
Uuring  
„Rahulolu noorte vaba aja 

võimalustega Tartus. Tegevustes 
osalemise seos noorte isikliku ja 

sotsiaalse arenguga" 
 

Rein Murakas 



• Tartu linna kooliõpilaste (3.-12. klass) ja nende vanemate (3.-6. klass 
uuring 

• Munitsipaalkoolid ja suuremad erakoolid 
• 4.-12. klassis  ja 4.-6. klassi lastevanemate seas küsimustiku täitmine 

veebikeskkonnas 
• 3. klassis nii vanematel kui ka lastel paberküsimustikud 

 
• Andmed osaliselt võrreldavad 2010. aasta ja teataval määral ka 2007. 

aasta noorsoouuringutega 



Küsitletuid 

Õpilasi Küsitletuid % 

3. klass 1098 301 27 

4.-6. klass 3299 702 21 

7.-9. klass 2990 732 24 

10.-12. klass 2735 423 15 

10122 2159* 21 
* ühel vastanul vanuseaste määramata

Lastevanemaid küsitletud 783, 
seega küsitletute arv kokku 2942



1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Õppimine, teadmiste omandamine

Suhtlemine sõpradega (silmast silma, mitte internetis)

Muusika kuulamine

Sportimine, trennis käimine

Raamatute lugemine

Kontserdi-, teatri- või näitusekülastused

Ise muusika, kunsti, tantsu vms tegelemine

Internetis surfamine ja seal teistega suhtlemine

Mujal filmide vaatamine

Kinos käimine

Raadio ja/või telesaadete jälgimine

Mõne ringi või ühingu töös osalemine

Pidudel käimine

Arvutimängude mängimine

Aja veetmine kaubanduskeskustes ja/või muudes kogunemiskohtades

Õpilaste hinnangud tegevuste olulisusele (skaala 1 ... 4) 

4.-6. 7.-9. Gümnaasium



Kool 
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3.

4.-6.

7.-9.

Gümnaasium

Läbisaamine kaasõpilastega 

Pole üldse hea Pole eriti hea Pigem hea Väga hea
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3.

4.-6.

7.-9.

Gümnaasium

Läbisaamine õpetajatega 

Pole üldse hea Pole eriti hea Pigem hea Väga hea



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.

4.-6.

7.-9.

Gümnaasium

Koolis õppetöö väliselt viibimine 

Ei viibi üldse Vähe Mõnikord Jah, palju



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.

4.-6.

7.-9.

Gümnaasium

Rahulolu kooliga 

Pole üldse rahul Pigem mitte Pigem jah Jah, igati



Huvitegevused 

 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015 3.

2015 4.-6.

2010 4.-6.

2015 7.-9.

2010 7.-9.

2015 Gümnaasium

2010 Gümnaasium

Osalemine mõnes huvitegevuses (huvikool, huviring, treeningrühm) 
2010. ja 2015. aastal 

Jah Ei



Levinumad huvitegevustes mitteosalemise põhjused 2015 ja 2010 

2015 2010 
Pole piisavalt aega Ajapuudus 
Pole huvi osalemiseks Huvipuudus 
Mulle sobivaid huvitegevusi ei 
pakuta Suur koormus koolis 
Pole piisavalt infot huvitegevuste 
kohta Pole infot 

Osalemine maksab liiga palju 
Pakutav ei vasta minu 
ettekujutusele sellest tegevusest 

Tegevuste toimumiskoht asub liialt 
kaugel Osalemistasu liialt suur 
Pakutav ei vasta minu ettekujutusele 
sellest tegevusest Sõbrad ei osale seal 



„Ei tea kas see on õige koht, aga näen kuidas koolide kohutav tempo 
paneb noori loobuma oma huvidest ja koolivälistest tegevustest :( 
järjest vähem on aega saada kokku ka sõpradega“ 
 
„Pole viitsimist ka kuna kodus saab üksi ka tehtud kui on soovi, ei pea 
kuhugi minema ühe hobi pärast, mida saab ka oma toas teha.“ 
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3. 2015

4.-6. 2015

4.-6. 2010

7.-9. 2015

7.-9. 2010

Gümnaasium 2015

Gümnaasium 2010

Osaletavate huvitegevuste arv tegevustes osalejatel 2015 ja 
2010 

Üks Kaks Kolm Neli või enam
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3. 2015

4.-6. 2010

4.-6. 2015

7.-9. 2010

7.-9. 2015

Gümnaasium 2010

Gümnaasium 2015

Mitu korda nädalas huvitegevustes osaletakse  
2015 ja 2010 

1 kord nädalas 2 korda nädalas 3 korda nädalas Rohkem kui 3 korda nädalas
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3.

4.-6.

7.-9.

Gümnaasium

Rahulolu põhilise huvitegevusega 

Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul



Noortekeskused 

 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. Lille maja
4.-6. Lille maja
7.-9. Lille maja

Gümnaasium Lille maja

3. Anne NK
4.-6. Anne NK
7.-9. Anne NK

Gümnaasium Anne NK

3. skatehall
4.-6. skatehall
7.-9. skatehall

Gümnaasium skatehall

3. Tähe NK
4.-6. Tähe NK
7.-9. Tähe NK

Gümnaasium Tähe NK

Seotus Tartu noortekeskustega 

Ei tea sellist keskust Olen keskusest kuulnud, aga pole seal käinud Olen seal käinud varem, aga mitte sel aastal

Olen sel aastal seal käinud mõnel korral Olen sel aastal seal sageli käinud
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Pole huvi

Pole aega

Pole piisavalt infot

Ei pakuta mind huvitavaid tegevusi

Keskused asuvad liialt kaugel

Ei meeldi teised osalejad

Ruumid ja vahendid on kehvad

Ei meeldi töötajad

Põhilised noortekeskustes mittekäimise põhjused (märkijate arv) 



Noortekeskuste töös mitteosalemise põhjused 2015 ja 2010 

2015 2010 
Pole huvi osalemiseks Ajapuudus 
Pole piisavalt aega Huvipuudus 
Pole piisavalt infot huvitegevuste 
kohta Suur koormus koolis 
Mulle sobivaid huvitegevusi ei 
pakuta Pole infot 
Tegevuste toimumiskoht asub liialt 
kaugel Sõbrad ei osale seal 

Pakutav ei vasta minu 
ettekujutusele sellest tegevusest 



2015. aastal kõige sagedamini külastatud noortekeskus 

Lille Maja Anne Noortekeskus Tartu skatehall Tähe noorteklubi



Infoallikad noortekeskuste kohta 

Põhiliselt sõbrad, ka internet (vanematel suhtlusvõrgustikud), kool, ka 
vanemad, huvirühmakaaslased. 
Trükiste (ajalehed, osakaal materjalide (ajalehed, kuulutused, voldikud) 
osakaal suhteliselt marginaalne. 
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Rahulolu noortekeskuses käimisega  

Üldse ei ole rahul Pigem ei ole rahul Pigem rahul Täiesti rahul



Ettepanekuid ja kommentaare seoses 
noortekeskustega 
• „Võiks olla kooliprojektidena klassidele noortekeskuste külastamine ja 

tutvustamine“ 
• „Teha Raadi ja Kruusamäe piirkonda noortekeskus“ 
• „Ka +16 vanuses noortele võiks mingeid tegevusi seal leiduda. Muidu on sihtgrupp 

enamuses vanuses 7-12“ 
• „Rulapargis sõitmine võiks olla tasuta. 2.20€ igapäev maksta on üsna häiriv.“ 
• „Kuna suuremad ratturid ei lase teistel alati sõita ja ülbitsevad, võiks skatepargi 

töötaja neid korrale kutsuda, või vähemalt kehtestada mingi sõidujärjekorra. Alla 
11 aastastele tuleb sisenemine keelata, sest nad jäävad kogu aeg ette ja 
põhjustavad õnnetusi.“ 

• „Lille maja on minu arvates mõeldud alates 1 klassist kuni 8 klassi õpilastele. Kui 
mina seal üks kord käisin, siis seal oli tore, kuid minu jaoks ikkagi igav.“ 



Noorteorganisatsioonid ja -projektid 
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7.-9. klass õpilasesindus, noortekogu, noorte volikogu

Gümnaasium õpilasesindus, noortekogu, noorte volikogu

7.-9. klass poliitiline noorteorganisatsioon

Gümnaasium poliitiline noorteorganisatsioon

7.-9. klass muu noorteühing

Gümnaasium muu noorteühing

Noorteorganisatsioonides osalemine 

Ei ole osalenud Mõni kord aastas Mõni kord kuus 1-2 korda nädalas Üle 3 korra nädalas



Rahulolu noorteorganisatsioonis osalemisega 

Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul
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7.-9. klass

Gümnaasium

Osalemine noorteprojektides 

Mitte üheski 1-2 projektis 3-5 projektis Rohkemates



Laagrid ja töömalevad 

 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. klass

4.-6. klass

7.-9. klass

Gümnaasium

Noortelaagrites osalemine 

Ei üheski Ühes Kahes Rohkemas
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3. klass

4.-6. klass

7.-9. klass

Gümnaasium

Töömaleva vahetustes osalemine 

Ei üheski Ühes Kahes Rohkemas



Arvamused töömalevate kohta 

• „Töö võiks kesta kauem kui on soov teenida rohkem ja malevaid võiks 
rohkem olla.“ 

• „Vabaajategevused peaksid kindlasti olema vabatahtlikud!“ 
• „Vabaajategevused oleks pidanud olema sellised mis noortele ka huvi 

rohkem pakuvad.“ 
• „Ühisteguvust pidi olema sama palju kui töö tegemist ja need olid 

kohustuslikud. Ei oleks tahtnud üldse ühistegevustel käia.“ 



„Olles praegu 17.aastane sooviksin väga tavapäraste noortekeskuste 
asemele või lisaks nendele hoopis reaalseid töökohti. Nagu malev aga 
aastaringselt nt peale kooli, et oleks mingigi võimalus enne täiseealiseks 
saamist omandada mingigi töökogemus, samas teenida endale ka lisaraha.  
Arvan et see aitaks noortel paremini aru saada kuidas on ise raha teenida ja 
nad mõistavad et see tegelikult pole nii lihtne. Olen peaaegu täiskasvanu 
ning enam mind ei huvita noortekeskuses kooskäimine, sest ma tahaks 
midagi, mis aitaks mul toime tulla mu edaspidises elus.  
Vb aitaks ka lihtsad koolitused nt  mida tegelikult iseseisvas elus vaja on. 
Näiteks, kes õpetab mulle kuidas maksta makse ja kuidas tulla kuu aega enda 
palgaga välja? Neid samu asju koolis ei õpetata aga need on igale noorele 
äärmiselt vajalikud nõuanded.“ 



Ülelinnalised üritused 
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3. klass

4.-6. klass

7.-9. klass

Gümnaasium

Ülelinnalistel noorte- ja lasteüritustel osalemine 

Jah, sageli Jah, mõned korrad Jah, 1-2 korda Ei ole osalenud Ei oska öelda



Üritustest 

„Palun reklaamige igasuguseid lahedaid üritusi rohkem koolides!! Ainult 
plakatid/voldikud ei aita üldse, inimesed näevad aga ei vaata!“ 
„Tartu linn ajab noored ja lapsed segamini.“ 
„Ürituste puudumine pole probleemiks niivõrd kui ajapuudus“ 
„Ilmselt ei huvita noori nii väga klassikaline muusika või kunst, kuid 
selliseid üritusi võiks siiski rohkem olla. Hea idee oleks ka avatud uste 
päevad erinevatele Tartu linna hoonetele, nt Raekojas, Vanas 
Anatoomikumis, Väikses Vanemuises jne.“ 



Noor kui subjekt 

 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. klass

4.-6. klass

7.-9. klass

Gümnaasium

Õpetaja poolt õpilase soovide ja arvamustega arvestamine koolis 

Ei arvesta üldse Pigem mitte Pigem jah Jah, igati
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Huvitegevuse rühm

Noortekeskus

Osaleja soovide küsimine tegevuse osas 

Jah Ei



0 20 40 60 80 100 120 140

Ei arvestata

Vahel arvestatakse, vahel mitte

Alati arvestatakse

Arvamuste ja ettepanekutega arvestamine 
noorteorganisatsioonis (vastanute arv) 

 



Kasu vaba aja tegevustest 

 



1 1,5 2 2,5 3 3,5

Suhtlemisoskust

Teistega üheskoos töötamise oskust

Võimalusi olla iseseisev

Eneseteostuse võimalusi

Uusi sõpru

Arusaamist maailmas toimuvast

Kavandamisoskust

Teadmisi teistest kultuuridest

Võõrkeelte oskust

Teadmisi oma kodulinna kohta

Rahateenimise võimalusi

Arvutikasutamise oskust

Musitseerimisoskust

Käsitööoskust

Mida on vaba aja tegevustes osalemine andnud (skaala 1 ... 4) 

7.-9. kl. Gümnaasium



Lapsevanemate arvamused 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Huvikoolid, huviringid, treeningrühmad

Noortekeskused

Noortelaagrid

Töömalevad

Ülelinnalised üritused Tartus

3.-6. klassi lapsevanemate kursisolek noorte vaba aja tegevuste võimalustega  

Olen hästi kursis Tean nendest mingil määral Ei ole üldse kursis



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

... huvitegevuse võimalusi (huvikoole, huviringe ja treeningrühmi)

… noortekeskusi 

… võimalusi osaleda noortelaagrites 

… võimalusi osaleda malevas 

… ülelinnalisi laste- ja noorteüritusi üritusi 

Lapsevanemate hinnangud laste võimaluste arvukusele Tartus 

Neid on isegi liiga palju Neid on piisavalt Neid võiks rohkem olla Neid praktiliselt polegi Ei oska öelda



Pole olnud võimalik 
nendele tegevustele 

piisavalt kulutada 

Kulutused on olnud enam-
vähem jõukohased 

Sobivate 
tegevusvõimaluste 

olemasolu korral oleks 
võinud enamgi kulutada 

Vanemate hinnang lapse vaba aja tegevustega seotud kulutustele pere 
majanduslikust olukorrast lähtuvalt 



Lõpunoodiks õpilastelt 

• „Olete tõsiselt tublid, et korraldate üritusi noortele ning annate 
võimalusi ennast arendada. Olete väärt suurt aplausi ning au-kiitust!“ 

• „Minu meelest on kõik Tartus tore.“ 
• „Tee nüüd selle infoga see linn paremaks ka.“ 



Lõpunoodiks vanematelt 

„Paluks sügiseti korralikku ülevaadet kõigist spordiklubidest spordialade 
kaupa, mis oleks ka tavainimestele kättesaadav. Praegu ei oska infot 
mitte kuskilt otsida, Kultuuriakna kaudu saab küll spordiklubide nimed, 
aga mitte mingit infot nende harrastatavate spordialade kohta /…/ 
Muidu võiks ka alade kaupa info kuskil koos olla, nt et robootikaga 
tegelevad huvikoolid A, B ja C, showtantsuga G, H ja J jne. “ 
„Üks huviring peaks igale õpilasele olema tasuta!“ 
„Soovin teile palju jõudu ja häid mõtteid laste ja noorte elu 
rikastamisel!“ 
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