Pressikonverents 30.10.2018
Lühikokkuvõte uuringust „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“


Uuringu eesmärk oli analüüsida noorte rahulolu noorsootööga, selgitada välja
osalemist piiravad tegurid ja võimalused noorsootöö paremaks pakkumiseks ning
hinnata rahulolu muutumist võrreldes 2015. aastal läbiviidud samalaadse uuringuga.



Uuringu viis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikooli
ühiskonnateaduste instituut 2017.-2018. aastal.



Seekord koguti oluliselt mahukam materjal kui 2015. aastal. Analüüsiti ka
lapsevanemate arvamusi, kuna eelkõige nooremate laste osalemine noorsootöös
sõltub paljuski vanemate hoiakutest ja võimalustest.



Küsitluses osales 3147 noort ja 1218 lapsevanemat.

Olulisemad tulemused
Noorsootöös osalemisega oli rahul 87% noortest nii 2017. kui ka 2015. aastal. Kui arvesse
võtta ka noorteprojektid ja vabatahtlik tegevus, millega rahulolu 2015. aastal ei hinnatud, on
noorsootöös osalemisega rahul 85% noortest.
Eriti kõrge on noorte hinnang huviharidusele ja huvitegevusele – rahul on vastavalt 92% ja
93% 7-12-aastastest noortest ning 91% ja 90% 13-26-aastastest noortest.



Huviharidust antakse huvikoolides õppekava alusel.
Huvitegevused toimuvad peamiselt üldhariduskoolide huviringides ja avatud
noortekeskustes.

Kui 13-26-aastaste vastajate puhul ei ole rahulolu huviharidusega võrreldes 2015. aasta
uuringuga oluliselt muutunud, siis 7-12-aastaste noorte rahulolu on kahe aastaga
suurenenud – huviharidusega on rahul 3% ning huvitegevusega 5% rohkem noori.

1
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7-12-aastaste noorte rahulolu huvihariduses ja -tegevuses osalemisega 2015 ja 2017.
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Noorsootööga kõrge rahulolu tagamise ülimalt oluliseks komponendiks on uue õppimine.
Enamik küsitlusele vastanud 13-26-aastastest noortest on huvihariduses ja huvitegevuses
õppinud midagi uut – vastavalt 97% ja 95%. Huvihariduses osalejate seas on väga palju uusi
asju omandanud noori oluliselt rohkem kui huvitegevuses osalejate hulgas – osakaalud on
vastavalt 72% ja 57%.
Seejuures hindavad tüdrukud uute teadmiste omandamist märksa kõrgemalt: kinnituse, et
nad on huvikoolis õppinud palju uut, andis 78% vastanud tüdrukutest ja 61% poistest.
Tütarlapsed on ka üldiselt rahulolevamad noorsootööga, samuti osalevad nad noorsootöös
rohkem kui noormehed. Seoses sellega soovitavad uuringu läbiviijad pöörata rohkem
tähelepanu soolise lõhe vähendamisele noorsootöös, leides täiendavaid viise poiste ja
noormeeste kaasamiseks võimalikult erinevatesse tegevustesse.
46% huvitegevuses osalenud 13-26-aastastest noortest peab huviringi toimumiskohta
jõudmist väga mugavaks. Huvikoolide kohta arvab sama 39%. Uuringu läbiviijad soovitavad
lahendusi, mis soodustaksid noorsootöös osalemist tõmbekeskustest kaugemale jäävates
kohtades: näiteks mobiilse noorsootöö vahendite aktiivsem kasutamine, koostöös kohalike
omavalitsustega transpordikorralduse sidumine noorsootöötegevustega, koolide kaasamine
ja noorteühingute tegevusele parema juurdepääsu loomine.
Peaaegu kõik lapsevanemad – 96-98% – on oma lapse huvihariduses ja huvitegevuses
osalemisega üldiselt rahul, kuid väga rahul olevaid lapsevanemaid on huvitegevuses
osalevate noorte puhul rohkem kui nende puhul, kelle lapsed huvikoolis käivad – osakaalud
on vastavalt 70% ja 64%.
72% lapsevanematest, kelle laps on osalenud huvitegevuses, annab maksimumhinnangu
sellele, et osalusel on mõju lapse arengule. Lapsevanematest, kelle laps on käinud huvikoolis,
2

arvab samamoodi 67%. Uue õppimine ja sellega seonduvalt noorsootöö olulisuse ja
huvitavuse tunnistamine ning tegevuses osaluse käigus lapse arengu märkamine on
peamised tegurid, mis mõjutavad vanemate rahulolu.
Tähelepanu väärib ka see, et lapsevanemad ei anna hinnangut, et nad oma lapse huvikoolis
või huviringis käimisega üldse rahul ei oleks või et nad sellega pigem rahul ei oleks.
Noored on rahul ka otsustusprotsessides osalemisega, kuigi rahulolu ei ole nii suur kui
huvihariduses ja huvitegevuses osalemise puhul. Noorte osalus- ja esinduskogude (sh noorte
volikogud, õpilas- ja üliõpilasesindused) tegevuses osalemisega on rahul 76% ning
noorteühendustes osalemisega 87% 13-26-aastastest noortest.
Kõnekas on see, et Tallinnas ja väikestes linnades ei ole neid, kes ei oleks üldse rahul noorte
osaluskogudes ja esinduskogudes osalemisega. Nendest tegevustest saadud kogemustega on
rahul vastavalt 89% ja 84% 13-26-aastastest noortest.
Silma jääb see, et tütarlaste hinnangud noorteühendustes osalemisele on kõrgemad kui
noormeeste omad. Noorteühingutes osalemisega on rahul 89% 13-26-aastastest neidudest,
samas kui noormeeste seas on rahulolevaid 80%. Sama kehtib 7-12-aastaste noorte puhul –
81% tüdrukutest on noorteühingutes osalemisega rahul, osaluskogemusega rahulolevaid
poisse on 74%.
Küllaltki suur vahe on erinevas vanuses noorte hinnangutes uue õppimisele
noorteühendustes osalemise käigus. 83% 7-12-aastastest noortest leidis, et on väga palju või
midagi uut õppinud, 13-26-aastastest noortest arvas seda 93%.
Noorte üldine rahulolu noortemalevatega on kahe aasta võrdluses langenud.
Malevakogemusega on rahul 86% noortest, samas 2015. aastal oli noortemalevatega
rahulolevaid noori 95%. Arvestades töökogemuse laadi, mida malevaformaat noortele
pakub, on selle hinnangu kujunemise taustal mitmeid väliseid mõjutegureid, näiteks ilmastik.
Noortelt küsiti muuhulgas, milliseid uusi oskusi ja kogemusi on nad noorsootöös osaledes
omandanud. Eeskätt kinnitatakse suhtlusoskuse, eneseväljendus- ja
eneseorganiseerimisoskuse arengut, samuti kognitiivsete oskuste suurenemist.
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