keskuse töötajate lahkumist,
ebameeldivat seltskonda, vanematele noortekeskuses käimise mitte meeldimist, Covid-19
pandeemiat, elukoha kaugust keskusest, infopuudust ja majanduslikke põhjuseid.
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Joonis 29. Noortekeskustes mittekäimise põhjused (mitu vastust, N=1585, %).

44

3. Noortelaagrid
3.1 Osalemine noortelaagrites

Kolmandik Tartu noortest oli osalenud 2020. aastal noortelaagrites (joonis 30).
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Mitte üheski
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6 4

6
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6

42

10 22
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Rohkemates

Joonis 30. Noortelaagrites osalemine (N=1781, %).

Eelkõige olid laagrites osalenud kuni 9. klassi noored (33-35%). Gümnasistidest ja
kutseõppeasutuse õpilastest oli laagrites osalenud poole vähem noori - 15-16%. Laagrites
osalemise sageduses oli märgata sarnast trendi - kuni 9. klassi õpilased osalesid laagrites
sagedamini kui gümnasistid või kutseõppes olevad noored.
83% juhtudest oli viimati osaletud ööbimisega laagris.
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3.2 Noortelaagrite kohta info saamise kanalid

Kõige enam said 2020. aastal laagrites osalenud noored nende kohta infot koolist (56%) ja
sõpradelt (38%) (joonis 31). 15% leidis infot sotsiaalmeediakanalitest, 14% sai infot kodust
ning 11% huviringi juhendajalt.
Muude kanalite olulisus jäi alla 5%. Muude infokanalite all nimetati huviringe, kooli, meediat
ja sugulasi.
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SÕPRADELT
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1
5

Joonis 31. Infokanalid, kust noored leiavad infot laagrite kohta (mitu vastust, N=492, %).
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3.3 Noortelaagrites osalemise põhjused

Noorte osalemist laagrites mõjutas 2020. aastal enim laagritegevuste meeldivus, mille tõi
osalemise põhjusena välja kolmveerand laagrites käinud noortest (joonis 32).
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Joonis 32. Laagrites osalemise põhjused (mitu vastust, N=492, %).
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Ligi pooled laagrites osalenud noored tõid oluliste põhjustena välja ka arenguvõimaluse ja
sotsialiseerumise aspekti. Ligi 40% noortele meeldisid laagrite juhendajad, kolmandik soovis
laagris midagi saavutada ning veerand lõõgastuda. Ligi viiendik noori tõi välja, et nad käisid
laagris täiskasvanute soovituse tõttu või said laagri raames reisida. Laagris oluliste küsimuste
ja probleemide korral toe saamise võimalust mainis kümnendik noortest.
Muude põhjustena toodi välja sõprade soovitust, laagri kohustuslikkust ning huvi ja vahelduse
pakkumist.

3.4 Noorte kaasamine laagrites
37% 2020. aastal laagrites osalenud noorte käest küsiti laagris olles, kuidas võiks laagrit
huvitavamaks muuta, 39% noorte käest seda aga ei uuritud ning neljandik ei osanud küsimusele
vastata (joonis 33).
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Joonis 33. Noortelt laagrite huvitavamaks muutmise kohta arvamuse küsimine (N=492, %).

Enam kui pooled noored osalesid laagrites mõne ürituse või tegevuse korraldamises ning veidi
alla kolmandiku sai mõne ürituse või tegevuse algatada või läbi viia (joonis 34).
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OSALEMINE MÕNE ÜRITUSE
VÕI TEGEVUSE
KORRALDAMISEL

51

M Õ N E Ü RI T U S E V Õ I T E G E V U S E
A L G ATA M I N E V Õ I L Ä B I V I I M I N E
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13
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Joonis 34. Noorte kaasamine ürituste või tegevuste korraldamisse ning tegevuste algatamisse
ja läbiviimisesse noortelaagrites (N=492, %).

3.5 Rahulolu noortelaagritega
Viimase laagriga, kus 2020. aastal osaleti, oli üldiselt pigem või väga rahul 93% noortest.
Laagriga rahulolematuid oli 6%, sealjuures 2% ei olnud üldse rahul (joonis 35).

ÜLDINE RAHULOLU

62

K A S VATA J AT E T E G E V U S E G A

64

32

22

TOIMUMISKO HA JA
TING IMUSTEGA

63

32

212

TEGEVU SVAH ENDITEG A

62

33

14

Väga rahul
Üldse ei olnud rahul
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Ei oska öelda
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Joonis 35. Noorte rahulolu noortelaagritega üldiselt ja eri valdkondade lõikes (N=492, %).
49

Kasvatajate tegevusega jäi pigem või väga rahule 96% ning toimumiskoha ja
tegevusvahenditega 95% noortest. Toimumiskoha ja tingimustega ei olnud üldse rahul vaid 1%
noortest.
3.-6. klassi lapsevanematest olid laagritega üldiselt rahul 96% ning pigem ei olnud rahul 1%
(joonis 36).
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35

47
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57
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52

6 8

13 21
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Joonis 36. Lapsevanemate rahulolu noortelaagritega üldiselt ja erinevate valdkondade lõikes
(N=251, %).
Kõige enam olid lapsevanemad rahul laagrite toimumisaegadega ja laagri mõjuga lapse
arengule (96%). Laagrijuhtide tegevuse ja nende koostööga lapsevanematega oli rahul 88%
lapsevanematest, kuid oli ka 5% pigem rahulolematuid ning 1% täiesti rahulolematud. Laagri
ligipääsetavusega oli rahul 93% ning ruumide ja tegevusvahenditega 88% lapsevanematest.
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4. Noorteühendused
4.1 Osalemine noorteühendustes

2020. aastal osales noorteühendustes iga kahekümnes Tartu noor (joonis 37).
Vanuse kasvades noorteühendustes osalemise tõenäosus suurenes. Kui 3. klassis osales mõnes
noorteühenduses 1% noortest, siis gümnasistide seas oli neid 8% ning kutseõppeasutustes 15%.
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Joonis 37. Noorte osalemine noorteühendustes (N=1781, %).
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4.2 Osalemine erinevates noorteühendustes

Noorteühendustes osalevatest noortest olid 2020. aastal 2/3 seotud õpilasesinduste, Tartu linna
noortevolikogu ja malevate aktiiviga (joonis 38). Kaitseliidu noorteorganisatsioonis osales 20%
noorteühendustes osalevatest noortest ning poliitilistes organisatsioonides osalejaid oli 2%.
Kõige aktiivsemalt osalesid noored samuti õpilasesinduste, Tartu linna noortevolikogu ja
malevate aktiivis, kus 39% osalejatest olid tegevad iganädalaselt.
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98
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8 7 81

Mõni kord kuus

Joonis 38. Noorte osalemine noorteühendustes liikide lõikes (N=90, %).
Muudes noorteühendustes osales 23% noorteühendustes osalevatest noortest. Kõige
sagedamini osaleti sealjuures kohaliku tasandi noorteühendustes, aga välja toodi ka riiklikke ja
rahvusvahelisi ühendusi (tabel 2).
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Tabel 2. Muud noorteühendused, kus on 2020. aastal osaletud.
Rahvusvahelised
Youth+, Junior Ranger
CISV

Riiklikud
Tegusad Eesti Noored,
MTÜ Euroopa Maja
MTÜ 4YouthEST
Eesti Rahvusparkide
Noorte Looduskaitsejate
Selts
Changemakers

Kohalikud
Tartu töömalev (2)
Gaidid (2)
Tähtevere Leo klubi
Skaudid
Salemi kogudus
Elva noortevolikogu
Koguduse noortegrupid

4.3 Noorteühenduste tegevustes osalemise sagedus

Ligi 60% 2020. aastal noorteühendustes kaasa löövatest noortest osalesid selle
noorteühenduse tegevustes, millega nad enim seotud olid, iganädalaselt, kolmandik igakuiselt
ja kümnendik paar korda aastas (joonis 39).
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Keskmiselt 1-2 korda kuus

Keskmiselt 1 kord nädalas

Keskmiselt 2-3 korda nädalas

Keskmiselt rohkem kui 3 korda nädalas

Praktiliselt iga päev

Joonis 39. Noorteühenduste tegevustes osalemise sagedus (N=90, %).

4.4 Roll noorteühenduses

Noortelt uuriti ka seda, milline on nende roll noorteühenduses, mille tegevustes nad enim
osalesid.
Enam kui pooled noorteühenduses osalejad olid seal aktiivsed liikmed, kes osalesid nii
tegevustes kui ürituste korraldamisel (joonis 40). 13% oli noorteühenduses kandev roll ühena
eestvedajatest või juhtidest ning ligi 30% ei olnud endi hinnangul aktiivsed liikmed, kuid
osalesid noorteühenduse korraldatud üritustel. Noorteühenduse nimekirjas olevaid, kuid
tegevustes mitte osalevaid noori oli 2% ulatuses.
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2

13

29

56

Olin üks eestvedajatest/juhtidest
Olin aktiivne liige, osalesin tegevuse, ürituste korraldamisel
Ma ei olnud aktiivne liige, kuid osalesin korraldatud üritustel
Olin liikmete nimekirjas, kuid tegevustes ei osalenud
Joonis 40. Roll noorteühenduses, mille tegevustes enim osaletakse (N=90, %).

4.5 Noorteühendustest info saamise kanalid

Kõige enam saadi noorteühenduste kohta infot koolist (59%) ja sõpradelt (47%) (joonis 41).
Kolmandik noori said infot kodust ja sotsiaalmeediast. Noorte- või tutvustusüritustelt oli
noorteühenduste kohta infot saanud 17% noortest ning kuulutustelt ja voldikutest 9% noortest.
Mujalt internetist oli vastavat infot saanud 2% noortest.
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Joonis 41. Infoallikad, kust saadi infot noorteühenduste kohta (mitu vastust, N=90, %).

4.6 Noorteühendustes osalemise põhjused

Noortel paluti tuua välja osalemise põhjused ühe noorteühenduse kohta, millega ta on kõige
enam seotud.
Noorte osalemist noorteühendustes mõjutas kõige enam tegevuse meeldivus (79%) (joonis 42).
Lisaks olid olulised põhjused noorteühendustes osalemiseks ka eneseteostus ja sotsiaalne pool:
60% noorteühendustes osalevatest noortest tõi välja võimalust areneda, 59% võimalust midagi
saavutada ning 52% võimalust olla koos sõpradega ja leida uusi sõpru.
Kolmandik noortest osales noorteühendustes, kuna juhendajad olid meeldivad ja tasemel või
võimaluse tõttu aidata seetõttu teisi inimesi ja loomi ning hoida keskkonda. Kõige vähem toodi
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noorteühendustes kaasa löömise põhjustena välja täiskasvanu soovitust (17%) ja võimalust
lõõgastuda (14%).

MEELDIB ÜHENDUSE
TEGEVUS

79
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14

MUU PÕHJUS
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Joonis 42. Noorteühendustes osalemise põhjused (mitu vastust, N=90, %).

4.7 Noorte kaasamine noorteühendustes

Noortelt küsiti, kas noorteühenduses on arvestatud nende arvamusega. Ligi 60%
noorteühendustes osalevate noorte kinnitusel oli 2020. aastal nende arvamusega alati arvestatud
ning pea neljandiku puhul tehti seda mõnikord, kuid mitte alati (joonis 43). 2% noortest ütles,
et nende arvamusega ei ole arvestatud ning 18% üldiselt oma arvamust ei avaldanudki.
57

18
2
57

23

Alati arvestati
Vahel arvestati, vahel mitte
Ei arvestatud
Üldiselt ma ei avaldanud oma arvamust

Joonis 43. Noorte arvamuste ja ettepanekutega arvestamine noorteühenduses (N=90, %).

78% noorteühendustes tegutsevatest noortest oli 2020. aastal osalenud ühenduses, millega nad
enim seotud on, ka mõne ürituse või tegevuse korraldamisel (joonis 44). Samas mõnda üritust
või tegevust oli ise algatanud või läbi viinud oluliselt vähem noori (48%).
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Joonis 44. Noorte kaasamine mõne ürituse või tegevuse algatamisse, läbiviimisesse või
korraldamisse noorteühenduses (N=90, %).

58

4.8 Rahulolu noorteühendustes osalemisega

Veidi üle poole noorteühendusse kaasatud noortest olid 2020. aastal seal osalemisega väga
rahul ja 42% pigem rahul, 4% ei osanud hinnangut anda (joonis 45).
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Ei oska öelda
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Joonis 45. Rahulolu noorteühenduses osalemisega (N=90, %)
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5. Noorteprojektid
5.1 Osalemine noorteprojektides

Noorteprojektides osales 2020. aastal viiendik noortest (joonis 46). Enamjaolt oli sealjuures
osaletud 1-2 projektis (16%), kuid 2% noortest oli osalenud ka 3-5 ning 1% veelgi rohkemates
projektides.
Vanemate klassidega võrreldes vähemal määral olid noorteprojektides osalenud 3. klassi
lapsed, kellest oli vastav kogemus 15%.
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Joonis 46. Osalemine noorteprojektides (N=1781, %).
Viimases projektis oli 18% noorteprojektides osalenud noortest üheks algatajatest,
eestvedajatest või juhtidest ning 82% projektis osalejad ja meeskonnaliikmed.
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5.2 Kokkupuude noortega teistest riikidest

Noorteprojekti kaudu, milles viimati osaleti, puutus teiste riikide noortega kokku kolmandik
noori, sealjuures 17% projektide puhul käisid välismaalased Eestis, 6% käisid Eesti noored
välismaal ning 4% ulatuses käisid nii Eesti noored välismaal kui välismaalased Eestis (joonis
47).
Ligi 60% noorteprojektidest ei olnud rahvusvahelised ning 16% puhul takistasid välisvisiite
koroonapiirangud, mistõttu toimusid kohtumised veebis.
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Käisin ise välismaal
Välismaalased käisid Eestis
Käisin ise välismaal ja välismaalased käisid Eestis
See ei olnud rahvusvaheline projekt
Koroonapiirangute tõttu ei olnud visiidid võimalikud, kohtumised toimusid veebis

Joonis 47. Kokkupuude teiste riikide noortega viimases noorteprojektis (N=349, %).

5.3 Noorteprojektides osalemise põhjused

Viimases noorteprojektis osalemise põhjuseks oli enim projekti tegevuste meeldivus (64%)
(joonis 48). Lisaks toodi sageli esile võimalusi noorteprojekti käigus areneda (40%), olla
sõpradega ja leida uusi sõpru (33%) ning midagi saavutada (29%).
Viiendik noortest osales noorteprojektides, kuna juhendajad olid meeldivad ja tasemel või
täiskasvanud soovitasid seda. Iga kümnes noor tundis, et projektis osalemine võimaldas
lõõgastuda, aidata teisi inimesi ja loomi ning hoida keskkonda. Samuti leidis kümnendik noori,
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et noorteprojektide raames on neil võimalus reisida ning võimalik saada tuge oluliste küsimuste
ja või probleemide korral.
Muude põhjustena (3%) toodi välja, et projekt oli seotud huvitegevuse või kooliga ning
projektis osaleja või korraldaja rollis olemisega.
14% noorteprojektides osalenud noortest ei osanud aga ühtki konkreetset osalemise põhjust
nimetada.

TEGEVUS MEELDIS

64

VÕIMALDAB ARENEDA

40

VÕIMALDAB OLLA SÕPRADEGA KOOS JA
LEIDA UUSI SÕPRU

33

VÕIMALDAB MIDAGI SAAVUTADA

29

MEELDIVAD JA TASEMEL JUHENDAJAD

22

TÄISKASVANUD SOOVITAVAD SEDA
TEGEVUST

18

VÕIMALDAB LÕÕGASTUDA

12

VÕIMALDAB AIDATA INIMESI JA LOOMI,
HOIDA LOODUST JA KESKKONDA

10

VÕIMALUS REISIDA

10

TUGI OLULISTE KÜSIMUSTE JA
PROBLEEMIDE KORRAL

9

MUU PÕHJUS 3
EI OSKA ÖELDA

14

Joonis 48. Viimases noorteprojektis osalemise põhjused (mitu vastust, N=349, %).
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6. Malevad
Tartu linnas saavad malevates osaleda noored alates 13. eluaastast. Seega on antud peatükis
käsitletud 13-aastaste ja vanemate noorte (1110 vastajat) hinnanguid.

6.1 Osalemine malevates

2020. aastal oli Tartu linna 13-aastastest ja vanematest noortest osalenud malevates 7% (joonis
49). Enim osalesid malevates 4.-6. klasside (10%) ning kutseõppeasutuste (9%) õpilased.
Sealjuures oli 4.-6. kasside õpilastes seas enim neid, kes olid aasta jooksul osalenud rohkem
kui kahes malevas.
Malevates osaledes ööbis 59% malevanoortest oma kodus ja 41% eraldi majutuskohas.
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Joonis 49. 13-aastaste ja vanemate noorte osalemine malevates (N=1110, %).
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6.2 Malevate kohta info saamise kanalid

Malevate kohta olid neis osalenud noored saanud infot enamasti sõpradelt (48%), kodust
(47%) ja sotsiaalmeediakanalitest (30%) (joonis 50). Oluliselt vähemal määral oli neid, kelle
info malevate kohta pärines noorte- või tutvustusüritustelt (14%), koolist (14%) ning
kuulutustelt või voldikutest (9%). Kõige harvemini saadi malevate kohta infot
noorteportaalidest või mujalt internetist (5%).

SÕPRADELT

48

KODUST

47

SOTSIAALMEEDIAKANALITEST

30

NOORTE- VÕI
TUTVUSTUSÜRITUSTELT

14

KOOLIST

14

KUULUTUSTELT, VOLDIKUTEST

9

NOORTEPORTAALIDEST VÕI MUJALT
5
INTERNETIST
MUJALT

6

Joonis 50. Infoallikad, kust saadi infot malevate kohta (mitu vastust, N=66, %)
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6.3 Malevates osalemise põhjused

Enam kui pooled malevanoored osalesid malevates, kuna see võimaldas raha teeninda ning
veidi alla poole oli neid, kellele meeldisid maleva tegevused (joonis 51). Kolmandaks
peamiseks malevas osalemise põhjuseks oli võimalus olla koos sõpradega ning leida uusi sõpru
(41%). Ligi 30% malevanoorte jaoks mängis olulist rolli ka võimalus areneda ja midagi
saavutada ning meeldivad ja tasemel juhendajad. Enam kui viiendikule olid malevasse minekut
soovitanud täiskasvanud ning veidi vähemal määral oli neid, kes soovisid seeläbi aidata inimesi
ja loomi ning hoida ümbritsevat keskkonda. Ülejäänud põhjuseid tõi välja vähem kui
kümnendik malevanoori.

VÕIMALUS RAHA TEENIDA

52

MALEVA TEGEVUSED MEELDISID

48

VÕIMALDAB OLLA SÕPRADEGA KOOS JA
LEIDA UUSI SÕPRU

41

VÕIMALDAB ARENEDA

32

MEELDIVAD JA TASEMEL JUHENDAJAD

30

VÕIMALDAB MIDAGI SAAVUTADA

29

TÄISKASVANUD SOOVITAVAD SEDA
TEGEVUST

21

VÕIMALDAB AIDATA INIMESI JA LOOMI,
HOIDA LOODUST JA KESKKONDA
VÕIMALDAB LÕÕGASTUDA

17
9

TUGI OLULISTE KÜSIMUSTE JA
5
PROBLEEMIDE KORRAL
MUU PÕHJUS 3
EI OSKA ÖELDA

18

Joonis 51. Malevates osalemise põhjused (mitu vastust, N=66, %)
65

Lisaks sellele, et malevates osalemisel oli noortele kõige olulisem raha teenimine, käidi tööl ka
väljaspool malevat. Tartu 13-aastastest ja vanematest noortest oli 2020. aastal väljaspool
malevat palgatööl käinud kokku ligi kolmandik. Neljandik noortest töötas vaid suvevaheajal
ning 7% kooliskäimise kõrvalt.

6.4 Noorte kaasamine malevates

Pea pooltelt malevates osalenud noortelt oli malevas viibimise ajal küsitud, kuidas võiks
maleva tegevusi huvitavamaks muuta, viiendiku noorte käest seda aga ei uuritud ning
kolmandik ei osanud küsimusele vastata (joonis 52).

33
46

21

Jah

Ei

Ei oska öelda

Joonis 52. Noortelt malevate huvitavamaks muutmise kohta arvamuse küsimine (N=66, %).

Pea pooled noored osalesid malevates mõne ürituse või tegevuse korraldamises ning veidi alla
kolmandiku sai mõne ürituse või tegevuse algatada või läbi viia (joonis 53).
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OSALEMINE MÕNE ÜRITUSE
VÕI TEGEVUSE
KORRALDAMISEL

M Õ N E Ü RI T U S E V Õ I T E G E V U S E
A L G ATA M I N E V Õ I L Ä B I
VIIMINE

Jah

Ei

46

30

33

46

21

24

Ei oska öelda

Joonis 53. Noorte kaasamine ürituste või tegevuste korraldamisse ning tegevuste algatamisse
ja läbiviimisesse malevates (N=66, %).

6.5 Noorte rahulolu malevatega

Üldine rahulolu malevatega oli kõrge – rahulolevaid malevanoori oli kokku ligi 80%, kellest
pooled olid malevatega pigem rahul ja pooled väga rahul (joonis 54). Rahulolematute osakaal
jäi alla kümnendiku ning veidi enam oli neid, kes ei osanud oma rahulolu hinnata.
Erinevatest valdkondadest olid noored enim rahule jäänud maleva rühmajuhtide tegevusega,
millega olid pea pooled neist väga rahul. Samas olid malevanoored rahulolevad ka maleva
toimumiskoha ja tingimuste ning töövahenditega.
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ÜLDINE RAHULOLU

39

39

6 3 12

RÜHMAJUHTIDE TEGEVUSEGA

47

TOIMUMISKO HA JA
TING IMUSTEGA

44

44

3 9

TÖÖVAH ENDITEG A

44

46

2 9

Väga rahul

Pigem rahul

Üldse ei olnud rahul

Ei oska öelda

42

2 9

Pigem ei olnud rahul

Joonis 54. Noorte rahulolu malevatega üldiselt ja erinevate valdkondade lõikes (N=66, %).
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7. Vabatahtlik tegevus
7.1 Osalemine vabatahtlikus tegevuses

2020. aastal oli vabatahtlikus tegevuses osalenud 27% Tartu noortest (joonis 55). Keskmisest
enam olid vabatahtlikena tegutsenud gümnasistid (30%), keskmisest vähem aga 7.-9. klasside
(22%) ja kutseõppeasutuste õpilased (21%).
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KUTSEÕPE

22

78

30

71

21

79
Jah

Ei

Joonis 55. Osalemine vabatahtlikus tegevuses (N=1781, %).
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7.2 Vabatahtlik tegevus valdkondade lõikes

Kõige enam osalesid Tartu noored 2020. aastal organiseerimata iseseisvas vabatahtlikes
tegevustes (68%) (joonis 56). Samuti olid iseseisvalt tegutsevad vabatahtlikud kõige
aktiivsemad – neist 14% tegeleb vabatahtlike tegevustega iganädalaselt ning 30% mõned
korrad kuus.
Kord aastas ollakse vabatahtlikuks enim sõpruskonna või kooli, noorteühingu ja noortekeskuse
korraldatavates tegevustes.

Ü K S I T E H TAV VA B ATA H T L I K
TEGEVU S

32

25

30

S Õ P R U S- V Õ I
TUTVU SRIN GKONN A P OO LT
TEHTAV VABATAH TLIK
TEGEVU S

43

30

M U U VA B ATA H T L I K T E G E V U S

44

25

VA B ATA H T L I K T E G E V U S
K O O L I S , N O O RT E Ü H I N G U S ,
N O O RT E K E S K U S E S

46

Ei ole osalenud

Kord aastas

1-2 korda nädalas

Üle 3 korra nädalas

31

9 5

18

16

63

8 7

16

42

Mõni kord kuus

Joonis 56. Vabatahtlike tegevuste sagedus valdkondade lõikes (N=476, %).
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7.3 Vabatahtlikust tegevusest info saamise kanalid

Kõige enam said noored 2020. aastal vabatahtliku tegevuse kohta infot kodust (59%), sõpradelt
(49%) ning koolist (36%), aga ka sotsiaalmeediast (27%) (joonis 57). Oluliselt vähem saadi
infot üritustelt (8%), kuulutustelt või voldikutest (7%) ning mujalt (9%).
Muude infokanalitena nimetati teisi sugulasi, noortekeskuseid, noorteorganisatsioone ning
huviringe ja trenne.

KODUST

59

SÕPRADELT

49

KOOLIST

36

SOTSIAALMEEDIAKANALITEST

27

NOORTE- VÕI
TUTVUSTUSÜRITUSTELT

8

KUULUTUSTELT, VOLDIKUTEST

7

NOORTEPORTAALIDEST VÕI
MUJALT INTERNETIST

1

MUJALT

8

Joonis 57. Vabatahtliku tegevuse infokanalid (mitu vastest, N=476, %).
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7.4 Vabatahtlikus tegevuses osalemise põhjused

Noorte otsust osaleda vabatahtlikus töös mõjutab enim tegevuse meeldivus (58%) (joonis 58).
Kolmandik noori põhjendab vabatahtlikuks olemist sellega, et see võimaldab neil areneda ja
veeta aega sõpradega.

TEGEVUS MEELDIS

58

VÕIMALDAB ARENEDA

32

VÕIMALDAB OLLA SÕPRADEGA KOOS
JA LEIDA UUSI SÕPRU

31

VÕIMALDAB AIDATA INIMESI JA LOOMI,
HOIDA LOODUST JA KESKKONDA

28

VÕIMALDAB MIDAGI SAAVUTADA

25

TÄISKASVANUD SOOVITAVAD SEDA
TEGEVUST
VÕIMALDAB LÕÕGASTUDA
MEELDIVAD NOORTEJUHID

23
13
10

TUGI OLULISTE KÜSIMUSTE JA
PROBLEEMIDE KORRAL

6

MUU PÕHJUS

2

EI OSKA ÖELDA

16

Joonis 58. Vabatahtlikus tegevuses osalemise põhjused (mitu vastust, N=476, %).
Erinevalt teistest noorsootöö valdkondadest tegeles suur osa noori vabatahtliku tegevusega,
kuna vabatahtlikuna oli neil võimalik aidata inimesi ja loomi ning hoida keskkonda ja loodust.
Iga neljas vabatahtlik tundis, et tal on võimalik selle kaudu midagi saavutada.
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Ligi neljandik noori osales vabatahtlikes tegevustes täiskasvanute soovitusel ning iga kümnes
noor tundis, et vabatahtlikuks olemine võimaldab lõõgastuda. 6% noortest sai selle kaudu tuge
enda jaoks oluliste küsimuste ja probleemide lahendamisele. Iga kümnes noor oli vabatahtlik
ka meeldivate noortejuhtide tõttu.
Muudes vabatahtlikes tegevustes kaasa löömise põhjustena toodi välja kooli survet (õpetaja
sundis osalema), vabatahtliku tegevuse huvitavust, aja sisustamist ning silmaringi avardamist.

7.5 Rahulolu vabatahtliku tegevusega

Vabatahtlikes tegevustes osalevatest noortest olid sellega rahulolevad kokku ligi 90% noortest,
sealjuures oli veidi enam pigem rahulolevaid (47%) kui väga rahulolevaid (42%) (joonis 59).
Vabatahtliku tegevusega pigem rahulolematuid oli 2% ja üldse ei olnud sellega rahul 1%
noortest. Rahulolu vabatahtliku tegevusega ei osanud aga hinnata 7% vabatahtlikest.

21

7
42

47

Väga rahul

Pigem rahul

Pigem ei ole rahul

Üldse ei ole rahul

Ei oska öelda

Joonis 59. Rahulolu vabatahtlikus tegevuses osalemisega (N=476, %).
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8. Noorteüritused
8.1 Osalemine üle-linnalistel noorteüritustel

2020. aastal osales üle-linnalistel noorteüritustel 22% Tartu noortest (joonis 60). Enim osales
noorteüritustel gümnasiste (30%) ning kõige vähem kutseõppeasutuste õpilasi (13%). 3.
klasside õpilaste seas oli aga keskmisest enam sagedasi üle-linnalistel noorteüritustel osalejaid
(6%).
6% noortest osales ise mõne üle-linnalise noorteürituse korraldamises, sealjuures 5% ühe-kahe
ürituse korraldajana.
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69
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22
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Joonis 60. Noorte osalemine üle-linnalistel noorteüritustel (N=1781, %).
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8.2 Osalemine erinevatel noorteüritustel

2020. aasta kõige populaarsem noorteüritus oli Tartu lastekaitsepäev, kus osalesid enam kui
pooled noorteüritustel osalenutest (joonis 61).
Tartu Lastekaitsepäev ei toimunud 2020. aastal füüsilisel kujul, vaid nädala jooksul viidi läbi
teavituskampaania, eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust laste õigustest ning vajadustest
harmooniliseks arenguks. Samuti võis lastekaitsepäeva raames toimuda muid sündmusi, kus
noored said osaleda ja seetõttu antud üritusel osalemise ära märkisid. Seega ei viita
lastekaitsepäeva raames sündmustel osalemine konkreetselt linna korraldatavale
traditsioonilisele sündmusele.
Populaarsed noorteüritused olid ka Muuseumiöö (35%), Teadlaste öö festival (32%) ja Tartu
tarkusepäev (27%). Veidi üle kümnendiku noortest osales ka Tartu noortepäeval ja
Haridusmessil Intellektika. Muudel üritustel osales 7% noortest.

TARTU LASTEKAITSEPÄEV (1. JUUNIL)

53

MUUSEUMIÖÖ (AUGUSTIS)

35

TEADLASTE ÖÖ FESTIVAL
(SEPTEMBRIS)

32

TARTU TARKUSEPÄEV (1. SEPTEMBRIL)

TARTU NOORTEPÄEV (12. AUGUSTIL)
HARIDUSMESS INTELLEKTIKA
(VEEBRUARIS)
MUUL ÜRITUSEL

27

14

12

7

Joonis 61. Noorte osalemine erinevatel üle-linnalistel noorteüritustel (mitu vastust, N=937,
%).
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8.3 Noorteürituste piisavus

Enam kui neljandiku Tartu noorte hinnangul on noortele mõeldud üritusi piisavalt, 3% arvas,
et üritusi on isegi liiga palju (joonis 62). Ligi kümnendik noori leidis, et üritusi on liiga vähe
ning pea sama palju noori ei olnud leidnud endale ühtegi sobivat üritust.

3
26
49
11
12

Liiga palju, ei jõudnud kõigil osaleda
Liiga vähe
Ei oska öelda

Piisavalt
Polnud ühtegi üritust, kust osa võtta

Joonis 62. Noorte hinnangud noorteürituste piisavusele Tartu linnas (N=1781, %).

Lapsevanematelt küsiti, milliseid noorteüritusi võiks Tartu linnas veel olla.
Ilmnes, et lapsevanemate hinnangul võiks olla rohkem orienteerumise, matkamise ja linna
tutvustamisega seotud üritusi, vabaõhuüritusi, arvutimängude-, teadus-, spordi-, muusika- ja
tantsuüritusi ning üritusi, mis on seotud huviharidusega ja arendavad suhtlemist.
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9. Noorte vaba aja veetmise kulutused
9.1 Hinnangud majanduslikele võimalustele noorsootöö tegevustes osalemiseks

3.-6. klassi lapsevanematelt uuriti ka noorsootöö tegevustele kulutamise võimalusi. Ilmnes, et
62% lapsevanemate hinnangul on kulutused laste vaba aja tegevustele olnud enam-vähem
jõukohased (joonis 63). 25% lapsevanematel pole olnud majanduslikel põhjustel võimalik laste
vaba aja tegevustele piisavalt kulutada ning 13% oleks võinud kulutada sellele rohkem, kui
oleks olnud sobivaid tegevusvõimalusi.

25

13

62

Pole olnud võimalik nendele tegevustele piisavalt kulutada
Kulutused on olnud enam-vähem jõukohased
Sobivate tegevusvõimaluste olemasolu korral oleks võinud enamgi
kulutada
Joonis 63. Majanduslikud võimalused (n=697, %).
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9.2 Huvihariduse ja huvitegevuse kulutused

Huviharidusele ja huvitegevusele tegid 2020. aastal kulutusi 99% lapsevanematest (joonis 64).
Kõige sagedamini kulus ühes kuus ühe lapse huvialale 51-100 eurot (38%). Kolmandik
lapsevanemaid kulutas 26-50 eurot ja viiendik rohkem kui 100 eurot kuus. Kuni 25 eurot
kulutasid 6% lapsevanematest.
3.-6. klasside lapsevanemate seast, kelle lapsed huvihariduses või huvitegevuses osalesid, olid
tegevuste kulutuste suurusega väga rahul 36%, pigem rahul 54%, pigem ei olnud rahul 5%,
üldse ei olnud rahul 1% ning hinnangut ei osanud anda 3% lapsevanematest.

1 1
23

5
32

38

Kulutusi pole olnud

Kuni 10 eurot kuus

11-25 eurot kuus

26-50 eurot kuus

51-100 eurot kuus

Rohkem kui 100 eurot kuus

Joonis 64. 3.-6. klassi lapsevanemad: huvihariduse ja huvitegevuse kulud ühe lapse
kohta ühes kuus (N=623, %).
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9.3 Noortekeskuse tegevustes osalemise kaudsed kulutused

Noortekeskuse tegevustele tegid 2020. aastal kulutusi pea pooled 3.-6. klassi lapsevanemad.
Siinkohal on aga oluline silmas pidada, et noortekeskuste külastamisele tehtud kulutused ei
tähenda noortekeskuse külastamise kuutasu, kuna noortekeskuste külastamine on noortele
tasuta. Lapse enim külastatud noortekeskuse puhul oli kolmandik lapsevanemaid kulutanud
ühes kuus ühe lapse kohta kuni 10 eurot (joonis 65). 11-25 eurot või 26-50 eurot oli kulutanud
7% ning üle 50 euro kuus 2% lapsevanematest.
Noortekeskuse töös osalemisega seotud kulutustega oli noortekeskuste tegevustes osalenud
laste vanematest väga rahul 35%, pigem rahul 31%, pigem ei olnud rahul 9%, üldse ei olnud
rahul 2% ning hinnangut ei osanud anda 24% vanematest.
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7

7
53

31

Kulutusi pole olnud

Kuni 10 eurot kuus

26-50 eurot kuus

51-100 eurot kuus

11-25 eurot kuus

Joonis 65. Enim külastatud noortekeskuse tegevustele kulutatud summa ühe lapse kohta ühes
kuus (N=55, %).
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9.4 Laagrites osalemise kulutused

Noortelaagritele tegid 2020. aastal kulutusi peaaegu kõik 3.-6. klassi lapsevanemad, kelle
lapsed laagrites osalesid (97%) (joonis 66). 45% lapsevanematest kulutas ühe lapse
laagritegevustele enam kui 100 eurot, viiendik 51-100 eurot ja 14% kuni 25 eurot.
Laagriga seotud kulutuste suurusega oli väga rahul 27% lapsevanematest ning 57% oli pigem
rahul. Kulutuste suurusega rahulolematuid oli 15%, sealjuures 2% olid väga rahulolematud.
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45
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21

Kulutusi pole olnud
11-25 eurot kuus
51-100 eurot kuus

Kuni 10 eurot kuus
26-50 eurot kuus
Rohkem kui 100 eurot kuus

Joonis 66. Noortelaagritele kulutatud summa ühe lapse kohta kokku 2020. aastal (N=251,
%).
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UURINGU KOONDTULEMUSED NOORSOOTÖÖ TEGEVUSTE
LÕIKES, EKSPERTHINNANGUD JA SOOVITUSED

Eksperdid: Haridus- ja Noorteameti esindaja, Tartu Noorsootöö Keskuse esindaja, TÜ Narva
Kolledži noorsootöö lektor, noorsootöö valdkonnaga tegelev MTÜ juht.

Noorsootöö tegevustes osalemine
Vähemalt ühes noorsootöö tegevuses oli 2020. aastal osalenud 86% 9-19-aastastest Tartu
noortest.
Sarnaselt varasematele aastatele osalesid 9-19-aastased Tartu noored 2020. aastal noorsootöö
tegevustest enim huvitegevustes ja/või -hariduses, millega oli hõivatud kolmveerand noortest
(tabel 3). Veidi enam kui neljandik noori osales 2020. aastal laagrites ja vabatahtlikes
tegevustes, ligi viiendik noori noorteüritustel ja –projektides ning ligi kümnendik või vähem
noortekeskuste ja -ühenduste tegevustes ning malevates.

Tabel 3. Noorsootöö tegevustes osalemine (%, N=kõik noored)
Noorsootöö tegevus

%

Huvitegevus ja - haridus

73

Laagrid

28

Vabatahtlik tegevus

27

Noorteüritused

22

Noorteprojektid

20

Noortekeskused

11

Malevad

7

Noorteühendused

5

Uuringu põhjal võib öelda, et Tartu linna noored osalevad aktiivselt erinevates noorsootöö
vormides. Samas kuna vanuse kasvades osalevad noored huvihariduses ja -tegevuses ning
noortekeskuste tegevustes aina vähem, tuleks ekspertide hinnangul tutvustada 15-19-aastastele
senisest enam noorteühendustes osalemise ning vabatahtlikuna tegutsemise võimalusi.
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Noorsootöös osalemise põhjused

Uuringust selgus, et kõige levinum põhjus noorsootöö tegevustes osalemiseks on tegevuse
meeldivus, seejärel nii eneseteostuse võimalus kui ka meeldiv viis veeta aega koos sõpradega
(tabel 4). Kui võrrelda erinevaid noorsootöö tegevusi ja nendes osalemise mõjutegureid, siis nii
huvihariduses ja -tegevuses, noorteühendustes kui ka -projektides osalemist mõjutavad
eelkõige tegevuse meeldivus, kuid ka eneseteostuse ning saavutamisvõimalus. Ka laagrites,
malevates ja noortekeskuste tegevustes osalemist mõjutab eelkõige tegevuste meeldivus, kuid
nende puhul on väga olulisel kohal sotsiaalne pool, ehk sõpradega ajaveetmise võimalus.
Malevate eripärast tulenevalt on selles noorsootöö vormis oluline aspekt noorte jaoks ka
võimalus raha teenida. Vabatahtlikus tegevuses osalemist mõjutab teistest noorsootöö
tegevustest aga enam võimalus aidata teisi inimesi ja loomi ning hoida keskkonda.

Olla koos sõpradega

Meeldivad töötajad

Võimaldab
lõõgastuda

2

3

4

5

6

Noortekeskused

1

4

6

2

3

5

Laagrid

1

3

5

2

4

6

Noorteühendused

1

2

3

4

5

Vabatahtlik tegevus

1

2

5

3

Noorteprojektid

1

2

4

3

5

Malevad

2

4

6

3

5

Võimaldab raha
teenida

Võimalus midagi
saavutada

1

Võimaldab aidata
teisi inimesi ja loomi
ning hoida
keskkonda

Eneseteostus

Huviharidus ja -tegevus

Osalemise põhjus

Tegevuse meeldivus

Tabel 4. Noorsootöö tegevustes osalemise põhjused tähtsuse järjekorras (N=tegevustes
osalenud noored).

6
4
1

Alates seitsmendast klassist väheneb noorte osalemine huvitegevuses ja/või -hariduses. Noorte
huvi huvihariduse ja huvitegevuse vastu langeb vanuse kasvades peamiselt seetõttu, et noortel
ei ole huvialadega tegelemiseks piisavalt vaba aega. Uuring näitas, et nendes tegevustes
osalemine on ajamahukas - ligikaudu pooled noored võtavad huvitegevustest osa üle kolme
korra nädalas ning viiendik noori osaleb tegevustes kaks või kolm korda nädalas. Vanuse
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kasvades suureneb ka nende noorte osakaal, kes ei osale huvitegevuses ja/või -hariduses
seetõttu, et osalustasu on liiga kõrge, puudub soov organiseeritud tegevustes osaleda, puudub
sobiv huvitegevus või see toimub kodust liiga kaugel.
Ekspertide hinnangul on üks võimalus lahendada noorte ajapuudust noorsootöö tegevustes
osalemiseks mitteformaalse hariduse formaalharidusse integreerimise kaudu. Lisaks
soovitatakse uurida, kuidas on muutunud noorte ajakasutus – kas ajapuudus noorsootöö
tegevustes mitteosalemise põhjusena on suurenenud ning mis on ajapuuduse põhjused. Kas
noorte ajapuudus noorsootöö tegevustes osalemiseks võib tulla näiteks liigsest nutiseadmete
kasutusest. Samas on oluline uurida, millist sisu noored nutiseadmetes tarbivad
(meelelahutuslik/hariduslik), sest viimase aasta jooksul on ka osa noorsootöö tegevustest
läinud digitaalseks ning kasvanud on noortele suunatud hariv sisuloome.
Uuring näitas, et noorsootöö tegevustes osalemise üks põhjuseid on ka see, et vanuse kasvades
muutuvad noored rohkem ennast juhtivateks ning ei soovi alati tegevusteks mingeid
osalusvorme valida. Ettepanek on arendada süsteemselt piisavalt paindlikke
osalusvõimalusi/platvorme neile noortele, kes soovivad tegutseda iseseisvalt.

Kaasamine
Noorsootöö üks eesmärke on noorte aktiivne kaasamine ja osalus, mis aitab noortel kujuneda
aktiivseteks ja hoolivateks kodanikeks. Uuringust selgus, et kõige enam kaasatakse või
toetatakse noori tegevuste ja ürituste planeerimisel või korraldamisel noorteühendustes (tabel
5). Kuid ka laagrites ning malevates on iga teine noor saanud korraldada mõnda tegevust või
üritust. Huvitegevuses ja/või -hariduses ning noortekeskustes noored pigem algatavad või
viivad ise mõnda tegevust läbi, kui osalevad mõne ürituse korraldamises. Kuni neljandik noori
ei osanud erinevate noorsootöö tegevuste lõikes öelda, kas neid on mingil viisil tegevuste
planeerimisse või korraldamisse kaasatud või kas nende on arvamust küsitud.
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Arvamuse/ettepanekutega
arvestamine

Noorteühendused

78%

48%

80%

Laagrid

51%

30%

Malevad

46%

30%

Malevad
Huvitegevus

46%
39%

30%
45%

Ilmatsalu NTK

19%

49%

Anne NTK

19%

37%

Lille NTK

26%

38%

Osalemine mõne
tegevuse/ürituse
korraldamisel

Kaasamine vorm

Algatanud/läbi viinud
üritust/tegevust

Tabel 5. Noorte kaasamine noorsootöö tegevustes (%, N= tegevustes osalenud noored)

46%

Noortekeskused

Ekspertide hinnangul tuleks parandada noorsootöö valdkondades tegutsevate isikute
teadlikkust ja oskusi, kuidas kaasata noori eakohaselt erinevatesse noorsootöö tegevustesse.
Noori saab kaasata noorsootöö tegevustesse igas vanuses ja kõikides osalusvormides. Noore
kaasatust tegevustesse tuleks vanuse kasvades järk-järgult suurendada, kuna noored muutuvad
üha enam ennast juhtivateks ning vajavad ka rohkem kaasamist. Vanemaid noori tuleks mitte
„ära organiseerida“, vaid toetada noorte iseseisvumist läbi kaasamise. Huvitegevuse ja
huvihariduse juhendajateni tuleks viia sõnum, et noore kaasamine tegevustesse soodustab
noore vastutust oma õpitulemuste eest. Eksperdid soovitavad läheneda 15-19-aastaste noorte
eneseteostuse tingimuste ja võimaluste loomisele süsteemselt.
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Rahulolu tegevustega (noored)
Uuringus osalenud noored hindasid oma noorsootöö tegevustes osalemise kogemust väga
kõrgelt (tabel 6). Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 üheks indikaatoriks oli jõuda
2020. aastaks tasemeni, kus 85% noorsootöös osalenud noortest on sellega rahul. Tartu noortest
andis 2020. aastal noorsootöö tegevustele rahuloleva hinnangu 90%, mis näitab, et ka Tartu
linnas on täidetud riiklikus strateegiadokumendis toodud noorsootöö üks eesmärkidest.
Üldiselt on noored kõige enam rahul huvitegevuse ja/või- hariduse, noorteühenduste ja laagrite
ning vabatahtliku tegevusega. Mõnevõrra kriitilisemad ollakse noortekeskuste ja malevate
osas. Kõige enam ollakse rahulolematud kohalejõudmise mugavusega huvitegevuse ja/võihariduse toimumispaika ja Ilmatsalu Noortekeskusesse.

Tegevusvahenditega

94

93

96

95

95

89

92

86

Lille NTK

88/4

80

Anne Noortekeskus

83/7

Malevad

78/9

Huvitegevus ja/või haridus
Noorteühendused

2

79/16

94

89

76/11

80

84

80

80/4

88/1

88/1

85/4

84/1

81/6

89/2

90/2

88/3

Ruumide ja
sisustusega

93

95

Laagrid

93/6

Vabatahtlik tegevus

89/3

Ilmatsalu NTK

Kohalejõudmise
mugavus

Juhendajatega

95/4

Rahulolu

Toimumisaegadega

Üldine rahulolu
rahul/mitte rahul

Tabel 6. Noorte rahulolu noorsootöö tegevustega (%, N= tegevustes osalenud noored)2

Pigem+väga rahul= rahul; pigem ei ole rahul+üldse ei ole rahul= mitte rahul

85

Ekspertide hinnangul tuleks edaspidi uurida, miks osad noored ei ole rahul malevates
osalemisega - kas töö ise ei meeldi, töötingimused pole sobilikud, töötasu ei ole vastavuses
tööpanusega, tajutakse ebavõrdset kohtlemist, ei saada kaaslastega läbi või on tegemist muude
põhjustega.

Kulutused noorsootöö tegevustele
Enam kui poolte 3.-6. klasside lapsevanemate hinnangul on kulutused laste vaba aja tegevustele
olnud enam-vähem jõukohased, samas neljandikul pole olnud majanduslikel põhjustel võimalik
laste vaba aja tegevustele piisavalt kulutada. Kümnendik lapsevanematest oleks võinud
kulutada laste vaba aja tegevustele rohkem, kui oleks olnud sobivaid tegevusvõimalusi.
Uuringust selgus, et ilma kuludeta ei olnud 3.-6. klasside Tartu noortel 2020. aastal
huvitegevustes ja/või -hariduses ning laagrites võimalik praktiliselt üldse osaleda (tabel 7).
Huvitegevustes ja huvihariduses osalemisele kulus enamikul juhtudel ühe lapse kohta 26-100
eurot kuus, kuid veerandil ka üle 100 euro kuus. Ka laagrites osalemine on lapsevanematele
kulukas - enam kui pooltel juhtudel kulus eelmisel aastal ühe lapse laagrites osalemisele
vähemalt 50 eurot.

11-25€

26-50€

1%

5%

32% 38% 23%

Laagrid

4%

10% 16% 21% 45%

3%

Üle 100€

Kuni 10€

Huviharidus ja -tegevus 1%

51-100€

Kulutusi ei ole

Noorsootöö tegevus

Tabel 7. Kulutused noorsootöö tegevustele ühe lapse kohta (huvitegevus kalendrikuu lõikes,
laager aasta lõikes)

Eksperdid soovitavad uurida edaspidi rohkem nende perede tausta ja põhjused, kellel ei ole
võimalik majanduslikel põhjustel noorsootöö tegevustele piisavalt kulutada. Kas põhjused
tulenevad kõrgest osalustasust või kaasnevatest kuludest, kas noor soovib osaleda rohkemates
tegevustes, kuid see ei ole majanduslikult võimalik või on tegemist muude põhjustega.
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Infoallikad
Kõige olulisemaks noorsootöö tegevuste infoallikaks on noortel sõbrad ja kodu (tabel 8).
Mõnevõrra vähem on infokanaliks kool ja sotsiaalmeedia, samas laagrite puhul on just kool
kõige olulisem infoallikas. Väike osa noori saab noorsootööd puudutavat infot ka
noorteüritustelt ja juhendajatelt.

Sõbrad

Kodu

Sotsiaalmeedia

3

2

1

4

Noortekeskused

4

1

2

3

Laagrid

1

2

4

3

Noorteühendused

4

1

2

3

5

Vabatahtlik tegevus

3

2

1

4

5

Malev

5

1

2

3

4

Juhendaja

Kool

Huvitegevus

Üritused

Noorsootöö
tegevus

Tabel 8. Infoallikad tähtsuse järjekorras (N=tegevustes osalenud noored)

5
5
5

Uuringust selgus, et kuigi Tartu linnas on kogu noorsootöö tegevuste info koondatud Tartu
linna kodulehele, siis paljude 3.-6. klassi lapsevanemateni, kes on lastele põhiliseks
infoallikaks, ei ole antud info jõudnud. Eksperdid soovitavad Tartu linnal analüüsida, milline
on Tartu noorte infokorraldus: olemasolevad kanalid, kes on info edastajad erinevatele
sihtrühmadele jne. Kuna noorte jaoks on põhiline infokanal kodu, tuleks noorteinfo
kättesaamise võimalusi tutvustada kindlasti noorema vanusegrupi lapsevanematele, nt koolides
läbi lapsevanemate koosolekute, õppeaasta alguses läbi koolide e-kanalite jne. Gümnaasiumi
astmes on noored juba rohkem iseseisvamad, seega seal tuleks suunata infot noorteni pigem
otsekanalite kaudu läbi sotsiaalmeedia, kuid ka kooli.
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Teised aruteluteemad

Lisaks tuli ekspertidega aruteluteemaks noorte vaba aja sisustamine suvel. 2021. aastal oli 11aastastel ja vanematel noortel võimalik osaleda terve suve noortekeskuste tegevustes, samas
noorematele lastele olid kõik noorsootöö tegevused peatatud (sh. laste päevakeskused) ning
nendele otseselt süsteemset vaba aja sisustamist ei pakuta. Eksperdid soovitavad kaaluda ka
kuni 10-aastastele lastele suvel laagrite kõrval muude täiendavate noorsootöö tegevuste
planeerimist.
Lisaks leiti, et käesolev uuring ei võimaldanud tuvastada, milliseid pädevusi noored erinevates
noorsootöö tegevustes omandavad, kuid seda võiks edaspidi uurida. Näiteks kui palju on
integreeritud loodus- ja täppisteaduste temaatikat muusika või mõne teise ainevaldkonna
huviharidusse ja -tegevusse. Antud teema uurimise eelduseks on aga eelnev süsteemne
pädevuste määratlemine.
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