
Triin noorkõiv
Sihtasutus Noored Kooli

Kodanikualgatusena ja ettevõtete 
toetusel alustatud «Noored koo-
li» programmi oli sel aastal re-

kordarv huvilisi. Kõik 137 kandidaati on 
valmis tegema valiku, mis meie ühis-
konna tavaootustele ei vasta – minema 
vähemalt mõneks ajaks oma elust koo-
li õpetajaks. 

Oludes, kus kõrgharidusega noor-
te paremik tavaliselt hoopis teistesse 
valdkondadesse suundub, on selline tu-
lemus ootamatu. Trotsides väljakutsu-

va töö kartusi ja kesiseid palgatingimu-
si, soovib «Noored kooli» programmi 
tulla eri taustadega cum laude ülikoo-
lilõpetajaid, ettevõtjaid ja ettevõtetes 
töötanuid ning muidu aktiivseid koda-
nikke, kes on huvitatud enda arenda-
misest ning ühiskonda ja Eesti haridus-
se panustamisest.

«Noored kooli» eestvedajad pea-
vad oluliseks muutuse aluseks koos-
tööd eri sektorite organisatsioonide-
ga. Kolme tegevusaasta jooksul on 
programmi ümber koondunud ette-
võtteid ja inimesi mitmesugustest elu-
valdkondadest. See annab võimaluse 

teemadest teistmoodi rääkida ning lei-
da uusi kõneisikuid, kes noorte ja laie-
malt ühiskonnagi arvamust mõjuta-
vad.

Nii on näiteks õpetamist värskesse 
valgusesse seadnud Swedbanki peadi-
rektor Eestis Priit Perens, kes hiljutise 
«Noored kooli» teavituskampaania ajal 
ütles, et on kindel, et inimene, kes suu-
dab edukalt õpetada klassitäit teisme-
lisi, saab hakkama mis tahes ülesande-
ga. 

Sihtasutuses Noored Kooli usutak-
se, et muutuste ja innovaatiliste aren-
gute sünniks peavad diskussiooni ole-

ma kaasatud liidrid  ja eeskujud erine-
vatelt elualadelt.

Uute ideede väljatöötamiseks ja el-
luviimiseks on tarvis ressursse. Koos-
tööpartnerite panus «Noored kooli» 
programmi ulatub tasuta teenustest ja 
toodetest info levitamiseni, oskuste, 
teadmiste ja kontaktidega aitamisest 
rahalise toetuseni. Partnerite ja vaba-
tahtlikega koos on leitud poolte võima-
lusi ja vajadusi arvestavad kaasaaitami-
se viisid. Partnereid kaasatakse sisulis-
tesse küsimustesse, mille kaudu on nad 
kõik andnud panuse programmi näo ja 
teo kujunemisse.

Sellel koostöökursil jätkab «Noo-
red kooli» tegutsemist. Tänaseks on 
programmiga liitunud kolm lendu 
osalejaid – kokku 35 inimest. Märtsi 
alguses programmi kandideerinute 
seast valitakse välja veel ligikaudu 20. 
«Noored kooli» õpetajate mõju ula-
tub juba praegu enam kui 4000 õpila-
seni. 

Oluliste laiemate muutuste loomist 
oodatakse aga ka programmi vilistlas-
telt, kes otsesele koolikogemusele tu-
ginedes jätkaks hariduse heaks tegut-
semist – mis tahes tegevusvaldkondi 
nad ka endale ei valiks.
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Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

T
allinna V noorsootöö foorum 
pealkirjaga «Noorsootöö – 
edasi, tagasi või hoopis ära?» 
toimus 11. märtsil. Foorumi 
eesmärgiks oli ühes partne-

ritega tõsiselt arutleda, mida ja kuidas 
tänastes oludes edasi teha ning miks.

Foorumi juubeliüritusel kõlasid te-
maatilised ettekanded: Soome koge-
mustest noorsootöö korraldamisel ma-
jandussurutise tingimustes rääkis Hel-
singi noorsooameti juhataja Lasse Siu-
rala (PhD), noorsootöö rollist ühiskon-
nas kõnelesid SA Tartu Loomemajan-
duskeskuse juhatuse liige Raul Oreškin 
ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 
noorsootöö osakonna juhataja Ilona-
Evelyn Rannala, noorte õigusrikkumis-
test Ly Kallas Põhja politseiprefektuu-
ri korrakaitsebüroost ja Peep Nemvalts 
(PhD) Tallinna Ülikoolist lahkas termi-
neid «noorsugu» ja «noorsootöö». 
Arutleti noorsootöötaja vastutuse, rol-
li ja sotsiaalsete garantiide üle. Arute-
ludes osalesid haridus- ja teadusminis-
teeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, 
Tallinna linnavolikogu, noorsootöö ka-
tusorganisatsioonide ja kolmanda sek-
tori esindajad.

edasi, Noorsootöö!

Oma avakõnes mainis Tallinna linna-
volikogu aseesimees ja Lastekaitse Lii-
du president Katrin Saks, et kui riik vä-
hendas 1. aprillil 2009 omavalitsuste 
tulusid, pidi riik vähendama ka kohali-
ke omavalitsuste kohustusi. Kohustu-
sed asendati «tegemiseks võimalusel» 

põhimõttega. Loomulikult pani see 
omavalitsused raskete valikute ette. 
Nende raskete valikute, olukordade ja 
lahenduste üle tulidki Eesti noorsoo-
töötajad, noorsootöö ametnikud ning 
mitmete organisatsioonide esindajad 
arutlema.

Lasse Siurala tõi oma ettekandes 
välja, et avalikes aruteludes on mõned 
eksperdid väitnud, et noorte tööpuu-
dus muudab noorte hoiakud töö suh-
tes ning muudab nad passiivseks ja sot-
siaalselt eraldatuks ning loob «kadu-
nud» põlvkonna. Samas näitavad em-
piirilised uuringud, et vaatamata töö-
tusele jäävad noored pigem sotsiaalselt 
aktiivseks ning säilitavad oma suhted 
sõpradega. Siinkohal aga ongi noor-
sootööl oma roll – tagada võimalused 
aktiivsuseks, sotsiaalseks suhtluseks, 

motivatsiooni leidmiseks, enesetäien-
damiseks jne.

Raul Oreškin ja Ilona-Evelyn Ran-
nala tõid ühisettekandes noorsootöö 
rollist ühiskonnas välja kõige olulisema 
– noorsootöö on pidevalt muutuvas 
ühiskonnas sobivalt paindlik ja võrrel-
des mitmete teiste valdkondadega sam-
mukese ajast ees. Noorsootöö loob 
avatud ruumi, kus kohtuvad erinevad 
valdkonnad, mis tekitab interdistsipli-
naarse koosluse ning loob eeldused in-
novatsiooniks. Juba ammu ei ole noor-
sootöö pelgalt noortekeskused ja selle 
ruumides tehtav töö, vaid liigutakse 
välja ja muututakse üha avatumaks 
ning tehakse koostööd kultuuri, ette-
võtluse, keskkonna jpm valdkondade-
ga.

Foorumil osalejad kujundasid väi-
kerühmades seisukohad kõne all olnud 
küsimuses «Noorsootöö – edasi, taga-
si või hoopis ära?». Osalejad arvasid 
peaaegu üksmeelselt, et vaatamata ras-
kustele liigub noorsootöö pigem siiski 
edasi, kuigi rahastamise tõttu on liiku-
mine kohati raskendatud. Noorsootöö 
edasiviivate aspektidena nimetati vald-
konna paindlikkust ja koostöövalmi-
dust, olemasolevaid struktuure ja regu-
latsioone, noorsootöötajate pühendu-
mist, valdkonna rolli noorte tööturule 
ettevalmistajana ja fakti, et noored on, 
olid ja jäävad ning neil on huvi kooli-
väliselgi ajal õppida, proovida, katseta-
da, areneda, milleks noorsootöö pakub 
väga häid võimalusi.

Küsimuses, kas peaks terminite 
«noorsootöö, noorsootöötaja, noorsoo-
amet» jne asemel kasutama hoopis ter-
mineid «noortetöö või noortevaldkond, 
noortetöötaja, noorteamet» jne, leidis 

11 rühma, et segaduste vältimiseks ja 
laiema arusaama tagamiseks tuleks jää-
da praegu kasutusel olevate terminite 
juurde. Üheksa rühma leidis, et muu-
datused on teretulnud, lühendaksid ter-
mineid ning keelekasutus oleks muga-
vam ja kaasaegsem. Ülejäänud rühmad 
ei kujundanud selget seisukohta.

Noorsootöö väärtustamiNe

Küsimuses, kas noorsootöötaja tööd 
võiks väärtustada sedavõrd, et seadu-
sesse (ministri määrusesse) sisse kirju-
tada noorsootöötajale puhkuseks 42 
kalendripäeva, olid foorumil osalejad 
selle poolt. Argumenteeriti järgmiselt: 
noorsootöötaja töö ja kooli huvijuhi 
töö on sisult sarnased, seega peaks sar-
nased olema ka palk ja puhkus; noor-
sootöötaja töö on noorte inimeste 
arengu toetamine ja õpetamine (mitte-
formaalne õpe) – see on vastutusrikas 
ja pingeline, töötatakse ka õhtuti ja nä-
dalavahetustel, ettevalmistustel ja võr-
gustikutööl on suur rõhk; noorsootöö 
väärtustamine algab valdkonnas tööta-
vate inimeste väärtustamisest riigi 
poolt – praegu ei ole ühtegi noorsoo-
töötajatele mõeldud hüve. 

Foorumil osalejaid oli 140 – Tallin-
nast, Koselt, Viimsist, Sauelt, Keilast, 
Loolt, Loksalt, Tartust, Narvast, Põl-
vast, Paidest. Osalejatest suurema osa 
moodustasid noortekeskuste noorsoo-
töötajad ja KOV noorsootöö ametni-
kud, ent esindatud olid kõik suuremad 
valdkonnas tegutsevad (katus)organi-
satsioonid.

Tallinna V noorsootöö foorumit 
toetasid Coca-Cola Hellenic, Red Bull 
ja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Noorsootöö – edasi, tagasi või hoopis ära?

Paneeldiskussioon teemal «Noor-
sootöö – edasi, tagasi või hoopis 
ära?». Foto: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Haridusmuutused saavad tuult tiibadesse eri sektorite koostööst

Future Fibit ootab taas noorte moeloojate loomingut
HEiLi Tõnissaar
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

V iru keskus ja Tallinna Spordi- ja 
Noorsooamet kuulutavad välja 
juba neljandat korda toimuva 

noorte moeloojate konkursi Future  
Fibit. 

Professionaalidest koosnev žürii va-
lib välja parimad moeloojad, kelle kol-
lektsioonid pääsevad edasi FIBITi lava-
laudadele 3. oktoobril toimuvale eten-
dusele Future FIBIT noorte loodud 
moodi tutvustama. Noorte omaloo-
mingut esitlevad professionaalsed mo-
dellid ning kuulutatakse välja parim 
noor moelooja.

Future FiBiTi osavõtutingimused:
•  Osa võivad võtta kõik Eesti keskkooli-

de noored.
•  Kollektsioon peab koosnema  

5 komplektist.
•  Üks disainer võib esitada mitu  

kollektsiooni.
•  Moelooja peab olema võimeline  

teostama esitatud kavandid hiljemalt  
24. septembriks.

•  Moelooja on valmis osalema Future  
Fibiti etendusel 3. oktoobril ja sellele 
eelneval nädalal kostüümiproovides.

•  Soovitav on kollektsiooni läbiv ühine 
temaatika.

•  Kavandid tuleb esitada paberil joonis-
tena ja soovi korral lisaks fotodena 

koos kontaktandmetega hiljemalt  
2. septembriks Tallinna Spordi- ja 
Noorsooametisse aadressil Vabaduse 
väljak 10b, 10146, Tallinn.

Esitatud kollektsioon peab sisaldama:
• kollektsiooni nime
•  kollektsiooni kirjeldust, kus on välja 

toodud kollektsiooni sisu ja kust on 
saadud inspiratsiooni

• korrektset vormistust
• joonistatud kavandeid

Rohkem informatsiooni Tallinna Spordi- 
ja Noorsooametist meiliaadressil 
heili.tonissaar@tallinnlv.ee.



Kes on puudega noor?

svEn kõLLamETs
üliõpilane (MTÜ Händikäpp)

S
ellele vastates pean diskrimi-
neerima kõiki neid noori 
puulõhkujaid, puukallista-
jaid, metsamehi ja muidu 
loodusearmastajaid, kes ju 

samuti kõik puudega töötavad ja ka 
seega «puudega» on. Teist ma seekord 
ei räägi.

Puudeid on erinevaid, raskemaid ja 
kergemaid. See on raske teema, mille 
puhul on vast loomulik sisimas ohata, 
et õnneks olen mina «terve». Kergesti 
ununeb, et normaalsus on kummaline 
muutuv mõiste: kui karvkatet omada 
oleks normaalne, oleks nt karu õnne-
ga koos, inimene ja lind aga puudega. 
Kui meid ümbritseks asfaldi asemel ti-
he padrik, poleks autosid ja jalgrattaid, 
siis oleks inimene tõsise puudega – lii-
kumine oleks palju aeglasem kui nt lõ-
vil, gepardil või kitsel. Tehnoloogia abil 
on inimene aga kõigist neist puudus-
test üle saanud ega tunne end loodu-
ses enam ammu vähemväärtuslikuma-
na kui teised.

Jõuangi nüüd mõne levinud idee-
ni, mida kohtab. Nt väidetakse, et ra-
tastool aheldab. Mina väidan, et ini-
mest piirab pigem tema vigastus, või-
malused, tervis, trepiastmed, ratastool 
aga aitab liikuda. 

Räägitakse, et mõnele majale on 
tehtud invakaldtee, invalift või paigal-

datud invakäsipuu. Ma ei tea, mis puue 
on liftil, kaldteel või käsipuul, kuid mi-
na näen, et need pisiasjad teevad liiku-
mise ja elu mõnusamaks ka lapsevank-
ritega või jalgratastega liikudes, vahel 
on ka jalgsi kaldteest kuidagi parem 
üles kõndida kui trepist. Mõnikord 
näeb koristajaid ja kaubavedajaid oma 
kärudega neist liikumas...

Siis kuuleb veel, et milleks on vaja 
neid kalleid lifte ja invaWCsid, kas kee-
gi on üldse näinud, et neid kasutatak-
se? Mina küsin: kui panna WC uksele 
silt «M», kui tihti näeb naisi seda ka-
sutamas? Nüüd võib mõni lugeja mõel-
da, et mis jama ma ajan, need pole ju 
samad asjad. Aga kui mitte kuskil po-
le öeldud, kuidas sinna peole ratastoo-
liga saab minna ja igalt poolt kuuleb, 
et äkki pole selle mõne ratastoolis lii-
kuva kuti jaoks mõtet sellele ööklubi-
le kaldteedki teha, nagunii ei käida ju 
– see tekitaks ikka erilise tahtmise ko-
hale veereda? Ega vist.

Noh, tegelikult on nii, et saad au-
toga paugu või hüppad peakat, selg-
roog murdub kogemata kaheks ja kui 
enne elasid nt III korrusel, siis edaspi-
di puhkad rahus nelja seina vahel – 
saad trepist alla ainult siis, kui oled vä-
ga osav või kui keegi aitab. Sest ega vä-
ga palju pole viitsitud ehitada nii, et 
maja esimesel korrusel treppi poleks. 
Küllap taas küsiti, et milleks küll... ja 
edaspidi öeldakse, et noh, las vanemad 
aitavad. Aga vanematega ei tahaks vist 
omaealiste seltskonnas olla…

OK, kes ma olen, et ma siin seda 
tarka jura ajan: õnnelik olen. Minule ei 
öelnud keegi, et meil koolis pole tingi-
musi ja seepärast kui tooliga liigud, siis 
õpi kodus. Klassikaaslaste vanemad ka 
ei öelnud, et mida sa siia klassi otsid, 
võtad veel klassi tempo maha ja siis mu 
laps ei saagi eliitkooli. Ülikoolis alles 
hakkas fun, ma ei arvanudki, et tooli-
ga sellistest mägedest üles või padriku-
test läbi saab, aga mu kursakaaslased 
miskipärast arvasid, et saab, ja sai ka 
kusjuures. Keegi tarkpea viitsis esime-
sele korrusele ühikatoa ehitada, kust 
ise tooliga sisse ja välja saab, enne kui 

ma ülikooli tulin: nüüd ei peagi keegi 
jooksma mind aitama, ise saab ka. 
Täitsa normaalse ja iseseisva inimese 
tunne, kui vahel mõni heatahtlik tädi-
ke ei hakkaks rääkima nagu 5-aastase-
ga või kui selle asemel et minu kohta 
minult endalt küsida, ei küsitaks seda 
vahel minu kõrval seisvalt sõbralt, ku-
na tema on kõrgemal ja teab seepärast 
vist minust minu asju paremini…

Jah, ega vist inimest peale tema 
enda keegi saagi väga takistada – kui 
ikka tunned, et istub mingi imelik seal 
toolis ja temaga rääkima ei lähe, too-
likas ise on ka nii arg, et ei julge rää-
kima tulla, mis siis ikka teha. Muidu-
gi, kui julge sa ise oleks, kui 99% oma 
ajast kusagil kortermaja III korrusel 
oma ema ja isaga veedad... Suht mage 
tunne oleks vahel, isegi viha maailma 
vastu?

Kinnitan sulle, kallis lugeja: ratas-
tool ei ole nakkav. Kui on võimalus 

proovida tooliga sõita, siis proovi järe-
le (eriti cool on kahe ratta peal kõõlu-
da ja selili käia, aga kanna kiivrit). Mõ-
ni vanem inimene ütleb sulle, et see 
pole ilus, aga mina ütlen sulle, et ega 
sa enne päris täpselt aru ei saa, kas seal 
toolis on täitsa normaalne sinusugune 
noor inimene või mitte, kui temaga ei 
räägi ja ise järele ei proovi, kuidas ta 
elab ja liigub. Avaldan saladuse: võid 
alguses olla palju kobam kui tema, aga 
ära põe: see on nagu jalgrattasõiduga 
– kui selgeks saad ja korralik sobiv ra-
da on, ega siis enam ära ei unusta ja 
kohati on isegi nati lihtsam kui jalgsi.

Ja tegelikult, kui proovida tahad, 
siis mine mai alguses tudengipäevade-
le või UNICEFi «Sinise Nädala» raa-
mes toimuvale noortekale «Party on 
Wheels». Sündmus toimub 22. mail 
lauluväljakul ning seal on palju vinget 
staffi, häid esinejaid ja ratastoole, mil-
lega selili käia.
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«Väidetakse, et ratastool aheldab. Mina väidan, et inimest piirab pigem 
tema vigastus, võimalused, tervis, trepiastmed, ratastool aga aitab liiku-
da.» Foto: Karl Neilinni erakogu

mikk GransTröm
Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali
laste- ja noortefilmide festivali Just Film 
tegevjuht

Aastal 2009 laste- ja noortefilmi-
de festivalil Just Film linastunud 
«Must õhupall» («Black Bal-

loon», rež Elissa Down) oli lugu noor-
mehest, kes püüab oma autistist ven-
naga erinevates rasketes olukordades 
hakkama saada ja selles võimalikult 
palju positiivset leida. Pärast seanssi 
arutlesime publikuga teemal «Kuidas 
mõista?». Meie noored arvasid, et au-
tistist venda tuleks aidata, ta ei ole süü-
di oma haiguses ja seetõttu ei tohiks te-
masse ka kuidagi halvasti suhtuda.  
Seda, et film hinge läks ja kõnetas, tões-
tab fakt, et publik valis «Musta õhupal-
li» ülekaalukalt Just Filmi lemmikuks. 
Usun, et kui meie noored tulevad kok-
ku, et seda filmi näha ja ei jookse kohe 
kinost välja, vaid vaatavad ära lõputiit-
rid ning on valmis arutlema, on see 

samm mõistvama ja hoolivama ühis-
konna poole.

Igal aastal külastab Just Filmi ligi 
250 puudega ja vähekindlustatud last 
ja noort. Just Film on läbi aastate sead-
nud üheks eesmärgiks töötada selliste 
laste ja noortega. 2009. aastal osales 
festivali korraldusmeeskonnas vaba-
tahtlikuna ka üks puudega noor. Saa-
dud kogemus oli meile sedavõrd hea ja 
inspireeriv, et edaspidi kaasame puu-
dega noori kindlasti rohkem festivali 
elluviimisel.

Miks me seda teeme? Just Film on 
siiralt veendunud, et kõik noored on 
võrdsed ja keegi ei ole kellestki parem, 
ning soovime tagada igale lapsele ja 
noorele võimaluse külastada festivali 
ja suhelda teiste omavanustega. Meie 
publik pole harjunud kinos kohtama 
ratastoolis vaatajaid, aga kui see järje-
pidevalt toimub, kaob barjäär ja võõ-
ristus erinevate gruppide vahel. Just 
Filmi eesmärk ei ole kunagi olnud te-
ha puuetega lastele ja noortele eraldi 
seansse, vaid tuua neid kõigile mõel-
dud tavalinastusele. Ma arvan, et see 
on väga oluline moment sallivuse ja 
üksteise mõistmise teel. 

Ja kui vaadata Just Filmil käivat 
publikut, siis võime öelda, et tolerant-
sus endast erinevate inimeste vastu on 
kasvanud. Meie festivalile jõudvad fil-
mid räägivad noortele väga olulistest 
teemadest: armastusest, eneseleidmi-
sest, probleemidest koolis ja sõprade-
ga. Need teemad on tuttavad igale lap-
sele või noorele, olenemata päritolust 
või eripärast. Ühised mured ja rõõ-
mud ühendavad inimesi, sama teeb ka 
festival.

Siinkohal tahan üles kutsuda kõiki, 
kes korraldavad väiksemaid või suure-
maid noorteüritusi: kaasake oma ette-
võtmisesse ka puuetega ja vähekind-
lustatud lapsed-noored. Nad on sama 
tublid ja aktiivsed kui ükskõik milline 
teine noor. Samas rõõm, mida saate 
neile pakkuda, on väga südantsoojen-
dav ja annab üritusele kindlasti kaalu-
kama tähenduse ja korraldajale palju 
häid emotsioone tagasi.

Loodame, et 2010. aastal saame 
puuetega ja vähekindlustatud noori 
kaasata samal määral kui siiani, vaata-
mata sellele, et paljud toetused on 
märgatavalt väiksemaks jäänud, kui 

need olid aasta või kaks tagasi. Kõik 
noored on ja olgu võrdsed, kõigil on 
õigus suhelda, käia noorteüritustel ja 
olla aktiivsed. Just Film annab igaühe-
le võimaluse kaasa lüüa ja tunda rõõ-
mu headest filmidest ja diskussiooni-
dest. 

Aga aeg lendab kiiresti ja ega palju 
pole uue festivalini jäänud. Just Film 
hakkab vaikselt katma oma sünnipäe-
valauda, kuhu novembris on kõik lah-
kelt kutsutud. Seni tasub aga kindlasti 
silma peal hoida UNICEFi «Sinise nä-
dala» programmil (17.–23. mai), kus 
ka Just Film näitab nädala jooksul häid 
ja paremaid filme. 

Kõik noored on võrdsed!

Kõik noored on võrdsed ja keegi ei ole kellestki parem. Foto: autori erakogu

«Party On Wheels» – 
pidu, kus on võimalik 
kogeda elu ratastoolis
Jüri LEHTmETs, karL nEiLinn, 
Tauno TErvE
POW korraldajad Lellest, Torilt ja Luualt  
(ERT saalihoki klubi)

Nagu sageli juhtub, tulevad head 
ideed söögitegemise juures. Oli-
me Karliga äsja Tallinna kolinud 

ja tahtsime leida mõnusat ajaveetmis-
kohta, kuhu elektriratastooliga sisse 
pääseks. Otsingud polnud väga edukad. 
Meelelahutuskohti läbi helistades sel-
gus karm tõde, et enamikku noorte 
meelispaikadesse ratastooliga ei pää-
se. Peamiseks takistuseks osutusid ra-
tastoolide põlised vaenlased trepid. Ra-
tastoolis noore võib see ära lõigata heast 
klubiõhtust, kvaliteetsest haridusest ja 
ihaldusväärsest tööst.

Ühise söögitegemise juures läks jutt 
sellele, miks ei võiks olla selliseid pidu-
sid, kuhu ka ratastoolis noored muga-
valt sisse pääseksid. Sellest arutelust 
tekkis Taunol idee korraldada ise üks 
selline lahe noorteüritus, kuhu ratas-
toolis noortel on mugav tulla. 

Millist muutust püüdsime ellu viia?
POW eesmärgiks oli korraldada üks 

põnev ja lõbus sündmus, mis informee-
rib ühiskonda liikumispiiranguga noor-
te elust ja igapäevastest tegemistest. 
Eestis on liikumispiiranguga inimesi li-
gikaudu 60 000 ehk kogurahvastikust 
5%, kuid vähe ollakse kursis nende te-
gemiste ja igapäevamuredega. 

Teiseks eesmärgiks oli julgustada 
liikumispuudega noori aktiivsusele ja 
oma probleemidele lahendusi otsima. 
Arvasime, et alustades sellistest lõbu-
satest ja kaasahaaravatest üritustest, 
saame ka teistele noortele näidata, et 
liikumispiiranguga noored tegelevad eri-
nevate põnevate tegevustega ja võivad 
elus hästi hakkama saada.  

2009. aastal oli Kristiine keskuses 
seatud üles takistusrada, mida tuli läbi-
da aja peale käsitsi lükatava ratastooli-
ga. Takistusrada koosnes kuuest osast: 
kaldteest, uksepakust, kiigest, erineva-
test porimattidest. Kõige keerulisemaks 
osaks oli konarlikku metsarada sümbo-
liseeriv vineerplaat, millele oli kinnita-
tud kõrgemad puuklotsid ja liistud. Päe-
va jooksul proovis seda läbida üle 200 
keskuse külastaja. Kõige kiiremini – 10 
sekundiga – läbis selle Elektriratastoo-
li Saalihoki Klubi liige Jürgen Kukk. Kuid 
inimesel tänavalt kulus raja läbimiseks 
keskmiselt poolteist minutit.  

Üritusel esines kuus bändi: Külali-
sed, HND, The Sun, Tartu bluusibänd 
Bullfrog Brown, DNB printsess L. Eazy 
ja surfirocki viljelev noorte bänd Melony 
Green Sauelt. Ka kõik bändide liikmed 
proovisid ülesseatud takistusrada läbi-
da. Näiteks Tanel Padar läbis rada sel-
lise innuga, et sõitis rajalt välja dekorat-
sioonile otsa. 

Lisaks astusid üles ratastoolis noo-
red mitmete põnevate tegevustega. Esi-
nes ratastooli line-tantsu grupp Silver 
Wheels koos tüdrukute line-tantsu gru-
piga Kicking Chicks, keda juhendab Kaie 
Seger. Oma oskusi näitasid ka Elektri-
ratastooli Saalihoki Klubi liikmed. Loet-
letud tegevustesse haarati kaasa ka 
pealtvaatajad. 

22. mail lauluväljakul kl 15–20 ei plaa-
ni me eelmisele aastale alla jääda – pa-
neme üles veel vingema takistusraja, 
kutsume lahedad esinejad ning pakume 
võimalust proovida sõita elektrilise ra-
tastooliga, mängida hokit ja õppida sel-
geks line-tants. Näiteks esineb Kene 
Verniku bänd Mimicry, kes osales ka 
«Eesti laul 2010» finaalis 12. märtsil. En-
ne meie üritust võite osaleda ka SEB 
XXIII Maijooksu kevadkontserdil.

Üheks eesmärgiks on soov harida 
avalikkust sellest vaatevinklist, et liiku-
mispuue ei takista põnevat ja sisukat 
elu elamast. Kui see tundub sulle us-
kumatuna, siis tule kohale ja vaata-
proovi ise. 

POW kohta leiab pilte veel http://
www.partyonwheels.eu/galerii/

POW oli tunnustusauhindade kon-
kursi «Suured teod Tallinna noortele» 
laureaat 2010.



3
LKNOORTEÜHENDUSED FOOKUSES

mEELika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit

T
untud raadio- ja teleajakirja-
nik Urmas Vaino (36) räägib 
oma kogemustest noorte-
ühendustes ning selgitab, mi-
da kasulikku sealt saab. 

Urmas Vaino, kes sattus noorteühen-
dus ELO loomise juurde ning tegutses 
ka ELO presidendina, tunnistab, et 
80ndate lõpus taasärkamisajal pionee-
ride kokkutulekult alguse saanud ühis-
kondliku aktiivsuse tuhin pole tänase-
ni hingest kadunud ja ta mõtleb endi-
selt noorte teemadel kaasa. Vaino arva-
tes annab noorteühendusse kuulumine 
julgust oma arvamus välja öelda.

Kuidas jõudsid ELOsse?
Väga lihtsalt! Olin suvisel pioneeri-

de kokkutulekul, kus ka ELO moodus-
tati. Olid keerulised ajad ja me ei saa-
nud aru, mida oli lubatud välja öelda, 
mida mitte. ELO asutamise juures 
mõistsime, et protsessid võivad juba ai-
nult käetõstmisest tõepoolest muutu-
da. Kõik see rabas ja köitis mind emot-
sionaalselt väga ning mulle tundub, et 
ajastu tegi ka inimesed erilisemaks, sest 
see suur emotsioon ja vabakssaamise 
tunne oli kõigis ja kõiges olemas. Enne 
ELOt olin seotud ka Tallinna õpilas-
staabiga, mis praegu asub Tallinna 
Spordi- ja Noorsooameti ruumides. 
Eks sealt see orgunnipisik tuli ja ka 
mõistmine, et üritusi ei tehta niisama, 
vaid nende korraldamisel peab olema 
eesmärk – kas siis kaasata noori, viia 
kedagi kokku või kas või rahvaste sõp-
rus! ELO oli väga huvitav oma eri vor-
mides ja tõi kokku inimesi üle Eesti. 
Olen tänaseni ELO liikmetega kontak-
tis.

Mida noorteühendusse kuulumine 
andis?

Üheskoos toimetamise juures on 
võimalik eesmärke paremini saavutada. 
Nii õpib ka lihtsamalt ja süstemaatili-
selt tajuma oma rolli ühiskonnas ning 
nägema ja mõistma, et asjad on teatud 
reeglitele allutatud. Organisatsiooni 
kuulumine aitab ennast avastada ja 
ümbritsevat paremini mõista. Eks see 
kõik andis julgust ja enesekindlust, et 
ka minu arvamus on oluline ning see 
oma arvamus ka välja öelda. Tänaseni 
domineerib ju veel suhtumine, et laps 
räägib siis, kui kana pissib. Lisaks on iga 
noore jaoks oluline kohtuda erinevate 
maailmavaadetega, teistsuguste täiskas-
vanutega, ja seda kogeb ühendusse kuu-
luja rohkem kui see, kes ei kuulu orga-
nisatsiooni. Nii kasvab teadmine, et eri-
arvamused ei riku veel suhteid. 

Kas noorteühenduste töö on vaja-
lik?

See on kohutavalt oluline ja üha 
olulisem! Oluline on teha inimestele 

selgeks, et meil on ühiskonna ees ko-
hustused. Noorteühendused koolita-
vad neid, kes kohustusi näevad. Ar-
van, et poliitikas pettumise põhjuseks 
ongi see, et me ei ole õppinud vaba-
tahtlikkusel põhinevat üheskoos te-
gutsemise süsteemi – just seda paku-
vad noorteühendused. See on tree-
ning kõige paremas mõttes ja seda on 
väga vaja. Noorteühenduste liikmeks 
olemine ei ole aga kõigile hädavajalik. 
Organisatsioonid esindavad maailma-
vaadet ja sinna peab oma maailmavaa-
tega sobituma. Aktiivseid inimesi on 
ühiskonnas teatud kogus ja kui seda 
aktivismi ei tunne, siis oledki võib-ol-
la lihtsalt kaasaaitaja, osaleja või mõ-
ni teine tüüp. Aktiivne olemise isu 
võib küll ära võtta, esile kutsuda seda 
aga ei saa.

Noorte tegemised ei näi ajakirja-

nikke väga huvitavat, mis on selle 
põhjuseks?

Ma ei ole päris nõus, et teemad ei 
ole ajakirjanduse jaoks olulised. Peami-
ne on vist hoopiski, et noorte endi te-
gevus või organiseerituse ja suhtlemi-
se võime ajakirjandusega jääb natuke-
ne nõrgaks. Maailmas, kus infot on to-
hutult, on raske jõuda lauakoormaga 
peale minnes filigraanse teoseni. Noo-
red ei ole ka valmis oma kogemust aja-
kirjanikeni viima ja kuna noortetöö ei 
ole klassikalises mõttes «seksikas» tee-
ma, peabki seda enam olema hoolikas 
oma mõtteid sõnastades ja avaldades. 
Konkurents on tohutu, infot toodetak-
se lakkamatult juurde, inimeste huvi ja 
tähelepanu aeg on üha lühem – seetõt-
tu peab olema väga konkreetne.

Loe pikemat intervjuud veebist:  
www.enl.ee 

Urmas Vaino: noorteühendused 
annavad kodanikujulgust

«Terevisiooni» saatejuht Urmas Vaino on paljude eestlaste hommikune ära-
taja. Foto: ERR

JEkaTErina FEdkina
MTÜ Põlvkond, kultuuritegevuste koordinaator

Mai viimasel nädalalõpul korral-
dab MTÜ Põlvkond juba teist 
korda Tallinna Stroomi ran-

nas Kaukaasia mänge. Paljude jaoks 
terrorismi ja sõdadega seonduv Kau-
kaasia näitab end Tallinnas teisest kül-
jest, tutvustades sealsete rahvaste rik-
kalikku kultuuri ja külalislahkust.

Ürituse korraldaja Mihhail Kõlvar-
di sõnul on niisugused ettevõtmised vä-
ga olulised kultuuridialoogi loomisel. 
Mängudele oodatakse lisaks Kaukaasia 
rahvastele ka usbeki, lesgiini, korea, ka-
bardi-balkaari, tatari ja teiste rahvuste 
esindajaid. Ka Põlvkonna liikmed on 
erinevast vanusest ja rahvusest.

Programmi tulevad erinevate kul-

tuuride töötoad, kaukaasia tantsuvõist-
lus (adõge dzegu), folkloorikollektiivi-
de etteasted ja rahvusköökide tutvus-
tused. Spordihuvilistele korraldatakse 
päeva jooksul võistlusi korvpallis, nar-
dides, vöövõistluses, vibulaskmises ja 
raskuste tõstmises. Korraldajad luba-
vad, et kuigi mais pole veel suvi alanud, 
annavad üritusele suvist särtsu Kau-
kaasia rütmid. 

Püsi kursis Põlvkonna kodulehel 
www.koos.ee. 

Põlvkond on noorteühendus, mille 
eesmärgiks on noorte kasulik vaba aja 
sisustamine, sotsiaalne ja kultuuriline 
arendamine, erinevate kultuuride tund-
maõppimine, teaduslike konverentside 
läbiviimine, pühapäevakoolide organi-
seerimine ning heategevus-, kultuuri- 
ja spordiürituse läbiviimine. 

Mais on Stroomi rand Kaukaasia kultuuri päralt

2009. aasta Kaukaasia mängud Tal-
linna Stroomi rannas. Foto: MTÜ Põlvkond

aegee

krisTJan Pomm
Eesti Skautide Ühingu vabatahtlik skaudijuht

Tartu Ülikooli juuratudeng ja skau-
dijuht Siim Maripuu käis 2008. 
aastal Araabia Ühendemiraatides 

sealse šeigi toel rahvusvahelisel semi-
naril «Skautlus ja humanitaartöö». Kõi-
gist maailmajagudest ja enam kui sajast 
riigist kokku tulnud 18–21-aastased 
skaudid tekitasid rahvaste paabeli, jät-
tes Siimule elava mälestuse.

Seminari eesmärk oli välja selgita-
da, millised on skautluse võimalused 
kriisikolletes katastroofide järel nor-
maalset elu taastada, aga ka ühiskon-
na abistamise võimalused tavaolukor-
ras. Loengutega astusid üles Maailma 
Terviseorganisatsiooni, Punase Risti, 
Araabia Liiga, Sharjah’ kohaliku hea-
tegevusorganisatsiooni ja skautide 
esindajad.

kuhu jäid kõik tüdrukud?

«Tähtsale sündmusele, kuhu kultuuri-
tavade tõttu kutsuti vaid mees-
esindajad, andis palju jutuainet tüdru-
kute puudumine. Õnneks ei olnud ko-
gu kohtumine ühesooline – skautide 
Araabia regiooni büroost oli üritusel 
üks naisterahvas ja hiljem nähti ka nel-
jaliikmelist burkades gaidide gruppi,» 
jagas Siim muljeid kaugetest tavadest.

Rahvaste paabelis tekkis peagi üks 
suur seltskond, mille ainsaks erinevu-
seks oli Siimu sõnul keelte paljusus. 
«Kõik toimus inglise-prantsuse-his-
paania-araabia segakeeles, aga juba 
kolmandal päeval suutsime bussis 
araabiakeelseid laule kaasa laulda ning 
mängude põhifraase meelde jätta,» 
kommenteeris skaudijuht.

Parim võimalus oma kultuuri tut-
vustamiseks oli noormehe arvates rah-
vuslik õhtu, kus kanti oma rahvarõivaid, 
pakuti rahvustoitu ja tutvustati oma 
kultuuri. «Päeva eriliseks hitiks olidki 
rahvariided, mis varieerusid meie mõis-
tes öösärkidest mongolite tornmütsini. 
Ka eesti rahvarõivad – minu Tartu kan-
di vest ja põlvpüksid – olid väga popu-
laarsed,» tunnistas Siim. 

siLJa PauLus
AEGEE Tallinna peasekretär

Tänavu toimub 23. korda suur su-
veülikoolide projekt nimega 
«All of Europe in One Drop» 

(«Terve Euroopa ühes veetilgas»). 
Eesti noortel on võimalik ülisoodsalt 
teisi kultuure ja paiku avastama sõita 
ning omandada oskusi alates kokan-
dusest, kultuuridest, keeltest ja lõpe-
tades ekstreemspordiga. Sihtpunktide 
valikus on nii Euroopa Liidu riigid kui 
ka näiteks Aserbaidžaan, Gruusia, 
Türgi jne.

Suveülikoole ei korralda koolid, 
vaid kohalik AEGEE esindus konk-
reetsest riigist või linnast. Suveülikool 
ei sunni osalejaid umbsetesse ruumi-
desse tuupima ja garanteerib piisavalt 
reisimist, vabas õhus liikumist ja vaa-
tamisväärsuste külastamist. Kuna üri-

tust korraldavad kohalikud, võib kin-
del olla, et osalejad viiakse kõige põ-
nevamatesse kohtadesse. Mitmekülg-
ne sotsiaalne programm alates grilli-
õhtutest rannas ja lõpetades matkade-
ga annab aimu kohalikust kultuurist 
ja garanteerib kustumatu mälestuse.

Suveülikool ühendab 
rannamõnud kasulike oskustega

Tartu rahvarõivad, Araabia šeik 
ja tüdrukute defitsiit

Grupipildi keskel Sharjah’ valitseja šeik Al-Quasimmi (kuldsed triibud 
rüül on kuningliku perekonna tunnus). Foto: Eesti Skautide Ühingu erakogu

•  AEGEE ehk Euroopa Tudengite Keskliit on 43 riigis ja 240 linnas tegutsev rahvus-
vaheline mittetulunduslik apoliitiline ja kõigi erialade tudengeid ühendav noorte-
ühendus.

•  Suveülikoole on tänavu üle 70 ja need kestavad tavaliselt kaks nädalat.
•  Suveülikool on AEGEE liikmetele! Liikmeks astuda on lihtne, kirjuta info@aegee-

tallinn.ee. Osaleda saavad tudengid või juba kõrgkooli lõpetanud vanuses 18–35. 
•  Suveülikooli saab kandideerida 30. aprillini.
•  Infotunnid: Tallinna Ülikoolis 31. märtsil kell 18 ruumis M-214, Tallinna Tehnikaüli-

koolis 1. aprillil kell 19 ruumis III-214.
•  www.aegee-tallinn.ee

Suveülikoolis osalejad Prantsus-
maal viinamarjaistanduses. Artikli 
autor vasakul rohelises särgis. 

tule skaudijuhiks

Tule vabatahtlikuks skaudijuhiks! Lii-
kumine liidab ligi 30 miljonit skauti, 
moodustades ülemaailmse noortevõr-
gustiku. Skaut on lahe olla! Tänu tege-
vuste paljususele on organisatsioon 
omamoodi katselabor, kus saab turvali-
selt sõprade keskel end avastada, proo-
vile panna ja kogetut rakendada. 

www.skaut.ee.
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TALLINNA NOORTEKESKUSED

PEETEr Taim
Tallinna Noorsootöö Keskuse Lasnamäe 
piirkonna noorsootöö koordinaator 

P
isut enam kui kümme aastat 
tagasi alustasid Tallinnas kaks 
esimest noortekeskust. Nen-
deks olid noortekeskuseks 
kohandatud õppelaev Tallinn 

ja Lasnamäel Kahu tänaval asuv kahe-
korruseline paekivist hoone, kus väik-
ses osas hoonest toimus töö noortega 
juba ka varem.

2000. aastal oli Tallinna linna prio-
riteediks noorsootöös õppelaeva Tal-
linn kohandamine noortekeskuseks, 
kus peamiselt tegutsesid mereteemali-
sed huviringid. Linn suunas sellesse 
vee peal seisvasse alusesse selle aja 
kohta kolossaalsed summad. Segastel 
asjaoludel aga otsustati juba järgmisel 
aastal laev lammutada ja see lõigati Ka-
lasadama kai ääres vanarauaks. 

Samal 2000. aastal avatud noorte-
keskus Lasnamäel, mis kandis avamise 
ajal nime Lasnamäe avatud noortekes-
kus, pidi alustama oma tööd ilma eri-
liste investeeringuteta hoonesse, kuna 
kõik raha oli kulutatud – nüüd juba tu-
lutult – õppelaevale Tallinn. Keskus 
alustas tööd peaaegu tühjades ruumi-
des ja minimaalsete töövahenditega. 
Keskust külastanud noori oli saja rin-
gis. Kõige olulisemaks varaks keskuses 
olid sel ajal noorsootöötajad, kelle tah-
tejõud, loovus ja uuele väljakutsele pü-
hendumus aitasid luua keskuse (ja mõ-
nes mõttes ka kogu Tallinna avatud 
noorsootöö) põhimõtteid, töömeeto-
deid ja väärtusi. 

Selle sajandi algusaastatel oli ühis-
konnas teadlikkus noorsootööst ja 
noortekeskustest väga madal. Ameti-
isikute suhtumine kõikidesse objekti-
desse ja paikadesse, kuhu noored ko-

gunesid «niisama», oli väga negatiivne 
ja eelarvamustega. Sellest tulenevalt oli 
Lasnamäe noortekeskuse ajaloos het-
ki, mil selle tegevuse lõpetamine oli üs-
na reaalne. Keskuse esimene juht Oleg 
Vares meenutas seika, mil tolleaegne  
kõrge linnaametnik oli pärast õppe-
laeva Tallinn külastamist ja sealse se-
gaduse nägemist kindlal veendumusel, 
et Tallinn avatud noortekeskusi ei va-
ja. Lasnamäe noortekeskuse noorsoo-
töötajate veenmisoskus ja selgitused 
linnaametnikule noorsootöö vajalikku-
sest ühiskonnas tagasid, et Lasnamäe 
noortekeskus tegutseb ka kümme aas-
tat hiljem ja Tallinnas on selle aja jook-
sul lisandunud veel kümme avatud 
noortekeskust. 

Fakt, et Tallinnas osutab avatud 
noortekeskuste teenust 11 asutust, näi-
tab, et noored vajavad peale koolis saa-
dava põhihariduse ka noorsootöös pa-
kutavat mitteformaalset õpet, kus tead-
misi omandatakse osaluse kaudu just 

neis valdkondades, mis noort ennast 
kõige enam huvitab.

Lasnamäe noortekeskuse erilisus 
seisneb selles, et lisaks noorsootööle 
etendab see keskus ka tähtsat rolli ko-
gukondade lõimumises. Ei ole kellele-
gi uudiseks, et Lasnamäe linnaosas elab 
suur hulk venekeelse kogukonna esin-
dajaid. Noortekeskus on just see koht, 
kus ühiste tegevuste käigus saavad kok-
ku noored, kelle emakeeleks on eesti 
või vene keel. 

Professionaalsete mõlemat keelt 
valdavate noorsootöötajate abil ja ju-
hendamisel saavad erinevate kogukon-
dade noored koos mängida, musitsee-
rida, tegeleda mitmete harrastustega ja 
ette võtta ühiseid üritusi, mis on samal 
ajal nii huvitavad kui ka harivad. Noor-
tekeskused ja noorsootöö metoodikad 
on paindlikud ja kohanevad kiiresti tä-
napäeva nõudmistega. Noorsootööta-
jad Lasnamäe noortekeskuses on alati 
valmis pakkuma noortele tegevust ja 

koolitust just neis valdkondades, mis 
on hetkel noortele huvitavad. Koolitu-
sed, kultuuriüritused, laagrid ja muud 
ühiselt ette võetud tegevused on need, 
mis kasvatavad mitmest rahvusest ja 
erineva kultuurilise ja sotsiaalse taus-
taga noortest tolerantseid ja elus iseen-
daga hakkama saavaid ühiskonna liik-
meid.  

Tänapäeval seisab nii haridussüs-
teem kui ka noorsootöö valdkond sil-
mitsi uute ülesannetega. Lapsed ja 
noored on massiliselt kolinud virtuaal-
sesse maailma, millel on nii omad võ-
lud kui ka ohud. Just noorsootöötajad 
on need asjatundjad, kes peavad viibi-
ma seal keskkonnas, kus viibivad noo-
red. Eelmistel kümnenditel tehti noor-
sootööd paljuski tänaval, sest noored 
veetsid just seal oma vaba aega. Noor-
sootöötajad pidid tegema rasket tööd, 
et meelitada noored tänavalt noorte-
keskustesse mõtestatud ja organiseeri-
tud tegevuse juurde. Nüüd, kus suur 

hulk noori pole mitte tänaval, vaid 
«võrgus», peavad noorsootöötajad 
leidma viise, et kutsuda noori hariva-
tesse ettevõtmistesse, mis ei piirdu vaid 
virtuaalses reaalsuses olles distantsilt 
lühendatud sõnadega suhtlemisega. 

Ka Lasnamäe noortekeskus soovib 
oma juubeliaastal astuda ühte jalga aja-
ga ning noorte soovide ja huvidega. Sel 
kevadvaheajal korraldatakse meie kes-
kuses noorte seas laiapõhjaline uuring, 
mille abil avaneb võimalus välja selgi-
tada, millest keskust külastavad noo-
red inimesed on huvitatud ja millised 
on need valdkonnad, kus nad soovivad 
kõige enam saada lisateadmisi ja -os-
kusi. Eriti huvitavaks teeb selle küsitlu-
se asjaolu, et samasuguste küsimuste-
ga uuring viidi Lasnamäe keskuses lä-
bi 2000. aastal vahetult pärast avamist. 
Kõik keskuse noorsootöötajad ootavad 
põnevusega aega, kui saab võrrelda 
praeguseid vastuseid kümne aasta ta-
gustega.

Kümneaastane Lasnamäe noortekeskus  
silmitsi uute ülesannetega

Noortekeskus on just see koht, kus ühiste tegevuste käigus saavad kokku 
noored, kelle emakeeleks on eesti või vene keel. Koos on turvalisem. Fotod: Lasnamäe noortekeskuse erakogu

oLGa TiidEmann Ja ErLE mEHinE
Mustamäe avatud noortekeskus

Mustamäe Avatud Noortekeskus 
sai mullu sügisel seitsmeaasta-
seks. Nende seitsme aasta jook-

sul on korraldatud palju ettevõtmisi, 
mille käigus õnnestus leida häid sõpru 
ja koostöökaaslasi. Tänu ladusale koos-
tööle on tekkinud mitmed traditsiooni-
lised ettevõtmised. Juba aastaid on too-
nud palju positiivset vastukaja järgmi-
sed koostööüritused: vastlatrall Nõm-
me hüppetorni jalamil koostöös Pääs-
küla noortekeskusega, rulluisuvõistlus 
«Männirull» koostöös Mustamäe linna-
osa valitsuse ja rulluisuklubiga ABEC, 
koolilõpudisko koostöös noorteaktiivi-
ga Nublud. 14. aprillil aga leiab aset sa-
muti aastatega traditsiooniks saanud 
Tallinna noortekeskuste vaheline piljar-
diturniir, mida Mustamäe Avatud Noor-
tekeskus koos Haabersti Avatud Noor-
tekeskusega juba viiendat aastat korral-
dab. Turniirile on oodatud kõik Tallin-
na noored, kes soovivad panna proovi-
le oma oskused piljardimängus. 

Samuti on Mustamäe Avatud Noor-
tekeskusel rikkalik koostöökogemus 
Mustamäe linnaosa valitsuse kultuuri- 
ja noorsootöö sektoriga, Mustamäe 
koolide ja kolmanda sektoriga. Näiteks 
viimastel aastatel aitas Mustamäe ava-
tud noortekeskus läbi viia järgmisi 
noorte projekte: erinoorsootööalane 
projekt «Mobiilne noorsootöö Musta-
mäel», vabaajaküsitlus Mustamäe koo-
lides, filmiprojekt «Kameeleon» jt. 
Nende ettevõtmiste käigus osutus või-
malikuks kaasata rohkem noori noor-
sootöösse ja läbi proovida uusi meeto-
deid töös noortega.  

Siiani korraldatud koostöötegevu-
sed on tõestanud, et üheskoos tegutse-
des tekib rohkem erinevaid ideid ning 
tulemuseks on alati tegemist mitme-
külgse ja rikkaliku ettevõtmisega. 

Noorsootöö tegutsemise võimalu-
sed on väga laiad ja seega on koostöö 
potentsiaal peaaegu lõpmatu. Arvesta-
des praegust rahanappust, on koostöö 
tähtsus eriti suur. Seepärast oleme tä-
nulikud kõigile koostööpartneritele ja 
sponsoritele. Eriliselt suur tänu Coca-
Cola HBC Eestile, kes on aastaid olnud 
meie toetaja. 

Mustamäe Avatud Noortekeskus 
on ka edaspidi avatud erinevatele koos-
tööpakkumistele, samuti arendame jät-
kuvalt koostööd praeguse võrgustiku 
liikmetega – lastekaitse, Mustamäe 
koolid, alaealiste komisjon, kriminaal-
hooldus ja teised noortega tegelevad 
organisatsioonid. 

Mustamäe avatud noortekeskuse 
koostöökogemused

Mustamäe avatud noortekeskuse ja 
Haabersti avatud noortekeskuse 
koostööürituse, Tallinna noortekes-
kuste vahelise piljarditurniiri avami-
ne 2009. aastal. Foto: Mariliis Pehme

HEiLi Tõnissaar
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 
programmijuht

Kas mäletad 2007. aasta lõpul bas-
tioni käikude meeleolukat eks-
kursiooni lühilavastuste saatel 

või kohtumisi edukate noortega Noor-
tekohvikus? Võib-olla käisid Teatrila-
bori etendustel, osalesid noortekeskus-
te mängus või sattusid avatud uste päe-
vadel mõnda huvikooli? Kui mäletad, 
siis tead, et tegemist oli UNICEFi «Si-
nise nädala» vahvate sündmustega.

UNICEFi «Sinine nädal 2010» ala-
pealkirjaga «Kas noortel on linnas koh-
ta?» leiab aset 17.–23. maini ning nä-
dala jooksul toimub linna erinevais pai-
gus nii mõndagi. Näiteks võib esmas-
päeval Solarise keskuse aatriumis nä-
ha, et esmaspäevad ei pea mitte alati 
sinised olema. Või kui ongi, siis ei pea 
see mitte alati olema negatiivse tähen-
dusega. Sinisel esmaspäeval kell 17 ava-
takse UNICEFi «Sinine nädal» Solari-
se keskuses koos Maailmapäeva ava-
löögiga ning sellele järgnevalt toimub 
juba nädala jooksul palju huvitavat. 

Näiteks viib Briti Nõukogu läbi 
järjekordse Tulevikulinna mängu, mil-
lest saab lähemalt lugeda sellest le-
hest, Solarise keskuse Apollo raama-
tupoes on aga võimalik nädala jook-
sul näha noorte endi loodud lühieten-
dusi, kuulata noorte enda loodud luu-
letusi ja palju muud. Kes ei pelga va-
raseid hommikutunde, võivad osa saa-
da huvitavast varahommikusest eks-
kursioonist linnulaulu saatel ning 
minna laupäevasele piknikule, kus 
loetakse väiksematele ette põnevaid 
jutte. Ja kes teab, äkki mõeldakse ka 
sel aastal bastioni käikudesse midagi 
vahvat välja!

Nukuteater, Estonia teater, loo-
maaed ja teaduskeskus AHHAA pa-
kuvad väikese raha eest palju põne-
vat – ekskursioone, etendusi ja töö-
tube. Oma osa annavad ka mitmed 
tublid ja ettevõtlikud mittetulundus-
ühingud, nagu Just Film, Polymer, 
KAPP ja paljud teised. Seda kõike sel-
leks, et meie linn oleks tõepoolest 
paljude võimaluste linn ja pakuks eri-
nevaid tegevusi vaba aja sisukaks 
veetmiseks. 

Tallinna üksteist noortekeskust 
annavad samuti suure panuse UNICE-
Fi «Sinise nädala» toimumisse. Nii toi-
mub Kristiine noortekeskuses ainult 
tüdrukutele mõeldud õhtu, vanalin-

nas korraldatakse ülipõnev fotojaht. 
Kõigis noortekeskustes püütakse 
noorsootöötajate abiga välja selgitada 
oma linnaosa laste- ja noortesõbrali-
kumad paigad, kuid märkimata ei jää 
ka vähemsõbralikumad kohad – seda 
ikka selleks, et linna laste- ja noorte-
sõbralikumaks muuta. Laupäeval leiab 
aset ka heategevuskontsert, mida jäl-
legi korraldavad Tallinna noortekes-
kused ühiselt, et toetada sellega Tal-
linna lastehaiglat.

Täpsema info saamiseks jälgi kind-
lasti Tallinna kodulehe esilehte, sest 
17.–23. maini toimub väga palju põ-
nevat, mille hulgast leiab kindlasti iga-
üks endale meelepärase.

2007. aastal saatsid Tallinna kooliõpilased õhupallidega häid sõnumeid 
maailma lastele. Foto: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti erakogu

UNICEFi «Sinine nädal» tuleb taas!
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ELiis vEnnik 
Sihtasutus Noored Kooli

S
el aastal Tallinna aasta noor-
sootöötajaks valitud Imre 
Kuller ütleb, et tema jaoks 
on noorsootöös ülim see, 
kui tunned, et iga üksiku 

noore elu muutub positiivses suunas. 
Kesklinna noortekeskuse koordi-

naatorina töötav Imre usub, et noor-
sootööks ei saa pidada ürituste korral-
damist või plakatite vorpimist. 

«Minu töö teeb efektiivseks, lõbu-
saks ja tõhusaks, kui saan iga üksiku 
noore elu muuta positiivses suunas. 
Kui näen, et kellegi elu muutub, on see 
minu jaoks ülim. Võime teha palju üri-
tusi ja saada meediakajastust, aga see 
ei tee noorsootööst noorsootööd,» 
räägib Imre. «Kõige meeldivam on nä-
ha, kuidas noor tuleb, olles oma eluga 
pahuksis, aga aasta pärast on ta posi-
tiivne inimene, kes on valmis enda 
eest vastutama. See, et noor sind hin-
dab ja sinust lugu peab, kui tal on sii-
ras usaldus su vastu, see teeb sellest nii 
meeldiva töö. Ma usun, et väga tihti 
ma näen seda, et inimene on avatud ja 
valmis vastu võtma seda, mida ma ta-
han jagada temaga.»

Imre usub, et on avatud inimene, 
kes on vahel liialt sinisilmne. «Ma 
usun sageli asju, mis võib-olla on eba-
reaalsed. Mind ei üllata kunagi, kui 
keegi tuleb minu juurde esmapilgul 
utoopilisena näiva ideega, sest kui üht-
pidi pole võimalik, siis teistpidi ikka 
on! Ma ei ole kuigi skeptiline inimene, 
haaran absoluutselt kõigest kinni ja 
julgustan inimesi tegutsema,» räägib 
Imre endast.  

tee NoorsootööNi

Noorsootööga on Imre tegelenud kuus 
aastat. Kõik sai alguse vabatahtlikuna 
töötamisest. «Alustasin oma tegevust 
organisatsioonis Vabadus: Noorte Lii-
kumine. Seal juhtisin ühte ekstreems-
pordiklubi. Selle organisatsiooni ees-
märk on positiivne eluviis ilma alkoho-
li ja narkootikumideta. Sealt kulges mu 
tee sedapidi, et mul oli võimalus min-
na Inglismaale vabatahtlikuks,» kirjel-
dab Imre teed noorsootööni. Imre 

usub, et erialase kõrghariduseta inime-
sena on muu hulgas just välismaa 
noortekeskuses saadud töökogemus 
võimaldanud tal selles valdkonnas tööd 
saada ka Eestis. Viimased kaks aastat 
on Imre olnud palgaline noorsootöö-
taja esmalt Pääsküla noortekeskuses ja 
nüüd Kesklinna noortekeskuses. 

Praegu täiendab Imre end eriala-
selt Tallinna Pedagoogilises Semina-
ris. «Üks asi on praktika, aga usun sii-
ralt, et on oluline teada ka teoreetilist 
poolt. Plaanin tulevikus kindlasti min-
na end täiendama kas noorsootöö või 
sotsiaaltöö valdkonnas. Kui sa oled nii 
kaua juba noorsootööd teinud ja vald-
konnaga kursis, siis tihtipeale tekib 
kõhklus, et milleks ikka seda formaal-
haridust sinna kõrvale vaja. Paljud üli-
koolis käinud on veendumusel, et siis-
ki praktika annab need õiged oskused. 
Ühest küljest on see tõsi, ent praktika 

on näidanud, et ka teoreetilist poolt 
on vaja,» räägib Imre. Teoreetilise pa-
gasi olemasolu aitab tema sõnul tööd 
olulisel määral tõhustada.  

vähe raha, vähe mehi

Noorsootöö valupunktiks peab Imre fi-
nantsraskusi. Rahanappusest tulenevalt 
on noorsootööle iseloomulikuks saa-
nud suur kaadrivoolavus ja ehk isegi 
motivatsioonipuudus. «Inglismaal võib 
noorsootöötaja olla kolmekümnene 
meesterahvas, kellel on mitu last. Tal 
on reaalne võimalus seda tööd teha, 
saades samal ajal majanduslikult hästi 
hakkama. Muidugi ei ole noorsootöö 
mingi äri, aga Eestis on väga raske olla 
korraga noorsootöötaja ja lapsevanem. 
See tingib olukorra, kus noorsootööd 
kasutatakse hüppelauana, tehes noor-
sootööd mingi perioodi oma elust,» ar-
vab Imre. «Samas usun sedagi, et ole-
me Eestis praegu oma palga väärilised 
– kui noorsootöö tase muutuks ja mõ-
ju kasvaks, võiks järgneda ka palga 
kasv,» ei kaota Imre siiski kriitilisust 
noorsootöö hetkeolukorra suhtes. 

Omaette küsimuseks Eesti noor-
sootöös on sugude tasakaal. Mehi on 
noorsootöös veel küllaltki vähe, Imre 
sõnul on noortekeskuses keskeltläbi 
viie naise kohta üks meestöötaja. Põh-
juseks peab Imre eestlasele omast 
mentaliteeti, et mees peab olema töö-
mees ja teenima palju raha. «Siin on 
taas keskne finantsküsimus. Olen 
kuulnud palju väiteid, et noorsootöö 
ei ole meeste valdkond. Põhjuseid võib 
otsida meie esivanemate päritolust. 
Usuti, et mees peab tegema rasket 
tööd. Mujal on see teisiti, sest noor-
sootöö on rohkem arenenud, mistõt-
tu on ka mehi rohkem,» arvab Imre. 

Imre ei soovi teha midagi, mis ei 
oleks kooskõlas tema eesmärkidega. 
Tema kindlaks sooviks on kellegi elu 
paremaks muuta. «Nagu igal inimesel, 
on ka minul saavutamisvajadus. Kas ta-
haksin olla mõne organisatsiooni juha-
taja? Jah, tahaksin, aga seda ainult ju-
hul, kui saan noortega siiski vahetult 
kokku puutuda. Nii kaua kui mulle 
noortega suhtlemisel piire ei seata, olen 
arengutele igati avatud,» ütleb suure 
südamega noorsootöötaja Imre.

maariT niinEPuu
Kristiine noortekeskuse noorsootöötaja

Aprillis leiab aset Viimsi noorte-
keskuse eestvedamisel toimuva 
projekti «Sõpruskond» viimane 

kohtumine. Koos Viimsiga osalevad 
projektis neli noortekeskust – Kristii-
ne, Kohtla-Järve ja Narva noortekes-
kus. «Sõpruskond» seisab sallivuse, to-
lerantsuse ja mõistmise eest. Neid 
väärtusi soovitakse suurendada, andes 
noortele võimalus kokku tulla ja koos 
tegutseda. Lisaväärtusena on projektis 
olulisel kohal ka noortekeskuste koos-
töö edendamine. Projekti olulisust 
noortekeskuste koostöös kinnitab 
Kohtla-Järve noorsootöötaja Olga 
Markhel: «Saime mitmeid kontakte, 
kellega edaspidi plaanime veel koos-
tööd teha. Organiseerida ühiseid pro-
jekte või noortevahetusi.»

Projektis, mis on saanud rahastu-
se Integratsiooni ja Migratsiooni Siht-
asustuselt Meie Inimesed, osalevad nii 
Eesti noored kui ka määratlemata ko-
dakondsusega ja Euroopa riikide kol-
mandate riikide kodanikud. 

Kaheksa kuud kestva projekti käi-
gus toimub neli kohtumist, millest 
kolm on juba aset leidnud. Iga kord 
saadakse kokku erinevas noortekesku-
ses ning praeguseks on külastamata 

veel ainult Narva noortekeskus. Kok-
kusaamistel teevad noored nii gruppi-
des kui ka individuaalselt erinevaid te-
gevusi. Näiteks arutletakse noortele 
muret tegevatel teemadel, kuidas 
muuta koolis käimine meeldivamaks 
või kuidas suurendada lastevanemate 
huvi ja tähelepanu noorte suhtes. 
«Keeleoskus on meil erinev, aga mu-
red ju samad,» selgitab projektis osa-
lev Kirill Kabin, kes on käinud kõiki-

del kohtumistel. Lisaks osalevad noo-
red väga erinevates, keeleoskust mit-
te vajavates tegevustes, nagu mees-
konnamängud, meisterdamine, külas-
tused huvitavatesse linnaasutustesse, 
etüüdid jne. 

Projekti eestvedaja Mari Tiidus 
loodab, et meeskonnatöö paneb erine-
vat emakeelt rääkivad noored unusta-
ma eelarvamusi ja õpetab ületama 
keelebarjääri. «Tahame oma tegevuse-

ga tagada noorte seas rahulikuma ja 
mõistvama pealekasvu, kel puuduvad 
negatiivsed hoiakud erineva kultuuri-
taustaga inimeste suhtes,» lisab pro-
jektijuht Mari.

uNistavad sõpradest ja 
põNevamast elust

Noorte tee projektini «Sõpruskond» 
on üldjuhul sarnane. Noorsootöötajad 
on neid ka varasemalt projektidesse ja 
tegevustesse kaasanud ning noored on 
väga rahule jäänud. «Miks ka mitte 
osaleda tegevustes, kui pakutakse ja 
on põnev,» ei näe Tallinnast pärit Rei-
no Ostra põhjust mitteosalemiseks. 
Ootusi on noorte seas aga erinevaid. 
Kui ühed otsivad oma tavaelule koolis 
ja kodus vaheldust ning võimalust sil-
maringi laiendada, siis teised on pro-
jektis pigem uute tutvuste ja keele-
praktika pärast. «Ei hakka ju võhivõõ-
raga tänaval rääkima!» selgitab Kirill 
oma lootusi saada tõelisi sõpru, kelle-
ga ka edaspidi suhelda. 

«Tahtsime keelepraktikat nii noor-
sootöötajatele kui ka noortele,» põh-
jendab noorsootöötaja Olga enda mo-
tivatsiooni. Projektijuht Mari Tiidus 
kinnitab, et Ida-Virumaa noored näi-
tavad üles kõige suuremal määral init-
siatiivi projekti tegevustes osalemisel.

Noorsootöö on südamega  
ettevõtmine, mitte äri 

Kolm on seltskond, neli on sõpruskond

Mähe noortekeskuse 
noor õpetab 
eakaaslastele 
trumme!
mariann markna
Mähe vaba aja keskuse vanemspetsialist

1. veebruaril toimus Mähe vaba aja kes-
kuses trummide õpituba, mida viis läbi 
keskuse noor Enar Vähk. Idee saime 
Trumm-It’ilt, kus Brasiilia tuliseid rütme 
õpetasid ja fantaasiatrumme aitasid ehi-
tada nii Brasiilia kui ka Eesti trummarid. 
Nii korraldasime trummide õpitoa ka Mä-
hel. Huvilisi oli palju ja kõik soovijad said 
Enari õpetuse järgi trummirütme proo-
vida. Kui kõrvaltvaatajana tundus trum-
mimäng lihtne, siis ise trummide taha is-
tudes sai kinnitust tõsiasi, et iga tegevus 
vajab harjutamist. Enar ise on trumme 
õppinud pisut kauem kui pool aastat, täp-
semalt 2009. aasta sügisest alates, ent 
sellele vaatamata tuli õpetajaroll tal häs-
ti välja. Osalejad jäid õpitoaga rahule ning 
on lootust, et trummirütme saab Mähel 
kuulata ja õppida edaspidigi. Soovime 
Enarile ja noortele edu!

Pääsküla noortekeskuses töötades oli Imre üheks oluliseks tegevusvald-
konnaks ekstreemsport. Foto: Anthony Jessop

«Moe Malle» – 
Haabersti noorte 
moeloojate 
tähtsündmus

monica miLLEr-unT
Haabersti vaba aja keskus

Juba neljandat aastat on Haabersti vaba 
aja keskuse korraldatud moekonkurss 
«Moe Malle» pakkunud koolinoortele või-
malust jätta jälg Eesti moeilma. Konkurss 
on mõeldud noortele moedisaineritele 
hüppelauaks ning vahvaks võimaluseks 
omandada kogemusi.

Koostöös Haabersti linnaosa õpilas-
aktiivide ümarlauaga toimus moekonkurss 
sel aastal Õismäe humanitaargümnaasiu-
mis. Ürituse avasõnad lausus Haabersti 
linnaosa vanem Viktor Vassiljev. Säravalt 
ja elegantselt juhtis õhtut kuubikujulist rõi-
vastust kandnud Aleksander Vassiljev. 

Show meelelahutusliku poole eest 
kandsid hoolt Järveotsa gümnaasiumis 
tegutseva Terje Treimanni tantsutrupi liik-
med ning toimus muusikakollektiivi Noor-
tejuht feat. Õpilasesindus gripiennetus-
liku video «Vaktsiin / Gripi saanud!» ava-
lik esilinastus.

Haabersti koolinoorte moekonkursi 
«Moe Malle 2010» võitjaks tuli sel aastal 
Järvotsa gümnaasiumi õpilase Jenny Tu-
pitsa kollektsioon «Markii De La Kruut». 
Moekunstnik rakendas kollektsiooni luues 
suurt fantaasiat, kuid jäi truuks konkursi 
teemale – «Kubism-Orfism». Kollektsioo-
ni võtmesõnadeks olid ergavad värvid, fu-
turism ja geomeetrilised kujundid.

Moeloojate tööd hindas auväärt žürii 
koosseisus Eesti Kunstiakadeemia moe-
disaini õppejõud Anu Hint, tunnustatud 
koreograaf Elo Hunt, Fotogeeni stuudio 
stilist ja Mood24 veebilehe moetoimeta-
ja Aulikki Puniste ning moefotograaf Hen-
ry Mang. 

Kui uued sõbrad ei jää kohe meelde, siis joonistame nad paberile. 
Foto: Kristiine noortekeskuse erakogu

Noorsootöös naudib Imre kõige 
enam vahetut suhtlust noortega 
ning seni, kuni töö seda võimalust 
pakub, on Imre rahul. 

Foto: Tallinna Noorsootöö Keskuse erakogu
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andri maimETs 
Tallinn 2011

N
eed linlased, kelle argias-
keldused veebruari algul 
Pärnu maantee disainiga-
lerii lähedusse viisid, või-
sid küll ilmselt omajagu 

ehmatada, sest hoonest kostnud rüt-
mikas kõuekõmin ja aeg-ajalt sekka 
kärkinud paugatused viitasid esmapil-
gul küll pigem mõnele Tallinna südant 
tabanud looduskatastroofile. 

Tegelikult polnud lugu kaugeltki nii 
hull – galeriis pidasid oma meistriklas-
si särtsakad ja särasilmsed, üleilmse 
kuulsusega AfroReggae truppi vedavad 
brasiillased, kelle õpetussõnade järgi 
nägid juba paari nädala pärast ilmaval-
gust peagi Euroopa kultuuripealinna 
aastat alustava Tallinna noortest koos-
nevad Trumm-It trummiorkestrid.

elurõõm Nakkab

Kuu aega hiljem seisab Pärnu maantee 
disainigalerii endiselt omal kohal ja on 
selle kuraatori Maile Grünbergi rõõ-
muks täie tervise juures. Ent Trumm-
It’i kõuekärgatused pole linnas vaibu-
nud. Hoopis vastupidi – brasiillaste 
elurõõmust hoogu saanud trummior-
kestrid on nüüdseks üle pealinna liitu-
ma peibutanud 60 noort, kes käivad 
kaks korda nädalas tõsises trummi- ja 
tantsutrennis kas Lasnamäe noorte-
keskuses või Kopli noortekeskuses. 
Ning tünnitrumme põristavad agaralt 
ka Tallinna Laste Turvakeskuse noo-
red, kelle jaoks on selline muusika-
meelt ja füüsilist rammu ristav trenn 
tegus ja lõõgastav väljaelamisvõimalus. 
Muide, turvakeskus juhib ka trummi-
pulkade ja surdo-nuiade pooleks mi-
nemise edetabelit, sest selle grupi ener-
gia ja jõud on meeletu.

AfroReggae’laste Eestisse meelita-
mine ja nende nakataval eeskujul siin-

sete trummirühmade loomine võrdub 
omamoodi džinni pudelist vallapääst-
misega. «Peasüüdlane», sihtasutuse 
Tallinn 2011 üks programmijuhte Mad-
li Parts on ka ise jõudumööda trenni-
des käinud, et vaadata, kas pealinna 
noored jäävad oma juhile, seks puhuks 
päikselisest Rio de Janeirost külmavõi-
tu Tallinna elama asunud 25-aastasele 
François Archanjole alla. Ja tõtt-öelda 
on õppurid olnud usinad. 

«Ehkki harjutatud on vaid kuu, kõ-
lab orkestrite mäng juba nii hästi, et 
inimesed, kes brasiilia rütmidega põh-
jalikult kursis pole, arvavad, et me ole-
megi esinemisteks valmis,» räägib 
Madli. Muidugi on üle elatud ka mitu 
appi-seda-ma-ei-saa-mitte-kunagi-
selgeks hetke, sest Francois näitab usi-
natele trummaritele ette üha keeruli-
semaid rütme, mis nõuavad põhjalik-
ku kuulamist, kaasategemist ja kodus-
ki harjutamist. «Francois on nagu di-
rigent – tema käeviibete järgi osatak-
se sujuvalt mängida juba viit-kuut rüt-
mimustrit,» kirjeldab Madli. 

Kui trummimäng kõrvale jätta, on 
kultuuripealinna noortel kõige enam 
peamurdmist muidugi tantsu ja nae-
ratusega, sest see, mis Brasiilia noor-
tel on veres, nõuab siin endiselt palju 
harjutamist. Madli meenutab, et esi-
mesi trummitrenne läbi viies oli kuu-
mavereline Francois tõsiselt ehmunud, 
miks meie poisid-tüdrukud tõsise näo-
ga trummipulki põrnitsesid ja igal või-
malusel vastu seina toetasid. «Naera-
tage, tantsige, vaadake üksteisele sil-
ma, tunnetage rütme ja olge õnneli-
kud,» õpetab Francois. Ning pelgalt 
ühe kuuga on asjalood muutunud. 
«Selgus, et Trumm-It’i noorte hulgas 
on väga lahedaid tantsijaid, kellele 
Francois juba spetsiaalseid tantsusam-
me ette valmistab,» naerab Madli. 

Trummitrennide kõige magusa-
mad hetked on aga need, kui Francois 
võtab õppurite ees välja oma trummid 

ja mängib nendel nii, nagu ta Brasiilias 
suurte orkestrite ees laval on soleeri-
nud – tuliselt ja keeruliselt, ise tantsi-
des ja päiksena naeratades. 

mäNgi trumme ka oma 
kodukohas

Ega trumminooredki vait ole, nemad 
mängivad talle samal ajal taustamust-
reid. «Igas trennis soleerib Francois ai-
na rohkem, sest orkestrid tulevad juba 
ise toime. Ning eriti vahva on see, et 
mõnikord jääb väike ring pärast tren-
ni lihtsalt jämmima, sest trennist saa-
dud energialaengust on mõnus hoog 
sees ja kahju on koju minna.» Siis kuu-
levad usinad trummarid Francois’lt ka 
lugusid brasiilia muusikast ning Afro-
Reggae, Rio de Janeiro vaestest 
favela’dest üleilmseks elurõõmu ja 
head tuju propageerivaks liikumiseks 
sirgunud ettevõtmise eduloost. 

Et Trumm-It’it võiks ees oodata 
sama helge tulevik, kinnitab juba tõsi-
asi, et liikumise Facebooki fännileht 
lausa kihab poolehoidjate ja osaliste 
kommentaaridest, vahvatest piltidest 
ja sõbralikest aktsioonidest. Viimase 
hulka võib lugeda sellegi, kuidas maa-
kera soojalt kuklapoolelt Eestisse len-
nanud Francois’le üheskoos sooje kä-
pikuid ja mütsi otsiti. Ja leiti.

Francois on võtnud Brasiilia trum-
mikultuuri tutvustamise Eestis oma 
missiooniks. Ta kinnitab, et on valmis 
uusi noortegruppe õpetama asuma 
niipea, kui on koos vähemalt 20–25 
noorest koosnev punt ja leidub suur 
harjutussaal. Ning pole sugugi välista-
tud, et säärased trummitrupid võiksid 
kanda kinnitada ka väljaspool Tallin-
na – huvi selleks näib juba olevat.

Trumm-It’i truppide esimesed ava-
likud esinemised toimuvad juba april-
li lõpus Jazzkaarel ning oma järge oo-
tab ülesastumine ühe ägeda räppariga 
maikuisel kirjandusfestivalil. 
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Brasiillaste elurõõmust hoogu saanud trummiorkestrid on nüüdseks üle pealinna liituma peibutanud 60 noort, kes käivad kaks korda nädalas tõsises 
trummi- ja tantsutrennis kas Lasnamäe noortekeskuses või Kopli noortekeskuses. Foto: Erko Sõrmus

22.–28. märts
skulpturaalse toidu Näitus ja 
kuNsti vestlusriNg

•  Tuntud skulptuuridest valmistatakse  
toiduainetest söödavad minikoopiad ning 
kaasaegsed kunstnikud viivad läbi 
kunsti teemalisi vestlusringe. Osavõtuks 
registreeru hanna.piksarv@eesti.ee.  
22., 24. ja 26. märtsil kella 18–20 Raja  
galeriis, Raja 11a.

•  Esmaspäeval, 22. märtsil on menüüs 
John Smithi «100 John Smith», Anu Põde-
ri «Kirsa, 20. sajandi mehe jalaruum», Vil-
lu Jaanisoo «Kummiskulptuurid«, Seakyla 
Simsoni «Pöffihunt». Külas on autorid 
John Smith, Gregor Taul, Reet Varblane.

•  kolmapäeval, 24. märtsil on menüüs 
Johnson ja Johnsoni «Soundcheck»,  
Jass Kaselaan ja Edith Karlsoni «Meeting 
with Spiderman», Terje Ojaveri «Reis». 
Külas on Johnson ja Johnson.

•  reedel, 26. märtsil on menüüs Elo Liiv 
«Kalev», Paul ja Daniela Rodgersi «Oma 
lugu», Raoul Kurvitza «Katedraal». Külas 
on Elo Liiv, Paul ja Anne Daniela Rodgers.

29. märts – 4. aprill
steNcibility

•  Oled sa huvitatud stencil art’ist? Tule 
osale töötoas! Oled tegija stencil artist? 
Tule osale võistlusel! Ja näituse avami-
sele tule igal juhul! http://stencibility. 
blogspot.com. Kõik see toimub kultuuri-
tehas Polymeris (Ülase 16 / Madara 22). 

•  2. aprillil kella 16–20 Stencil art’i töö-
tuba kõigile huvitatutele. Registreeri  
eelnevalt stencibility@gmail.com.

•  3. aprillil stencil art’i kunstnike võistlus, 
näituse pidulik avamine kell 21.

•  4. aprillil kell 18 tuur mööda stencil art’i 
näitust.

5.–11. aprill 
kuNstijärjekord

Ootame 5. aprillil kella 14–17 Kunstihoone 
peasissekäigu ette (Vabaduse väljak 6) ini-
mesi järjekorda moodustama, et mõtestada 
lahti erinevaid kaasaegse kunsti küsimusi. 
Vabaduse väljakule tekib elav skulptuur. 
Kui sada huvilist on koos, lastakse nad 
Kunstihoonesse sisse, kus sel päeval pole 
ühtegi näitust üleval. Esimesed sada ini-
mest, kes jõuavad Kunstihoone suure saali 
lõppu korraldajateni, saavad 100 krooni 
puhtalt kätte. Niiviisi jagavad korraldajad, 
noored kunstnikud, oma sihtasutuselt Tal-
linn 2011 saadud stipendiumi laiali. 

12.–18. aprill 
365 tuNNustamata talliNlast

See on nädala jooksul toimuv aktsioon, 
mille käigus seotakse 365 Tallinna puu 
külge lindid, mis nimetavad puu liigi eesti, 
ladina ja vene keeles. Soovime väärtustada 
linna looduskeskkonda, õppides tundma 
erinevaid liike puid ja põõsaid meie ümber. 
Tähistame künnipäeva ja soodustame 
õuesõppepäeva, sestap ootame rohket 
osavõttu koolidelt. Registreeri oma klass 
mariliis.sorts@gmail.com.
Toimub Tallinna haljasaladel, avamine 
künnipäeval, 14. aprillil Hirvepargis. 

19.–25. aprill 
liNNaskulptuur 100 maalist

Kunstnik Lauri Eltermaa koos töögrupiga 
ehitab sajast kunstiakadeemia tudengite 
hüljatud maalist skulptuuri. See on maali-
näitus ja linnaskulptuur korraga. Ehitus 
toimub 19. aprilli päeval Vabaduse väljakul, 
teose avamine on kell 18. Neljapäeval,  
22. aprilli päeval toimub teose ülesehitus 
Mustamäel ja avamine kell 18 õhtul. 

26. aprill – 2. mai 
balti jaama Naeratused

Balti jaama kui ühe Tallinna värava taas-
avastamine. Milline elu käib Balti jaamas? 
Ootame sind Balti jaama ja selle kohaga 
seotud inimesi üles pildistama reedel,  
30. aprillil kella 10–21. Kõik fotod lähevad 
üles blogisse http://baltijaamaelu.blog-
spot.com/. 
Näituse praegusest Balti jaama elust avab 
pikaajaline teema uurija Tuuli Reinsoo tei-
sipäeval, 27. aprillil kell 16 Vabaduse väl-
jaku tunneli galeriis. 

afroreggae’st sai 
trumm-it

•  AfroReggae on 1992. aastal Rio de Ja-
neiro favela’dest alguse saanud sot-
siaalse suunitlusega kultuuriprojekt, 
mis keskendub tööle sotsiaalselt vähe-
kindlustatud ja toimetulekuraskustes 
perede lastega. Seda peetakse maail-
mas üheks kõige õnnestunumaks sot-
siaalprojektiks, mis kaasab tuhandeid 
noori. 

•  AfroReggae alustas orkestritega, mis 
nüüdseks on esinenud üle maailma 
koos kõigi popmuusika suurkujudega, 
nagu näiteks Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Elza Soares või ka Rolling Stones. 

•  SA Tallinn 2011 alustas Trumm-It trum-
miorkestritega AfroReggae’st inspiree-
rituna. Kaasatud on ka väheste võima-
lustega noored Tallinna erinevatest lin-
naosadest, tulevikus kogu Eestist. 

•  Trumm-It kaasab nii vene- kui ka eesti-
keelseid noori, andes võimaluse harju-
tada eesti, vene ja inglise keelt ning lei-
da uusi sõpru.

•  Regulaarsed trummitrennid toimuvad 
Tallinna noortekeskustes ja erinevates 
paikades linnaruumis, kus noored on 
harjunud käima. Juhendajateks on sot-
siaal- ja noorsootöötajad, professionaal-
sed löökpillimängijad ning AfroReggae 
treenerid Rio de Janeirost.

•  Loe lisa www.tallinn2011.ee/trummit ja 
Trumm-It’i fännilehelt Facebookis.

TRUMM-IT bränd on välja kasvanud Brasiiliast 
pärinevast AfroReggae liikumisest, mis on alguse 
saanud tänavatelt, inimeste seast, kel on olnud soov 
parandada end ümbritsevaid sotsiaalseid olusid, avada 
kaasinimestele uusi helgemaid võimalusi ning seda läbi 
kultuuri – muusika, tantsu, luule. Eesti Trumm-It bränd 
kannab sama ideoloogiat, keskendudes riskigruppide 
noorte trummiansamblite loomisele.
Et rõhutada liikumise juuri ning kandvat sotsiaalset 
sõnumit, on logo visuaalne keel urbanistlik, kasutades 
šabloonkujundi laadset graafikat, mida tihti võib kohata 
tänavapildis. Kujundustes kasutatav värvigamma on 
rõõmus, olles inspireeritud Ladina-Ameerika 
rahavkunstist pärit ja sealt kohalikku tänavagraafikasse 
üle kandunud kirgastest (neoon)toonidest. Kuna 
tegemist on eelkõige noortele suunatud projektiga, on 
see samuti vitaalne ja nooruslik lahendus.
Võimalik on ka põhilogo kasutada eri värvides, kuna 
tegemist on rahvapärase projektiga, või siis valida 
põhivärviks üks toon ja kasutada teisi neoontoone 
täiendavana kujundustes.

Logo kujund on ülimalt lihtsustatud ja märgilik. 
Universaalse sümbolina on kasutatud ringi. Kuna 
tegemist on trummimänguga, on esmane tähendus 
sellele lihtsustatud trummi kujund. Kuid arhailise 
universaalse kujundina on ringil ka antud projekti sisu 
väljendavaid kaasnevaid tähendusi – ring väljendab ka 
ühtsust, kokkuhoidmist, üksteise toetamist. Samuti  
kannab see sõnumit loomingust: AfroReggae liikumise 
lugu tutvustavas dokumentaalfilmis “Favela Rising” 
näeme, et liikumise loojatele oli väga oluline hinduismist 
tuntud algjumal Šiva – liikumise juhid rääkisid tihti 
“Šiva-efektist” – jumal lõi aguses kaose, et sealt saaks 
sündida Fööniks, sündida harmoonia ja kord. Maailma 
loovat Šiva Nataradžat kujutatakse traditsiooniliselt just 
tantsivana ringi sees – nii väljendab ringi sümbol ka 
kogu liikumise kandvat sõnumit: loovaktiga – olgu 
selleks kasvõi lihtne trummimäng – suudame me luua 
uue maailma, täis harmooniat ja rõõmu. Väljendub 
inimese universaalne omadus – olla looja.

52 üllatust ja 
ideed
Kultuuripealinna aasta alguseni 

jäänud nädalaid lugev üritustesa-
ri kutsub aktiivselt kaasa lööma 

kõiki huvilisi, aidates sel moel talvevä-
simusest üle saada ning alanud kalend-
rikevadet tervitada. Loe mõnusaid blo-
gisissekandeid ja vaata pilte aadressil 
www.52.ee.

Brasiilia trummirütmid sulatavad  
lume veel enne kevade tulekut
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HELEn kErEmE
Eesti Noorsootöö Keskuse erinoorsootöö 
peaekspert

Ennetustöö ja varajane märkamine 
on ühed olulisemad märksõnad, 
millest me alaealiste õigusrikku-

miste ennetamisel räägime. Varajane 
märkamine peab alguse saama eelkõi-
ge iga lapse perekonnast, seejärel laste-
aiast ja koolist. Ning kui probleemi on õi-
gel ajal märgatud, saab toimuda ka efek-
tiivne sekkumine. Kuid sellest olenema-
ta on meie ühiskonnas palju lapsi, kes on 
erinevatel põhjustel haavatavad ning n-ö 
riskirühmas. Probleemkäitumise peami-
sed põhjused tulenevad probleemidest 

perekonnas, koolis ja sõprade ringkon-
nast. Vanemad on sageli liialt hõivatud, 
et lapse muredesse süveneda ning kui 
laps oma probleemidega üksi jätta, siis 
üldjuhul need süvenevad – lisanduvad 
probleemid koolis, hakatakse tarvitama 
sõltuvusaineid, pannakse toime erine-
vaid õigusrikkumisi. Oluline on tagada 
abi ka sellistele lastele, kes on juba ris-
kirühma sattunud. Eelkõige just abi, mit-
te vaid karistamine. 

Kui lapsevanemad lapse abistamise-
ga iseseisvalt hakkama ei saa, peavad 
sekkuma kool, kohalik omavalitsus ning 
teised võrgustikud lapse ja pere ümber. 
Lapsega on vaja tegeleda tema loomuli-
kus keskkonnas ning kõige edukam sek-

kumine saab toimuda just kohalikul ta-
sandil ja koostöös perekonnaga. Suureks 
probleemiks töös alaealiste ja noortega 
on ka koostöö vähesus erinevate spetsia-
listide ja lastevanemate vahel või selle 
puudumine üldse. Üldjuhul kipub olema 
nii, et erinevad spetsialistid abi vajava pe-
re ja lapse ümber omavad mingit osa in-
formatsioonist, kuid puudub süsteemne 
tegevus ja sekkumine, et tagada abi mit-
mekesisus. Nii liigub laps erinevate amet-
nike võrgustikus ilma, et keegi omaks 
terviklikku ülevaadet tema probleemidest 
ja  eelnevatest sekkumistest. Edu võti 
siinkohal on võrgustikutöö, mida on aga 
teoreetilise terminina tunduvalt lihtsam 
kasutada, kui praktiliselt ellu viia.

Kuigi kõige efektiivsem nii laste kui 
ka noorte seisukohalt oleks just varaja-
ne märkamine ja sekkumine, ei suuda 
me ka parima tahtmise juures lõplikult 
garanteerida, et kõikidele lastele see ka 
osaks saab. 

Paratamatult on meie ümber ka neid, 
kelle puhul on kõik eelnimetatu hiljaks 
jäänud ning tegelema peab juba tagajär-
gedega. Sellisel juhul on oluline, et tek-
kinud probleemidele suudetakse leida la-
hendus, last aidatakse ning seda kõike 
tehakse koostöös erinevate spetsialisti-
dega, kes selle probleemse lapse ja pe-
rekonnaga kokku puutuvad. Oluline on 
tagada süsteemne ja efektiivne sekku-
mine.

Tarmo kruusimäE
Eesti Noorsootöö Keskuse isamaalise 
kasvatuse nõunik, Kristiine linnaosa valitsuse 
alaealiste komisjoni liige

Omades viie aasta pikkust koge-
must Tallinna Kristiine LOV ala-
ealiste komisjonis, võin lisada, 

et ajale jalgu on jäänud nii «alaealiste 
mõjutusvahendid» kui ka koostöö kooli 
sotsiaalpedagoogidega. Komisjoni jõuab 
lapsi erinevatest perekondadest ja ko-
dudest. Paraku paljudel lastel pole ko-
du või kasvavad nad vaid ema hoole all. 

Puudu jääb isalikust nõudlikkusest ja 
vastutusest. Olen kohanud ka nn iseha-
kanud nurgaadvokaate, kes täpselt tea-
vad enda ja lapse õigusi, aga pole kuul-
nud sõnagi vastutusest ja kohustus-
test.

Lapsevanemad eeldavad, et kool on-
gi lastehoid, kus lisaks tulevad veel tead-
mised ja korraliku kodaniku kasvatami-
ne. Kõik algab kodust või on tingitud sel-
le puudumisest ja siin ei saa me aseta-
da kõike kooli õlule. Loomulikult võiks 
kool rohkem märgata probleeme, sest 
ilmselt nemad näevad last ajaliselt roh-

kem kui mõned lapsevanemad. Küsimus 
on aga, kes märkab neid lapsi, kes koo-
li paraku ei jõuagi. Komisjoni algmater-
jaliks on konkreetne õigusrikkumine, 
kuid lapse ja tema vanematega vestel-
des rullub lahti hoopis teine pilt. Vane-
mate ükskõikne suhtumine, ajapuudus 
ja isikliku karjääri nimel tehtavad üle-
tunnid on mõned märksõnad, mis on 
põhjusteks, et laps kaugeneb kodust ja 
leiab omale nn uued sõbrad, kes nõus 
tema muresid kuulama. 

Kas oleks mõeldav laste usalduste-
lefon, sest minu nägemuse kohaselt on 

esmatähtis saada probleemsete lastega 
usaldusväärne kontakt. Olla tema usal-
dusisikuks suhetes kodu, kooli, sõprade 
ja ühiskonnaga.

Pelgalt statistika ei anna meile üle-
vaadet tulemustest – kuigi me võime lu-
geda üheks statistiliseks numbriks «ai-
nult üks kord alaealiste komisjoni käinud 
laps».

Tegelik tulemus on alaealiste komis-
joni mitte jõudvad lapsed – selle taga on 
suur hulk inimesi, nt klassijuhataja, hu-
vialajuht, sotsiaalpedagoog, treener jne, 
aga esmalt ikkagi kodu.

Liis kuusk

A
laealiste ja noorte õigusrik-
kumised on Eesti riigi jaoks 
valus teema. Pea iga neljas 
kuritegusid toime pannud 
noor oli alaealine. Võrrel-

des 2007. aastaga kasvas 2008. aastal nii 
alaealiste poolt toimepandud kuritegu-
de arv kui ka kuritegusid sooritanud 
alaealiste arv.

Noorte kuriteod

Noorte osakaal on just kõrgem enam-
levinud kuritegude puhul, nendeks on 
vargused, avaliku korra raske rikku-
mine, omavoliline sissetung, röövimi-
ne, asjade omavoliline kasutamine, 
isikliku dokumendi kuritarvitamine ja 
kelmus. Kuid kui võrrelda 2007. ja 
2008. aasta andmeid, siis suurenes 
noorte osakaal kehalise väärkohtlemi-
se, omavolilise sissetungi, asja omavo-
lilise kasutamise, kelmuse ja suurema-
hulise narkootikumide käitlemise 
osas, vähenes aga karistuse kandmise 
kõrvalehoidmise, röövimise ja vargu-
se puhul. 

Suurenenud on ka vägivalla kasu-
tamisega seotud kuriteod, mille põhju-
seks on koolivägivalla aktualiseerumi-
ne. Justiitsministeeriumi andmetel 
pandi 2008. aastal 31% vägivallakurite-
gusid toime koolis või kooli territoo-
riumil. 2008. aastal pandi 584 alaealise 
poolt või osalusel toime 579 vägivalla-
kuritegu ja kuigi enamik alaealisi pani 
toime ühe kuriteo, leidus ka noori, kes 
panid aastaga toime kuus või kaheksa 
kuritegu.

Kui eesti noorte ohvriks sattusid ti-
hedamini koolikaaslased, siis vene 
noorte puhul olid tihedamini ohvriks 
peksjale võõrad inimesed.

2008. aasta kõige tõsisem alaealis-
te vägivalda puudutav kriminaalasi 
alustati ilmselt Tartus, kus 14–16-aas-
tased poisid peksid korduvalt ja jõhk-
ral viisil kodutuid. Tartus toimunud 
jõhkrale peksmisele eelnes 2007. aas-
tal Pärnus toimunud viie kodutu peks-

mine, kellest kaks peksmise tagajärjel 
surid, juba täisealiseks saanud noorte 
poolt.

kuritegude laheNdamiNe

Kui võrrelda 2007. aasta kuritegude la-
hendamise määra 2008. aasta tulemus-
tega, võib tõdeda, et kuritegude lahen-
damise määr kasvas – 2007. aastal oli see 
47% ning 2008. aastal 52%. Samas noor-
te osakaal ei ole viimastel aastatel kurja-
tegijate hulgas oluliselt muutunud: 2007. 
aastal moodustasid noored kurjategijad 
kõikidest kurjategijatest 48% ja 2008. 
aastal 47%. Seega ei pruukinud noorte 
kurjategijate arvu kasv 1% võrra väljen-
dada noorte kuritegeliku aktiivsuse kas-
vu, vaid uurimisasutused ja prokuratuur 
suutsid välja selgitada senisest enam ku-
ritegusid toime pannud inimesi. 

piir lapse ja süüvõimelise 
vahel

Karistusseadustiku järgi pole alla 
14-aastased lapsed süüvõimelised ning 
nende süü tõendamiseks kriminaalme-
netlust läbi ei viida, mis tähendab, et 
13-aastase poevarga tabamise korral 
tema suhtes kriminaalmenetlust ei 
alustata. Sellisel juhul suunatakse noor 
alaealiste komisjoni. Kui kuriteo paneb 
toime 14–17-aastane, on menetlus- ja 
karistamisvõimalused tema suhtes sa-
maväärsed kui täisealise puhul. Kurja-
tegijate ja kannatanute andmeid vaa-
deldes võib väita, et kui kuriteo ohvriks 
sattumise risk vanuse kasvades suure-
neb, siis tõenäosus, et inimene ise ku-
ritegusid toime paneb, väheneb. 

karistus

Kui alaealise kuriteo uurimisprotsess 
on lõpule viidud, otsustab prokurör, 
missugune menetlusviis on noore õi-
gele teele juhtimiseks parim. 2008. aas-
tal saatsid prokurörid peaaegu iga kol-
manda alaealise kriminaalasja alaealis-
te komisjonile. Elukohajärgsed alaea-
liste komisjonid, mida 2010. aasta  

1. jaanuaril oli Eestis 68, otsustavad, 
missugust mõjutusvahendit oleks kõi-
ge otstarbekam kohaldada.

Kriminaalasja menetlus lõpetati 
juhtudel (23%), kui puudus avalik me-
netlushuvi. Sageli kasutatiti seda näi-
teks alaealiste puhul, kes olid püüdnud 
pääseda ööklubidesse võõra isikut 
tõendava dokumendiga või kes olid 

andnud oma dokumendi teisele isiku-
le selleks otstarbeks kasutada. Sellisel 
juhul juriidilises mõttes karistust ei 
määrata, küll aga tuleb tasuda tuhan-
deid kroone riigituludesse või teha üld-
kasulikku tööd.

45% alaealistest saatis prokurör 
kohtu ette. Reaalne vanglakaristus 
määrati alaealistele kõige enam eluvas-

taste kuritegude eest ja selle keskmine 
pikkus oli kolm aastat. 2009. aasta no-
vembri keskel kandis Eestis vanglaka-
ristust 2761 inimest, kellest 846 olid 
noored vanuses 14–26. Kõige rohkem 
oli vangide seas 25-aastaseid.

Allikas: Jako Salla «Noorte kuritegevus 
ja kuritegevuse kontroll»

NOORED KURJATEGIJAD 7
LK

Kuritegu ja karistus

Alaealiste õigusrikkumisi on võimalik ennetada nende varajase märkamise ja sekkumisega täiskasvanute poolt. 
Foto: Eesti Noorsootöö Keskuse erakogu

Noorte kuritegevust saab ennetada varajase märkamisega

Koostöö aitab vähendada alaealiste õigusrikkumisi

kommeNtaar

kommeNtaar
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ursuLa roosmaa
Briti Nõukogu projektijuht

E
elmise aasta lõpus, kui raeko-
jas tunnustati Tallinna noor-
te suuri tegusid ja suuri tegu-
sid Tallinna noortele, pälvis 
Briti Nõukogu Tulevikulinna 

mängude läbiviimise eest «Laste- ja 
noortesõbraliku teo» eriauhinna.

Tulevikulinna mängu mängivad 
kahe päeva jooksul linnaelanikud, kes 
esindavad erinevaid valdkondi ja vaa-
teid. Kohalikud osapooled – omava-
litsused, kogukonna grupid, kultuuri-, 
haridus- ja linnaregeneratsiooniga te-
gelevad organisatsioonid – valivad 
teema, toimumiskoha ja osalejad kind-
lustamaks, et mäng vastaks kohalike-
le oludele. Võistlevad meeskonnad va-
livad välja linna jaoks olulised prob-
leemid, olgu need siis keskkonda, ma-
jandust, sotsiaal- või kultuurivaldkon-
da puudutavad. Mängijad tulevad väl-
ja ideedega, mida nad testivad ja aren-
davad koostöös praktikute ja kogu-
konna liikmetega.

tulevikuliNNa mäNg pole 
aga päris mäNg

See on ajurünnak, mille käigus tuuak-
se kokku kohalikud noored, tippamet-
nikud, arvamusliidrid ja eksperdid 
ning leitakse juhitud disainmõtlemis-
meetodil lahendused parema linna-
ruumi, arengukavade ja poliitika ku-
jundamiseks. Tegemist on Briti Nõu-
kogu kolmeaastase rahvusvahelise 
loovlinnade projekti ühe alategevuse-
ga, kus viis meeskonda läbib kahe päe-
va jooksul kümme etappi või ülesan-
net. Seda tehes püüavad linnakodani-
kest mängijad jõuda võimalikult huvi-
tavate, innovatiivsete ja loovate idee-
deni, et muuta oma ümbritsevat lin-
nakeskkonda elamisväärsemaks. 

Peale Eesti viiakse projekti läbi 
veel 14 riigis, kuid Eesti on oma 18 
linnas toimunud 21 mänguga kindlas-
ti üks edukamaid. Seda ennekõike tä-
nu suurepärastele projektipartnerite-
le, kelleks on Integratsiooni ja Migrat-
siooni Sihtasutus Meie Inimesed, Ees-
ti Avatud Noortekeskuste Ühendus, 
Eesti Noorteühenduste Liit, Sihtasu-
tus Tallinn 2011 ja loomulikult kõiki-
de linnade linnavalitsused. 

globaalsetest 
probleemidest reaalsete 
ideedeNi
Tulevikulinna mängu mängitakse ka-
hel päeval. Esimesel päeval alustatak-
se linnade ees seisvate globaalsete 
probleemide arutamisega. Põnevaks 
läheb aga siis, kui jõutakse järgmiste 
sammudeni – kohalike probleemide 
arutamise ja linna hetkeseisu määrat-
lemiseni. Selles etapis tulevad mängu 
neljavärvilised ketasdiagrammid, kus 
roheline tähistab keskkonda, sinine 
majandust, punane kultuuri ja kolla-
ne sotsiaalvaldkonda. Edasi liigutak-
se juba tulevikuvisiooni suunas ja 
mängujuhi õhutusel peab iga mees-
kond leidma kümme ideed, kuidas 
muuta elu oma kodulinnas mõnusa-
maks, huvitavamaks ja atraktiivse-
maks. Seda kõike selleks, et noored ei 
põgeneks kohe pärast kooli lõpeta-
mist kodulinnast, et mitte kunagi 
enam tagasi tulla. Linnas, kus noored 
vanemad tahaksid kasvatada oma lap-
si koduses ja turvalises keskkonnas 
ning vanemad sooviksid veeta mõnu-
sa ja huvitava vanaduspõlve. 

Seepärast puudutavad need ideed 
reeglina just Eesti linnade ees seisvaid 
valupunkte ja kipuvad linnast linna ka 

korduma. Noortel ei ole piisavalt te-
gevust, puuduvad vaba aja sisustami-
se ja spordivõimalused erinevatele va-
nusegruppidele, linnad ei ole turvali-
sed, keskkond jätab palju soovida – 
neid probleeme ja neid lahendada 
püüdvaid ideid koguneb mängu jook-
sul lausa mitme lehekülje jagu. Oma 
kümnest ideest peab iga meeskond 
seejärel valima ühe, mida minnakse 
järgmisel päeval linna reaalellu testi-
ma – mängijad peavad minema täna-
vale intervjueerima kruntide omanik-
ke ja kaaskodanikke, linnaametnikke 
ja planeerijaid, ning leidma tõestuse, 
et nende idee on teostatav ja saab 
kaaskodanike heakskiidu. 

Tavaliselt tekitab see samm kõige 
enam elevust ja on mängijate jaoks 
eriti põnev. «Kas Narva oleks vaja uut 
meelelahutuskompleksi?», «Kas teile 
meeldib Pärnu prügikastide olu-
kord?», «Kus tahaksite kõrgharidust 
omandada?», «Millest tunnete oma 
linnas kõige enam puudust?», «Milli-
ne transport sobiks kõige paremini 
meie linna?» jne. Kui kõik eeltöö teh-
tud ja materjalid kogutud, asuvad 
mängijad oma põhiideed vormistama, 
et seda siis teistele meeskondadele ja 
kohaletulnud ekspertidele ja huvilis-
tele esitada. 

Pärast kõikide esitluste ärakuula-
mist toimub hääletamine, kus igal 
mängijal on üks hääl. Oma meeskon-
na idee poolt ei tohi hääletada. Samu-
ti tuleb ideede hindamisel lähtuvad 
teatud kindlatest kriteeriumidest. 
Ideed peavad käsitlema globaalseid ja 
kohalikke probleeme, olema huvita-
vad ja loomingulised, uudsed, tähtsad 
kogukonna jaoks ja ka tulevikus ellu-
viidavad. Hääletamise tulemusel sel-
gub mängu parim idee ja toimub au-
hindamistseremoonia, kus lisaks lin-
navalitsuste meenetele on iga mängi-
ja jaoks auhinna välja pannud ka Bri-
ti Nõukogu.

põNevad ideed 

Ideid on tulnud hästi erinevatest vald-
kondadest, hoonete arhitektuurist 
monoreilraudteeni ning noorsootöö-
poliitikast linnaruumikujunduseni. 
Koplisse kujundati süvasadam kruii-
silaevade vastuvõtmiseks ja poolsaa-
rest sai suur turismimagnet, Rakver-
re sündis aasta ringi kasutatav katuse-
alune kunstrand, Lasnamäe võiduidee 
sünnitas vene-eesti lasteaia kontsept-
siooni, kus mõlemad keeled on võrd-
ses staatuses. Pärnu sai suured teokar-
bikujulised prügikastid ja mitmed lin-
nad uued noorte-, pere- või vabaaja-
keskused. Võrru otsustas 8. ja 9. klas-
si noormeestest koosnev meeskond 
rajada elukogenute linnaku, Põltsamaa 

lossikompleksis peaks hakkama tegut-
sema Tallinna Tehnikaülikooli toidu-
ainete tööstuse kolledž. Tallinnast 
peaks 2018. aastal saama Euroopa ro-
heline pealinn, kus igal linnakodani-
kul on linna poolt tagatud oma jalgra-
tas. Räpina noored mängijad olid aga 
nii tublid, et haarasid härjalt sarvist ja 
võidetud 5000 krooni preemiaraha 
eest osteti värvid-pintslid ja noored 
asusid ise kohe oma vana noortekes-
kust remontima. Ja need on vaid mõ-
ned kõigist neist sadadest ideedest, 
mis mängude jooksul on tekkinud ja 
linnavalitsustele ka edastatud. 

eluks vajalikud oskused

Tulevikulinna mängul on mitmeid li-
saväärtusi, mis esimesel pilgul võivad 
jääda märkamata. Noor inimene üld-
juhul pelgab riigiasutust ja läheb sin-
na vaid viimases hädas. Linnaametni-
kuga õlg õla kõrval koos «mängimi-
ne» aitab noorel aga mõista, et amet-
nik on täpselt samasugune inimene, 
kellega on võimalik asju arutada ja kel-
le poole võib julgelt pöörduda nii uu-
te ideede kui probleemidega. Eelneva-
le lisaks arendavad mängus osalejad 
endale märkamatult mitmeid edasi-
seks eluks vajalikke oskusi, näiteks esi-
nemis-, kuulamis- ja intervjueerimis-
oskust, grupitöö- ja analüüsioskust 
jm. Linnades, kus on suur vene keelt 
kõneleva elanikkonna osakaal, on 
meeskonnad koostatud nii, et vähe-
malt pooled osalejatest esindaksid ve-
ne rahvust. Nende, Integratsiooni 
Sihtasutusega koostöös läbiviidavate 
mängude üks varjatud eesmärk on jul-
gustada noori kuulama ja kõnelema 
eesti keeles. Nii mõnedki mängus osa-
lenud vene rahvusest noored on tul-
nud hiljem ütlema, et nende keel läks 
mängus justkui lahti, kadusid barjää-
rid, mis enne keele kasutamist takis-
tasid.

viime Need ideed koos ellu!

Ideaalne oleks, kui noored koos linna- 
ja vallavalitsustega oma ideed ka teoks 
teeksid. Selline koostöö annab parima 
tulemuse, sest kokku saavad ühelt 
poolt linnaelanike mõtted ja teiselt 
poolt kogemused ja teadmised, kuidas 
sellise ideega ametlikes ringkondades 
edasi minna.

Lõpetada tahaks aga mitmete lin-
napeade suust mängu lõpus kuuldud 
seisukohaga: «Kõik ideed olid väga to-
redad ja ei ole tähtis, milline mees-
kond või idee võitis. Oluline on, et 
mõtlesite oma kodulinna asjadele ja 
arutasite nende üle. Kõigist ideedest 
on midagi võtta. Ja tegelik võiduidee 
on see, mis kunagi ka ellu viiakse.» 

Mängime tulevikku
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LASTE- JA NOORTESÕBRALIK LINN

LIPU SININE

Kaetud paberil neljavärvitrükk:
C 91  M 43  Y 0  K 0
Kaetud paberil täisvärv:
PANTONE 285 C

Katmata paberil neljavärvitrükk:
C 100  M 30  Y 0  K 0
Katmata paberil täisvärv:
PANTONE 285 U

Ekraanil:
R 41  G 92  B 194
3366CC
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linna ja kultuuripealinna liitlogost on versioonid 
eesti, inglise ja vene keeles ning lisaks eestikeelsed 
versioonid koos tekstiga “toetaja” linna logo juures.

liitlogo kasutatakse samal kujul nii valgel kui ka logo 
värvidest erineval taustal. erandjuhul, kui taustavärv 
on logoga sama sinine, kasutatakse liitlogo esile 
toomiseks peent valget kontuurjoont. 
 

liitlogo kaitstud alaks on logo pind, mille piiridesse 
ei tohi midagi lisada ega sealt ära jätta. Vt ka liitlogo 
keelatud kasutus. 

Väikeste mõõtude korral tuleb alati teha eraldi otsu-
seid, mis arvestavad esituskoha eripära ja trüki- või 
pildiesituskvaliteeti ning nendele vastavat eristuvust 
ja nähtavust.

Värvilised liitlogod valgel taustal

liitlogo värvid on tallinna lipu sinine (ühtib eesti lipu 
sinisega) ja valge. sinise toon on pantone trükivärvi-
kataloogi alusel kehtestatud eesti lipu seadusega, 
kuid arvesse tuleb võtta neljavärvi- ja täisvärvitrükil 
ning kaetud ja katmata paberile trükkimisel tekkivaid 
toonide erinevusi.

Värvilised liitlogod logo värvidest erineval taustal Värvilised liitlogod logoga sama värvi sinisel taustal
erand: liitlogo ümbritseb peen valge kontuurjoon

liitlogo kasutamine VärVilisena

anu Põrk
rahvusooper Estonia noortetöö juht

Rahvusooper Estonia korraldab li-
saks etendustegevusele noortele 
aasta ringi erinevaid hariduspro-

jekte. Üle 3000 noore vanuses 4–18 kü-
lastab aastas meie koolitusprojekte ja 
saab külge hea ooperipisiku.

UNICEFi «Sinise nädala» raames 
kutsume noori tasuta Estonia teatrima-
jaga tutvuma. Iga ekskursioon on uni-
kaalne ja eriline, kuna arvestatakse gru-
pi suurust, vanust, huvisid jne. Huvilis-
tel on võimalus vaadata erinevaid saa-
le, talveaeda, lava, lavatagust ja külas-
tada töökodasid. Ringkäigul räägitakse 
teatri ja maja ajaloost, siin töötavatest 
inimestest, uutest etendustest jpm. 
Ekskursioonid toimuvad eesti ja vene 
keeles.

21. mail kutsume noori vaatama 
seikluslikku balletti «Kolm musketäri». 
UNICEFi «Sinise nädala» raames keh-
tib noortele vanuses 7–26 soodushind 

90 krooni (tavapäraselt 120–350 kroo-
ni). 2006. aastal Inglismaal esietendu-
nud David Nixoni ballett «Kolm mus-
ketäri» võitis nii publiku kui kriitikute 
südamed ja sai mitu nimekat auhinda. 
Kaasakiskuv muusika, haaravad mõõ-
gavõitlusstseenid, musketäridele oma-
ne muretu huumor ja kaunitest duetti-
dest õhkuv romantika on sobiv igale 
vanusele. 

Lisaks annab Estonia noortele teat-
rialase õppetunni. Noored kohtuvad 
ühe estoonlasega, kes räägib lähemalt 
oma tööst teatris ja oma valdkonnast 
laiemalt. Olenevalt ettekandest toob 
õppetunni läbiviija ka palju eriilmelisi 
näiteid (etenduste kavad, kavandid, fil-
mid, pildid, kostüümid jne), osalejad 
saavad vastused kõiki neid huvitavate-
le küsimustele. Õppetunnist osavõtt on 
tasuta, see kestab 1 tund ja toimub ees-
ti keeles. Eelnevalt viime läbi hääletu-
se noorte hulgas, mis teemal õpet soo-
vitakse: lavakostüümidest, pillimän-
gust, lavastamisest, ooperist, balletist 
või lavakujundusest.

Täpsem info kõigi ettevõtmiste 
kohta juba aprillis.

www.opera.ee
junior.opera.ee

Liisa-riin sTaLdE
Teaduskeskus Ahaa Tallinna filiaali 
koordinaator

Ahhaa teaduskeskus läheneb koos-
tööle sel kevadel interaktiivse 
päästeteemalise väljapanekuga, 

kus tutvustatakse teravaid teemasid nii, 
et külastajad saavad väga tõepäraseid 
kogemusi ja vajalikke oskusi, mis või-
vad tulevikus päästa nii näituse külas-
tajate kui ka nende lähedaste elu.

Just Ahhaa Tallinna filiaalis saab 
märtsi lõpust alates turvalises keskkon-
nas näha pommirobotit, erilisi pääste-
masinaid või ronida sisse ehtsasse pääs-
teparve. Saab tutvuda päästetöötajate 
tööga ja paljutki ise proovida. Ei puu-
du ka ajalooline tehnika ja päästetar-
bed Eesti muuseumidest, sellel näitu-
sel saab oma silmaga näha päästepar-
ve uppunud Estonia laevalt või raskeid 
tuukrisaapaid.

Näitusel ootavad külastajaid ka eri-
nevad töötoad ja demod, kus ekspo-
neeritakse ohtlikke olukordi – näiteks 
mis juhtub siis, kui gaasilekkega ruu-
mis tekitada säde. Eraldi on töötuba 
elementaarse esmaabi õpetamiseks. 
Näitus valmis koostöös politsei, tule-
tõrje, meditsiinikooli, demineerimis-
rühma ja kiirabi esindajatega ning pa-
kub meelelahutuslikku tegutsemist iga-
le vanusele.

Peale kasuliku näituse saab Ahhaas 
ka üheskoos oma meeli värskendada 
9-kohalises kinokapslis. Keskus pakub 
seiklushimulistele meeliköitvat 4D ela-
musfilmide paketti.

Ahhaa Tallinna 4D elamuskapsel 
ehitati valmis Saksamaal ja on maail-
mas ainulaadne nii oma sisekujunduse 
kui tipptasemel videoprojektsiooni 

osas, mis võimaldab saavutada tippkva-
liteetse ruumilise 3D-pildi. Sellised ela-
muskapslid on populaarsed nii Amee-
rika suurtes muuseumides kui ka mõ-
nel pool Euroopas, kuid Skandinaavia 
maades ja Baltikumis teadaolevalt neid 
seni paigaldatud pole. 4D kinokapsli 
külastajad lennutatakse tundmatule 
planeedile seiklema, neid turgutab oo-
tamatustest tulvil kiirlaskumine lumis-
tel mägiradadel või hoopiski ulmeline 
reis maakera sisemusse. Tervitusena 
Vabaduse väljaku treppidel Ahhaa juu-
res rulatavatele noortele aga on mõel-
dud «Skate Race» ehk tippkiire 4D-film 
rulalenduritest.

Lisainfot leiab Ahhaa keskuse ko-
dulehelt www.ahhaa.ee.

Noored, tere tulemast 
Estoniasse!

KoosTÖÖ või koosLÕBU?

Kunstrand Rakverre? Foto: Briti Nõukogu erakogu


