
Kaasavast huviharidusest. Huviharidust kaasates

Ülly Enn 

Prelüüd 

“Huvihariduse kõige tähtsam eesmärk on säilitada huvi elu vastu” 

Aarne Saluveer oma ettekandes Huvihariduse Meetodimessil

Hakkan sellest Aarne Saluveeri poolt öeldud  lausest kinni ühel sellisel novembrikuu 

hommikul, mil mu mõte muidu  justkui  veel  eriti  liikuda ei  tahaks. Väljas on  hall  ja 

udune ning akna taga kõlkuvad raagus oksad justkui viipleksid õhku mõtte, et ilmselt 

oleks parim strateegia püüda päev vanadest varudest lihtsalt mööda saata. Kas teile 

siis ei tundu, et helgelt säravateks ideedeks sobivad paremini ikka need hommikud, 

kus päikesesse silmi avades on koheselt ka selge, et ma päris täpselt veel ei tea, mis 

see on, aga see on igatahes täna! Mhm. Kui ma nüüd järele mõtlen, pole ma kindel, 
kas see kirjeldatud kujund just ilmastikuolude mõttes tegelikult kehtib, kuid usun, et 

umbes  selline meeleolu on muutustele  suunatud mõtteviisis alati õhus küll.  Selline 

õhinapõhine. Huvi ja elevust täis. Ja täis usku, et kõik on võimalik (mis, olgu ka kohe 
öeldud, minu meelest enamasti muudabki kõik võimalikuks).  

Just  sellise  õhina,  siira  huvi  ja  tunde,  et  aetakse  ühist  asja,  leidsin  ma  eest 

Kloogaranna noortelaagri sellest katusekambrist, kuhu olid 2014. aasta novembrikuu 

lõpupäevil  kogunenud  Eesti  esimese  Huvihariduse  Meetodimessi  osalejad.  Kaks 

päeva,  nelikümmend  inimest  ja  lugematu  hulk mõtteid,  kogemusi,  näiteid.  Ideid  ja 

inspiratsiooni. Kahtlusi ja küsimusi. Vastuseid ja vaimustavaid avastusi…   

Veel  enne  aga  kui  ühtteist  neist  põnevatest  avastustest  ka  Teiega  jagada  tahan,  

pean korraks peatuma sellel, miks  ja  kuidas  see Aarne Saluveeri  sissejuhatav mõte 

mind isiklikult puudutas. Mul on olnud õnne selles mõttes, et juba 4aastaselt tegin 

vanemate ärgitusel  huvihariduses  “käe  valgeks”  peotantsuga. Mõne aja pärast  küll 

selgus, et pole õiget partnerit ja pühapäevahommikuse trenni ajal on telekast hoopis 

laste  mängufilmid  ja  mis  kõik  veel  ning  pooleli  see  tantsuvärk  jäigi.  Siis  tulid 

mudilaskoor ja rahvatants, kudumisring ja klaveriõpe, loodussõprade klubi, võrkpall, 

füüsikaring  …  ja  teatriklubi,  kuhu  jäin  aktiivselt  osalema  koguni  nii  kauaks,  et 

kõikvõimalikud tulevikumõttedki olid seotud teatriga. Läks aga teisiti ja täna usun, et 

kõik need  kogemused on omal moel  väga olulisel määral minu kujunemisele kaasa 

aidanud.  Võimalus  teha  tutvust  sedavõrd  erinevate  valdkondadega;  vanemate  ja 

juhendajate  tugi  katsetada  ja proovida,  alustada  ja  lõpetada,  võttes  vastutust  oma 

otsuste eest; otsida ja kogeda, et tunda ära, mis on see “minu” … ja avastada seeläbi 

üha  uuesti  kui  põnev  ja  mitmekülgne  on  maailm.  See  on  see,  mille  eest  olen 



2

huviharidusele kõige rohkem tänulik. Ja tänulik Aarnele, et ta selle teadmise minus 

sel novembrihommikul üles äratas.  

*** 

Huvihariduse mõtet otsimas 

Mõtleme alustuseks huvihariduse mõttest. Mis on huvihariduse missioon ning kas ja 

kuidas see tegelikkuseks saab? 

“Umbes nii nagu ühes Eesti menufilmis kunagi öeldi, et see saar ei olegi õieti saar … sain aru, et see 

minu keraamikaring ei olegi tegelikult keraamika ring. Huviharidus on sfäär, millel on oluliselt laiemad 

eesmärgid, seosed ja mõjud” 

Ühe osaleja tõdemus Meetodimessi lõpuringis

Õpetaja Triin Ulla, kes pidas Meetodimessil ettekande huvihariduse ülddidaktikast, 

palus osalejatel muuhulgas läbi teha väikese mõtteharjutuse: pane ühe minuti 
jooksul kirja kolm asja, mida huviharidusega oma õpilastele nö elukohvrisse kaasa 

pakkida tahad. Usk endasse, oskus teistega arvestada ja tahe seda teha, 
koostööoskused, viisakus, enesekehtestamine ja eneseteadlikkus, elurõõm, 
kohanemisvõime, hoolivus, tervis, õppimishuvi … olid need vastused, mis 

osalejategrupist seepeale esimestena välja hõisati.  

Kas oskaksite nende vastuste põhjal kuidagi välja peilida, mida pidas oluliseks noorte 
meresporditreener IdaVirumaalt, mida loodusmaja direktor väikelinnast või 

töötubade juhendaja pealinnas tegutsevast animatsiooni huvikoolist? Vaevalt küll. 

Kõigist neist vastustest kõlab huvihariduse tuum ehk need pädevused – teadmised, 

oskused ja hoiakud  mis on määravad inimeseks kasvamisel aine ja erialaüleselt 

ning mida Meetodimessile kogunenud huviharijad nägid oma töö kandetaladena. 

1

Sarnaselt mõtestab huvihariduse eesmärki ka Huviharidusstandard, mille kohaselt on 

huvihariduse eesmärgiks luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada 

noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks (RTL 2007, 27, 474).  

1
 Siin ja järgnevalt tähistab intervjuude väljavõtetes V vastajat ja K küsijat. 

V: Mina näen seda pigem ikka kui noorte suunamist ja toetamist, noorte eesmärkideni viimist ja 

motiveerimist, et … saada mitteaktiivsetest noortest aktiivsed. Anda neile võimalus näha, et elu on 

natuke suurem kui see, kus nad siiani on kasvanud ja kust nad on tulnud. Pigem see ongi noorte 

elu suunamine. 

Tegelikult on ka nii, et üldiselt väljastpoolt nähakse seda kui tantsukooli, aga sees on täiesti 

teistmoodi. Nagu kruus  kaugelt vaatad, et seal on tee, aga tegelt on kohv. Või on üldse tühi. Sa ei 

saa eemalt aru, mis seal sees on. Samamoodi on meil ka: jah, meil on küll tantsukool, kuid väga 

suur osa on tegelikult noorsootööl. 

Katkend intervjuust eratantsukooli treeneriga
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Sama dokument seab huvihariduse korraldamisele suuniseid ka teatud põhimõtete 

ja ülesannete näol, millest teadlik kaasamõtleja leiab viiteid sellistele 

noortevaldkonna nurgakividele nagu mitteformaalne õpe ja võtmepädevused. 

Näiteks peab huviharidus põhinema noorte vabal tahtel ja olema õppijakeskne, 

arendama loovust, sotsiaalseid oskusi ning oskust õppida. Toetama noorte arengut ja 

iseseisvust ning pakkuma eduelamusi ja tunnustust (ibid, § 2, 3).

Sedalaadi lapse ja noore üldise arengu toetamisele keskendunud filosoofia taustal on 

huvihariduse tegevusspekter siiski ka sedavõrd spetsiifiline, et kohati võib kõlama 

jääda justkui oleks huvihariduse võtmeküsimuseks hoopis noorte erialaste oskuste 

areng. Huvihariduse kui eelprofessionaliseeriva hariduse kontseptsioon lähtub 

ideest, et saades võimaluse süvendatult tegeleda spordi, tehnika, looduse, muusika, 

kunsti, üldkultuuriliste vm tegevustega, kinnistuvad noorte erialavalikud ja selgineb 

edasine karjääriperspektiiv. Kahtlemata on huviharidusel sedalaadi mõjude 

esilekutsumisel oluline roll kanda, ent see ei ole kaugeltki ainus võimalik vaatenurk. 

K:  Kui  hästi  “mustvalgelt”  vastandada,  siis  kas  huvihariduses  prevalveerib  Sinu  arvates  selline 

mõtteviis, et olles  sporditreener või muusikaõpetaja, ma tahan, et sa omandad meisterlikult hea 

pillimängu ja ma tahan sinust teha vähemalt sellisel tasemel meistri nagu ma ise olen (ehkki hea 

õpetaja, loodetavasti, tahab veelgi paremat)? Või on valdav mõtteviis pigem see, et huvihariduse 

eesmärk on aidata noorel saada paremaks inimeseks, täiendades oma elu erinevate tegevuste  ja 

kogemuste läbi? 

V: Ma siiralt loodan, et neid inimesi, kes nii mõtlevad, on üha rohkem ja rohkem. Sest kui sa teed 

ringiõpetajana seda tundi lihtsalt tunni või selle aine pärast … neid vist ikka on üha vähem ja nad 

varsti vist lihtsalt ei saaks enam hakkama nii. 

K:  Kas  seetõttu,  et  õpilaste,  vanemate,  kolleegide  ootused  ja  töökultuur  huvikoolides  laiemalt 

eeldab midagi muud? 

V: Ma  arvan  lihtsalt,  et  see  konkreetne  ring … kui  üks õpetaja  niimoodi  õpetaks,  see pall  läheb 

veerema ja sinna lõpuks ei tule enam lapsi. 

Katkend intervjuust 10aastase töökogemusega huvikooli direktoriga 

V:  Kindlasti  on  huviharidus  väga  tugev  silmaringi  laiendamise  koht.  Väga  laias  laastus  see,  et 

maailmas  on  nii  palju  asju,  mida  avastada,  mida  teha,  mis  võivad  sind  köita,  kust  sa  saad 

positiivseid emotsioone   selline enesearenduslik kõige laiemas mõttes. Umbes nii, et muusikakool 

kasvatab väga head publikut, sest ega kõigist ei saa interpreete, see on selge. Võibolla seal üks, 

kaks, kolm, aga … Kunstikool väga head kunstipublikut ja nii edasi ja nii edasi. 

K:  Et  siis  eesmärgiks  on  pigem  kasvatada  inimesi,  kes  oskavad  oma  elus  leida  midagi  uut  ja 

põnevat läbi muusika või kunsti?  

V: Jah! Ja võibolla tõesti, et kui sa õpid pärast hoopis advokaadiks, on sul vähemalt üks väga hea 

hobi kunsti näol. 

K:  Ja kui oled advokaadina edukas, on sul  ka piisavalt  teadlikkust, millisesse kunsti  investeerida? 

(naerame) 

V: Ütleme siis nii, et kui sinust saab poemüüja, siis käid lustlikult ikka edasi rahvatantsu tantsimas 

ja sul on väga fun ja tore elada. Et sul kujuneb harjumus teha midagi sellist, mis sulle arenguliselt 

ja emotsionaalselt ka midagi pakub. Et ei ole nii, et on kodutöökodu ja kukud kokku ja ongi finito. 

Katkend intervjuust 10aastase töökogemusega huvikooli direktoriga 
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Ma ei söanda väita, et eeltoodud intervjuukatkendis arendatud mõte oleks suisa 

vastuolus ideega huviharidusest kui eelprofessionaliseerivast haridusest, kuid 

oluliselt avardab ta seda küll.   

Erinevate huvialade kogemise kaudu suureneb eelkõige noore teadlikkus iseendast 

ning nii on tulevase eriala valikul kindlasti oluliselt enam alust teadlikeks otsusteks. 

Samuti võivad just huvihariduse kaudu omandatud kogemused ja pädevused 

osutuda kaalukeeleks, et tööle kandideerides valituks osutuda: kui näiteks sattuda 

konkureerima kellegagi, kel sedalaadi kogemusi pole või kes nende kogemuste 

tähenduslikkust välja tuua ei oska. Või aitab karjääriarengutele kaasa hoopis 

huviringis loodud suhtevõrgustik… Samas on sedalaadi mõttearendus asjakohane 

kogu noorsootöö kontekstis ning ühtib igati nende ootustega, mida tänapäeval 

seostatakse noorsootööga kui noorte tööhõivet ja teadlikke tööalaseid valikuid 

toetava valdkonnaga üldiselt. 

Igal juhul on ilmne – ja tunnistan, et mida enam ma Meetodimessi programmi 

kulgedes erinevaid ettekandeid ja arutelusid kuulasin ning teiste osalejatega mõtteid 

vahetasin, seda enam see tunne minus kanda kinnitas  , et selle “huvihariduse tassi 

sees” (kui nüüd ühest eelnevast intervjuukatkendist kujundit laenata) on vähemasti 

ideeliselt palju enamat kui huviharidusest rääkides ehk tavapäraselt välja kostub. 

Sisukamat, mõtestatumat, mõjusamat.  

Iseküsimus on, kas sedalaadi mõtestatus alati ja kõikides huvihariduse tegevustes 

olemas on? Kas juhendaja oskab ja jõuab sellele iga oma tundi läbi mõeldes ja läbi 

viies pühenduda ning kas sedalaadi mõjusus jõuab läbi sobivate analüüsitegevuste ka 

huvihariduses osalevate laste ja noorte teadvusesse? Sealt edasi ka nende 

eakaaslasteni, vanemateni ja nö ühiskondlikku arusaama laiemalt? 

Millega ma  tegelen kui ma kolm korda nädalas kendo  trenni  teen? Mida selle alaga  tegelemine 

mulle annab? Jah, ma õpin mõõka käsitlema, ehkki see ei ole just kuigi praktiline oskus. Ei käi ju 

mööda  tänavaid mõõgaga  ringi,  et  sellest  võimaliku  konflikti  või  ohuolukorra  puhul  kasu  võiks 

olla?! 

Võtame mõned voorused nagu julgus, otsustavus, enesekindlus  võtmeküsimus on, kuidas saada 

need  loomulikuks?  Sest  hea  inimene  käitub  õigesti  instinktiivselt,  loomulikult;  ilma  et  ta  peaks 

teatud hetkel tegema läbi keerulise moraalse kalkulatsiooni, kuidas käituda. 

Võitluskunstide õpe seisneb kordavas praktikas ning selle kaudu treenitakse kaugeltki mitte ainult 

inimese keha, vaid  tema  loomust  ja olemust. Nii  sepistab võitluskunst  sinu karakterisse –  ja  see 

kehtib tegelikult enamikes spordialades – hulgaliselt muud kui vaid füüsilisi aspekte. Näiteks õpid 

sa  kaotama.  Ei  saa olla  nii,  et  saad mingi  alaga  tegeledes  saad  järjest  kinnitust  sellele,  et  oled 

tugev. Pigem jõuab üha arenedes kohale, kui koba sa oled, kui palju on sinust tugevamaid. Pealegi, 

sinu  probleem  ei  ole  sinu  vastane.  Jah,  sa  pead  temast  jagu  saama,  aga  selleni  jõudmiseks  on 

ainus meetod tegeleda iseendaga. Ja see on sama tennises, poksis ja kendos  sa ei saa kontrollida 

seda kui tugev on su vastane, aga sa saad ennast tugevamaks treenida. 

Mina näen siin peegeldust sellele, kuidas saadakse paremaks inimeseks: sa ei saa muuta teisi, aga 

saad muuta ennast. Kedagi ei  saa  veenda olema viisakas –  teatud  laadi käitumismustrid  lihtsalt 

saavad  osaks  sinu  olemusest  ja  sa  ei  pea  mõtlema  selle  peale,  et  nüüd  ma  olen  julge  või 

enesekindel  või  veel midagi. Sa  kas oled  seda või ei ole. Aga kuidas  sa  selliseks  saad?  Sa käitud 

julgelt ja otsustavalt jälle ja jälle ja jälle. Ja kui sa nii teed, siis ühel hetkel selliseks ka muutud. 

Treenerina aitan mina oma õpilastel saada paremaks kendos ja saada paremaks inimeseks.  

Tarmo Jüristo oma tööst kendotreenerina Meetodimessil läbiviidud töötoas
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“Ega ma iga päev ju ei mõtle, et kas see minu väike eesmärk tänaseks tunniks istub ikka sinna suurde 

pilti … Veendu, et kõik see, mida teed, oleks kooskõlas eesmärgiga! Pidev analüüs, meeldetuletus ja 

mõtestamine endale ja õpilastele  see on see taasleitud teadmine, mille täna värskena kaasa võtan” 

Kommentaar osalejalt Triin Ulla töötoas 

Mõtetest tegudeni ehk kaasava huvihariduse praktikast 

HUKKAP
2
 projekt on võtnud eesmärgiks aidata kaasa sellele, et huvihariduses leiaks 

enam osalusvõimalusi ka need noored, keda võib ühel või teisel põhjusel näha nö 

riskinoortena (Euroopa Noored 2015). Kui aus olla, lähtub just sellest 

eesmärgipüstitusest vajadus, miks ma esmalt hoopis huvihariduse mõtet siin artiklis 

vaagida võtsin. Leian, et küsimus sellest, kas ja kui kaasav peaks olema huviharidus, 

on suuresti seotud sellega, mis asja me usume huviharidusel siin maailmas üldse 

ajada olevat. Ja see küsimus tõuseb päevakorda vaid siis kui uskuda, et huvihariduse 

valdkonnal on võimekust noorte heaolu parandamiseks nende tegelikke vajadusi 

arvesse võtvalt. 

“Teistest noorsootöötajatest vähem puutuvad huvialakoolide töötajad kokku õpiraskustega ja koolist 

väljalangemisohus õpilaste ning käitumisraskustega noortega”  

Murakas jt 2010, lk. 132 

Huviharidusstandard sätestab muuhulgas, et huvihariduses koheldakse kõiki noori 

võrdselt ja õpe peab põhinema noorte individuaalsetele erinevustele (RTL 2007, 27, 

474; § 2 ja 4). Ehkki äsjane tsiteeritud tõdemus sellest, et teatud sihtgrupid jõuavad 

huvikooli oluliselt vähem kui mujale noorsootöös pärineb juba mõnda aega tagasi 

läbiviidud uuringust, on teada, et paraku iseloomustab huvihariduse praktikat veel 

tänagi suhteliselt kõrge lävepakk. Järgnevalt uurimegi neid võimalikke trepiastmeid, 

mis sellele lävepakule ehk lähemale võiksid aidata. 

Kaasavat noorsootööd on defineeritud kui kõigi noorte aktiivset, võrdväärset osalust 

soodustavat ja toetavat mõtestatud ning teadlikku tegevust, millega kaasatakse 

erivajadustega ja vähemate võimalustega noored noorsootöö igapäevastesse 

tegevustesse (Enn 2013, lk. 24, viitega Jüristo ja KannelmäeGeertsile 2009−2011). 

Tagamaks mõjusust, eeldab kaasav töö professionaalset tegutsemist ja vastavaid 

pädevusi neljas valdkonnas:  

� Otsene töö noortega, sh nii (potentsiaalselt) tõrjutud sihtgruppide 

kaasamiseks ja jõustamiseks (kaasates vajadusel ja võimalusel ka nende 

lähima tugivõrgustiku perekonna ja sõprade näol) kui laiemalt kõigi noorte 

teadlikkuse suunamiseks ja kaasavate hoiakute kujunemise toetamiseks; 

� Valdkonna organisatsioonide, asutuste ning noorsootöötajate suutlikkuse ja 

pädevuste toetamine, sh sotsiaalse kaasatuse alaste strateegiliste 

2
Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ raames toetatud projekt “Huvikoolide Kaasamise 

Arenguprogramm” 
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lähenemiste arendamine, tagamaks tegevuste läbimõeldust, süsteemsust, 

kvaliteeti ja mõjusust; 

� Koostöö sidusvaldkondadega nagu formaalharidus, sotsiaalsektor, tervishoid 

jms läbi laiema mõjuga meetmete kavandamise ja elluviimise võrgustikutöös. 

� Kogukonna kaasavamaks muutmine läbi laiema teadlikkuse suunamise ja 

tähelepanu juhtimise kaasatuse kitsaskohtadele kogukonnas, sh 

arvamusartiklite avaldamine, kampaaniate ja sündmuste korraldamine jms. 

Selle kõige eelduseks on kriitiline refleksioon senistest lähenemisviisidest, nende 

mõjust ja tegevuste edasise tõhustamise võimalustest (ibid, lk. 37). 

Neid astmeid pidi liikudes, võiks just sedalaadi kriitilisest refleksioonist alustada ning 

analüüsida tänaseid huvihariduse kaasamispraktikaid, küsides näiteks:  

� Kui palju osaleb täna huvihariduses neid noori, kes on erineval põhjusel 

vähemate võimalustega või erivajadustega?  

� Mis on nende noorte erilised vajadused ja millised tegevusvormid täna 

olemasolevast tunduvad nende kaasamiseks enim sobivat?  

� Mida (juba) teeme või mida oleks vaja teha täiendavalt selleks, et toetada 

vähemate võimalustega noorte osalust huvihariduses? Otse noortele 

suunatult, lapsevanemaid,  laiemat avalikkust jt kaasates?  

� Kas ja kuidas toetame huvihariduse elluviijate valmisolekut ja pädevusi oma 

töö kaasava(ma)ks muutmiseks? 

� Kus tundub olevat peamine “pudelikael”, mis kaasava huvihariduse arengut 

takistab?  

� Millised on kaasamist pidurdavad mõttemustrid ja kust, vastupidi, leiab 

inspireerivaid näiteid tulemuslikust kaasamisest? Mis toimib, kellega, miks ja 

kuidas? Mis mitte? Mis põhjustel? 

� Kellega võiksime (veel) teha koostööd selleks, et oma tööd kaasavamaks 

muuta? Kellel on meie jaoks vajalikke kogemusi, pädevusi, kontakte vm 

toetavaid ressursse? 

Vaatame, mida tähendusrikast jäi nende küsimuste taustal silmakõrva 

Meetodimessilt.  

Näiteks on HUKKAP projekti raames juba käivitunud arvestatav hulk strateegilisi 

algatusi, mille arengutel tasub lähiaastatel kindlasti silm peal hoida: 

� Pärnus on erinevate partnerite koostöös alguse saanud väga 

mitmetasandiline kaasamisprogramm. 2014. aasta septembris avati Pärnu 

linna viies munitsipaalhuvikoolis hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud 

õppekaval olevatele noortele huvitegevused neile sobivaimates vormides ehk 

väikegruppides ja individuaalõppes. Nii saavad füüsilisest ja vaimsest puudest 

või psüühikahäiretest tingitud erivajadustega noored osaleda kitarri või 

kandleõppes, lavakujunduse ja butafooria loomeringides, luuleteatri, 

keraamika, foto ja kunstiringides, lauatennises jm. Sedalaadi huvitegevustes 
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osaleb juba sadakond noort, neid juhendab üle kümne huvikooli õpetaja ja 

kokku toimub 27 tundi nädalas.  

Toetamaks riskinoorte kaasatust huvikoolide tavagruppidesse, on käivitatud  

laste ja vanemate nõustamine, mille tulemusena on tugispetsialistide abiga 

huvikooli jõudnud juba üle kuuekümne noore. Nõustamise käigus 

tutvustatakse huvikooli ringe ja külastatakse neid, vajadusel rakendatakse 

täiendavaid toetavaid teenuseid, nõustatakse noortega tööle asuvaid 

ringijõpetajaid jmt. Huvitegevusse on lülitunud hulk uusi 717aastased 

kooliraskustega või hariduslike erivajadustega noori, kelle toetamisele on 

pühendunud kümmekond tugispetsialisti.  
Kaasava huvihariduse idee laiemaks tutvustamiseks suunatakse muuhulgas 

tähelepanu sidusgruppide kaasamisele ja teavitamisele: lapsevanemad, 

õpetajad, teised riskinoortega töötavad spetsialistid, avalikkus. Sisse on 

viidud lastevanemate nõustamine, supervisioonid õpetajaskonnale jms. 

Käivitatud tegevusi on tutvustatud huvikoolide ja üldhariduskoolide 

juhtkondadele ja teistele võrgustiku liikmetele Pärnus.  

� Tartus võeti plaani avardada huvitegevuse võimalusi ja tuge puudest tingitud 

hariduslike erivajadustega noortele ning tänaseks on juba ligi nelisada noort 

saanud võimaluse osaleda suures hulgas ringides nagu spordiringis, saviringis, 

robootikaringis, draamaringis, meisterdamiseringis, loodusringis jm. 

� MTÜ Urban Style/ JJ Street tänavatantsukool on koostöös omavalitsuste ja 

treeneritega avanud tantsu– ja muu tänavakultuuriga seotud trennid Kiviõlis, 

Valgas, Räpinas, Tabiveres ja Värskas. Trennides osaleb üle neljakümne 

riskinoore, kellega on loodud usaldusväärne kontakt ning kellele pakutakse 
tuge ja osalusvõimalusi läbi erinevate tegevuste ka trenniväliselt. 

� IdaVirumaal on MTÜ VitaTiim algatusel algust tehtud huvi ja 

karjäärimoodulitega, mis on suunatud neile linna noortele, kes ei osale 

huvihariduses majanduslikel või sotsiaalsetel põhjustel. Esimeses etapis 

osalemise tulemusena on kümme noort leidnud endale püsiva huvitegevuse.  

Nagu eeltoodud näidetestki koorub, ei ole olemas kaasavaks huvihariduseks 

universaalselt mõjusaid lähenemisi: noorte taust, huvid ja vajadused, huviharidus ise 

oma tegevusvormide, juhendajate pädevuste, võrgustiku jpmga on selleks kaugelt 

liiga mitmekesised. Küll aga on tulemuslikkuse tagamiseks oluline, et teadlik tegevus 

huvihariduse kaasava(ma)ks muutmiseks leiaks aset väga erinevatel tasanditel – otse 

noortele suunatud tugitegevustest kuni võimalike koostööpartnerite ja laiema 

avalikkuse teavituseni. 

Eelnevad näited viitasid teatud mõttes süsteemsetele lähenemistele huvihariduse 

kaasavamaks muutmisel piirkonniti või kohaliku omavalitsuse tasandil. Lisaks pakkus 

Meetodimess sissevaateid noorte kaasamise võimalustele metoodilisel tasandil. 
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Kuidas üldse saada huvitegevustesse ja huviharidusse need noored, kes ei oska oma 

huvide osas ehk suurt midagi mõelda ega kosta? Järgnev kogemuslugu kutsub kaasa 

mõtlema ühe kunstiteraapilise huviringi näitel. 

Sarnaselt eeltoodud intervjuus viidatule, võikski kõlamajäänust esmalt nimetada nö 

sammsammhaaval lähenemist (Euroopa noortevaldkonnas tuntud ingliskeelse 

terminiga pathway  approach). Kokkuvõtlikult võiks seda kirjeldada kui 

protsessipõhist, noore vajadustele, arengule ja senistele saavutustele tuginevat 

teadlikult kavandatud ja toetatud lähenemist, mille puhul on kesksel kohal noort 

innustav tagasiside.  

V: Need lapsed, kes meil käivad, nende üks probleemidest on ebaadekvaatne enesehinnang, kas siis liiga kõrge 

või  liiga madal  ja kunstiteraapia tegevuste kaudu saab siis seda püüda paika  loksutada, et  ta hindaks ennast 

õigesti.  Kõige  rohkem  on  siiski  seda,  et  nad  alahindavad  ennast  …  noh,  ta  ei  teagi,  et  ta  on,  näiteks,  jube 

andekas kunstis või midagi muud … ja nende harjutustega saan mina toetada teda ja tema loovat mõtlemist, 

sest kodus seda keegi ei toeta, a la mis sa siin sirgeldad ja aega raiskad… 

K: Et siis kasutad kunsti vahendina … 

V:  … vahendina, jah ka. Aga samal ajal ikkagi selleks, et teda arenguliselt aidata: ennast mõista või … Vaat ma 

ei olegi seda nagu niimoodi sõnadesse pannud… kui ma nüüd mõtlen mõnede juhtumite peale… Ma toon näite.  

Laps tuleb kodust ja ta on seal Eikeegi! Nii heas kui halvas mõttes, st et kas ta teeb midagi head või halba, keegi 

ei pane teda tähele, peaasi, et ta ei tüütaks või ei tülitaks, eks. See on laps, kellel on piirid täiesti kadunud – ta ei 

saa aru, kes ta on või miks ta on ja kelle jaoks ta on. Ja kui ta siis esimest korda meile kunstiteraapiasse suunati 

õpetajate poolt, siis ta oli kohe hästi jäigalt vastu, et ei, tema ei taha ja ei tee ja … noh, selge, et ta kartis nagu 

mingit hinnangut  sellele, mida ta  seal  teeb või  tee … Me saime  ta  siis  ikkagi kuidagi kavalusega  sinna tundi. 

Kuna ta sõber käis ka seal, ma kutsusin, et tule lihtsalt vaata, mida su sõber siin teeb. Ja noh, selleks ajaks kui ta 

kohal oli, oli ta juba ära unustanud, et ta ei taha ja ei tee.  

Et teinekord ongi vaja lihtsalt sellist väikest impulssi, et tal tekiks mingigi uudishimu ja … samal ajal näidata, et 

kui sa ei taha, ära tee, aga kui sa tahad  ma olen siin sinu jaoks olemas! Ja juhtuski nii, et ta tegi nii fantastilise 

töö  ja me  saime  jutule  ja nii …  südamest  südamesse  rääkida. Vaat,  et  ta  suudaks nagu ühel  hetkel  tunda  ja 

otsustada, et  ta midagi tahab – et ei oleks selline nihilistlik  iga asja peale “EI!”, sest tegelt õpetajate põhiline 

mure oligi see, et ta mitte kui midagi ei taha! 

 Aga see, et ta nüüd ühel hetkel näitas tõesti oma huvi välja … ja ma kasutan selliseid erinevaid tehnikaid, mis 

huvi võiksid äratada, värvilist liiva või savi ja … sealt siis juba väikeste sammudega saab edasi. 

Riskilapsed ikkagi sageli tulevad oma negatiivsete emotsioonidega. Kas siis koolist, et neid on tõrjutud või nad 

on  saanud  halva  hinde  või  midagi  muud.  Ja  vaat  läbi  selle  tegevuse,  väikeste  sammude,  on  võimalik  seda 

muuta. 

Intervjuust endise tantsu, kunsti ja käsitööõpetajaga, kes töötab kunstiterapeudina huviringis valdavalt 715

aastaste riskinoortega 

Mis meetodeid ma kasutan? Ma kasutan tegelikult kõige rohkem oma elukogemust. Ma olen ka 

ise olnud nö riskinoor, ise pidanud väikesest peale hakkama saama … oma vanemaid pidanud 

kasvatama, võibolla võib isegi nii öelda. Nii et ma kasutan oma elukogemusi avatud õpikuna neile 

ja tööriistana. Ja võibolla see ongi see, mis loob usalduse ja selle ausa tagasiside, mida ma oma 

töös saan. 

Intervjuust tantsutreeneriga 
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Ühe võimaliku vaate protsessipõhisele lähenemisele riskinoorte kaasamisel pakkusid 

tantsutreenerid Mari Venski ja Kairi Jerlov JJStreet tänavatantsukoolist, kes avasid 

oma tööd läbi selliste etappide:  

        usaldus      eesmärk          distsipliin      tulemus 

Nad rõhutasid, et nende tantsukoolis ei piirdu noorte kaasamine trennidega. Kõik 

tantsukooli üritused ja laagrid on noorte endi korraldatud ning toetavad seega 

noorte oskuste arengut oluliselt laiemalt kui tantsuliselt: ettevõtlikkus, 

projektijuhtimine, meeskonnatööoskused, spetsiifilised oskused nagu kujundamine, 

fotograafia, veebihaldus, avalikud suhted jpm. Sedalaadi kaasamiseks on eriti oluline 

individuaalse kontakti loomine noorega, tema huvide ja vajaduste väljaselgitamine, 

neile tuginevalt eesmärkide seadmine ja distsipliini toetamine selleks, et saavutada 

oodatud tulemust. 

Protsessipõhisuse teemal pakkus hulgaliselt intrigeerivaid mõttekohti Uku Talmari 

töötuba, mis avas videomängude hariduslikku kontseptsiooni ja algas tõdemusega, 

et nii haridus kui arvutimängud on kellegi poolt disainitud süsteemid ja ometi me 

teame, et ühel juhul võib olla raske noort sinna saada ja teisel juhul teda sealt ära 

saada – mida oleks neil valdkondadel teineteiselt õppida? 

Nii arutleti töötoas, kui selge peaks olema eesmärk või kui kerge või raske peaks 

olema ülesanne selleks, et osalejat järjepidevalt köita ja kuidas tulla toime 
huvihariduses nii sagedase probleemiga – õppija huvi ja motivatsiooni halvava rutiini 

tekkimisega. 

Huvihariduse suurim probleem on see, et ühed lähevad kogu aeg eest ära! Kuidas sa õpetajana teed 

seda, et huvi säiliks ka sellel, kes kunagi tippu ei jõua? 

Aarne Saluveer oma ettekandes Meetodimessil 

Usun, et see Aarne Saluveeri küsimus on riskinoorte kaasamise perspektiivide taustal 

eriti aktuaalne, kuivõrd noore jaoks võib juba milleski püsivalt osalemine olla 

omaette väljakutseks, rääkimata erialasest arengust (vähemasti mõne aja vältel). 

Uku Talmari sõnutsi on mänguteoorias kesksel kohal see, mida nimetatakse 

inglisekeelse terminiga Flow, selle kohaselt peab mäng olema haarav ja erinevate 

tasandite kaudu mängija arenguga kaasa liikuma. Töötoas osalejad leidsid, et 

ideeliselt peaks huvihariduses olema täpselt samamoodi, ometi on huviharidus sageli 

liiga juhendamisekeskne ja tulemustele orienteeritud, suretades seega noorte 

elevust ja osaluslusti. Sarnaselt mängule on ka (huvi)hariduses eduelamused paljuski 

seotud tagasisidega, mistõttu tuleks oluliselt enam tähelepanu pöörata sellele, 

kuidas toetada noori sisulise, neid motiveeriva tagasisidega. 

“Mäng  suurendab  motivatsiooni  õnnestuda  ja  vähendab  kaotuskibedust  –  see  on  üks  neist 

aspektidest, mida Eesti haridussüsteem võiks mängukontseptsioonist ehk kõige rohkem õppida!” 

Uku Talmar oma töötoas  

Lisaks sai Meetodimessi töötubades tutvuda meetoditega nö seinast seina: 

animatsioonitehnikatest improteatrini; sekka harjutusi, mida kasutada eneseanalüüsi 

või meeskonnatöö harjutamiseks … ja mida kõike veel. Töötubades osalemise 
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kogemusi analüüsides jäi osalejatelt uute metoodiliste leidude elevuse kõrval siiski 

kõlama ka see, et meetodite virrvarris ei tohiks unustada eesmärki.  

Nii võiks lõpetuseks tõdeda, et kaasav(am) huviharidus on eelkõige oluline 

erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte vajadusi silmas pidades, loomaks 

neile võrdseid võimalusi tähendusrikaste õpikogemuste omandamiseks. Samavõrd 

oluline on aga aru saada, et kaasav huviharidus avardab osalemiskogemuste 

mõjusust kõikide selles osalevate noorte jaoks. Ühise tegevuse kaudu kogevad 

noored erinevusi ja harjuvad nendega, õpivad erinevusi märkama, nendega toime 

tulema ja toetama ka kaaslaste toimetulekut. Ka selles mõttes oleks see suur samm 

parema maailma suunas. 

“Huvihariduses peame õpetama lastele, kuidas läbi elu huviga lennata. Ja kui juhtub, et satud lennukis 

istuma suure saksa mehe kõrvale ja tahaks hädaldada, et kuidas ma ära mahun … Elu ongi selline! 

Kuidas sa teiste inimestega kohaned? Ja mõnikord selgub just läbi ühiste huvide, et see ongi see kõige 

õigem tüüp üldse!” 

Aarne Saluveer oma ettekandes Meetodimessil  

*** 

Lõppakord teemal: kas huviharidus on lind või loom? 

Umbes nii nagu sündis Aarne Saluveeri mõttest inspireeritud sissejuhatus, äratas 

Meetodimessil kuuldukogetu minus ühe teisegi mõtte, mis mind tegelikult juba 

mõnda aega kummitanud on. 

Kas teate seda multifilmi, kus nahkhiir end vastavalt olukorrale kord linnuks, kord 

loomaks defineeris? Pidi lindude kohustusi täitma – nimetas end kohe loomaks. Sai 

loomade kuningalt mõne käsu, tegi ennast linnuks. Tunnistan, et näen selles 

groteskses lasteloos teatavaid paralleele nende aruteludega, kus tuleb juttu sellest, 

kas huvihariduse näol on siis ikkagi tegu noorsootööga või ei ole… 

Kes veel vähegi jaksab, lugege ja mõelge kaasa ühe intervjuu raames kujunenud 

vestlusele (mis on autentsuse taotluses võimalikult väheste kärbetega toodud). 

Räägime huvikoolis töötava kolleegiga noorsootööst. 

V:  Kui ma  loen  seda  kutsestandardi  dokumenti  või  ükskõik mis  artiklit  või  teavet  noorsootöö  kohta 

(vähemalt need, mis on minuni jõudnud), siis … kuna ma olen selle aja inimene … ma väga vabandan, 

aga mulle tuleb Nõukogude Liit meelde. Kuidagi Euroopa Liidust maha mingid direktiivid, mingid asjad 

ja me paneme need siia meie keelde, aga see keel on suhteliselt kantselliitne … ja mul on sellest väga 

kahju! Sest ma tegelikult saan aru, mis tööd inimesed teevad, aga minu jaoks on see …  

K: …et see mõjub kuidagi bürokraatlikult, tehniliselt, kuskilt ülevõetuna? 

V:  Jah!  Ja mul  on  sellest  kahju.  Juba  ühel  eelmisel  koolitusel  kui  lahati  seda  noorsootööd  ja  et mis 

mahub sinna alla ja mis ei mahu, ma sain aru, et ma olen ka nagu noorsootöötaja. See, mis ma olen 

kodus teinud emana, et see oleks ka nagu noorsootöö…  

K: … kusjuures  see  siiski ei ole,  sest noorsootöö selle ametliku definitsiooni  järgi on  see, mis  toimub 

väljaspool kodu, formaalharidust ja tasemeharidust… 

V:  …aga samamoodi ma väljaspool kodu, ütleme, ma ju tean, mis mu lapsed on teinud ja mida nad ei 

ole teinud, ma olen neid viinud, toonud, juhtinud … 

K: Emarollis on kahtlemata palju sellist, ütleme siis nii ,“noorsootöölikku”, aga … 
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V:  Sellepärast  mul  ongi  see,  et  …  mulle  praegu  tundub,  et  see,  mida  noorsootöötajad  teevad  ja 

noorsootöö all mõistetakse, on see, mis on kuskil kodus lihtsalt tegemata. Keegi teeb kellegi tööd, on 

selle  asja  pealkiri  minu  jaoks.  Et  praegu  see,  mis  need  noored  noorsootöötajad  teevad,  on  kellegi 

tegemata töö! 

K: Kas huviharidus või huvikool on selles mõttes midagi muud? 

V: Siin on ka neid kohti küll! Et  lapsevanemale selgeks teha, miks on vaja, et  laps käiks huvikoolis … 

aga muidugi on huviharidus ikka suures osas vabatahtlik. Võibolla alguses jah seal vanemad toovad, 

aga ütleme, kui laps jääb käima, täna käib kunstis paar aastat, pärast läheb kuhugi teise ringi … 

K: Ma ise mõtlen sellest vist umbes sellises võtmes, et …kohati mulle tundub, et see on peaaegu nagu 

religiooni küsimus, et ega seda nagu muul moel  lahti ei võtagi kui et sa kas usud sellesse või ei usu, 

usud  millessegi  muusse.  Aga  mulle  endale  vist  meeldib  pigem  kuidagi  selles  võtmes  mõelda,  et  

noorsootöö on justkui hästi laias mõttes igasugune (!) noore arengut toetava keskkonna loomine … 

V: Just! 

K:  ..  ja kohati, nagu Sa  isegi ütlesid,  ka emana Sa võid  seda  rolli  kanda, kuigi ametliku definitsiooni 

kohaselt  on  see  siiski  muu  …  Huviharidus  kannab  täpselt  samasugust  rolli  noore  isiksuse  arengut 

toetada … 

V: Jah … 

K:  …ja  ka  selles  tähenduses  on  noorsootöö  nagu  mingi  üldmõiste,  mille  alla  mahub  väga  palju 

erinevaid formaate, viise, lähenemisi, kuidas seda saab teha ja see peab tuginema sellele, et see noor 

inimene on  ise nö paadis selle  ideega, teda huvitab see asi  ja ta on motiveeritud. Muidugi, nagu me 

teame, siis päriselus see nii mustvalge alati ei ole, ei huvihariduses ega ka mõnes muus noorsootöö 

valdkonnas. Seesama, kas  ta on siis vanemate poolt ringi toodud noor või keegi siin rääkis noortest, 

keda neile suunatakse politsei poolt osalema. Seal samamoodi ei ole see nii, et noor tuleb ise, silmad 

põlevad,  et  tahan  ülekõige  just  seda  asja  teha!  Ja  ometi  me  usume,  et  see  võib  selle  noore  jaoks 

osutuda  väga  tähendusrikkaks õpikogemuseks ühel hetkel. Kui me seda oskuslikult  teeme,  suudame 

temaga  kontakti  saavutada  …  et  siin  neid  “värve”  on  rohkem,  aga  ka  see  on  minu  meelest  igas 

tegevuses ühtmoodi. Ja noorsootöö on pigem mingi selline nii üldine mõiste, mille alla mahuks vabalt 

sarnaseid pädevusi nii neile, kes tegutsevad huvikoolis kui misiganes kontekstis … 

V: Eiei, loomulikult. Mulle lihtsalt … võibolla see pealkiri ei meeldi või ma ei tea … ma saan väga hästi 

aru, mis  tööd  nad  teevad  ja  väga  tore,  et  inimesed  jaksavad  ja  toimetavad  ja  teevad  seda  tööd  – 

suurepärane. Mmmm… noh, võibolla ma tahaks näha rohkem … ütleme, esmapilgul kui me mõtleme 

neid avatud noortekeskusi või tubasid. On piljard, pannkoogiõhtud ja ..  .üks pidu. Et võibolla tahaks 

sinna veel midagi. Noh, skatepargid on ka seal juures tihtipeale. Tore, et seegi on, muidugi. Ma ei ütle 

midagi. Aga võibolla midagi tahaks veel sinna juurde. 

K: Kas tegelikkuses pole ka mitte nii, et … ma arvan, et päris paljudes noortekeskustes võibki olla nii, et 

on  piljard,  noor  tuleb  uksest  sisse  ja  hängib  seal  keskuses  ja  nii…  Ja  siis  on  kindlasti  ka  palju  neid 

keskusi,  kus  toimub  palju  rohkemat      haridusliku mõõtmega  tegevusi,  noorte  kaasamist  erinevates 

formaatides  ja nii   … selles  tähenduses on  see umbes samalaadi üldistus nagu nii mõnedki  inimesed 

ütleksid, et huvikoolis toimub see selline … hambad ristis kuni surnuks kukkumiseni pilli tinistamine ja 

selle lihvimine, mis samas ei ole üldse see, millest Sina oma tänases intervjuus oled rääkinud. Sa oled 

rääkinud hoopis  sellest,  kuidas  te kasutate  seda pillimängu pigem meetodina noorega  töötamiseks, 

palju  laiemalt  tema arengu  toetamiseks... Et eks see on ka selline vastastikune   kuivõrd me teame, 

kuivõrd me näeme, kuidas inimesed ise oma tööd mõtestavad ja kuidas teistele väljastpoolt tundub. 

Kuigi ma arvan, et arenguruumi on ja meil on kindlasti valdkonnas kohti, kus me saaksime näpu peale 

panna ja küsida, et hei sõbrad, kas see ongi päriselt see, mida me tahame saavutada? 

V: Et see ei oleks pelgalt aja viitmise või veetmise vorm. Lihtsalt lebo, noh. Küsimus võibolla ongi, et 

ega me nii .. noh, mida me näeme või kuuleme ainult. Ma tean … võibolla ongi kuidagi kinnistunud, et 

nad mängivad seal  ainult piljardit, aga  kindlasti nad  teevad midagi  rohkemat.  Ja ma ei pruugi  seda 

teada. 

K:  Ja kindlasti ongi olemas ka need kohad,  kus mängitaksegi ainult piljardit. Mis on aga siit  tulenev 

laiem  ja oluline  ja  põnev  küsimus,  on  see, mis  on  tegelikult  viimaste  aastate  aktuaalne  küsimus  ka 

Euroopas  noortevaldkonnas:  et  mis  see  noorsootöö  mõte  või  iva  üldse  on?  Ja  siin  on  riike,  kus 

noorsootöötöökultuur kui selline on, et see ongi vaba aja veetmine, see, kus noor lõõgastub kultuursel 

moel ja ta ei pea seal midagi õppima ja kogu sel tegevusel ei ole nii tugevat mitteformaalse hariduse 

elementi kui me näeme mõnedes teistes riikides. Nii nagu me Eestis näeme kõigis neis dokumentides, 

millest  Sina  siin  ennist  rääkisid,  et  see  on  noore  arenguks  tingimuste  loomine  ja  see  tugineb 

mitteformaalse õppimise metoodikale, põhimõtetele … et me tegelikult näeme ka seda, et jah, meil on 
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küll Euroopa noorteprogramm  ja  Euroopa Liidu ühtne noortepoliitika  ja  samas on  riigiti hästi erinev 

noorsootöökultuur  ja  ajalooline  kujunemislugu,  et mis  rolli me usume,  et  noorsootöö kannab.  Et  on 

neid kohti, kus pigem usutakse, et eiei, jätke nüüd noortele kohad, kus nad saavad tulla, rahus olla ja 

juttu rääkida ja piljardit mängida jne. Ja siis on teised, kes ütlevad, et kuulge, seda ta võib teha kodus, 

võib  teha  sõprade  juures,  et  meie  siin  noorsootöös  ajame  ikka  pigem  sotsiaalsete  pädevuste 

arendamise  asja,  võtmepädevuste  arendamist  laiemalt  …  et  see  on  samasugune  maailmavaate  ja 

kultuurikonteksti küsimus, kus ei ole “õiget” ja “valet” viisi.  

V:  Jah, muidugi  peabki  olema  niisuguseid  kohti,  kus  nad  saavad  heas mõttes  lihtsalt  olla,  suhelda, 

kvaliteetne muusika misiganes, meil endil ka on vaja. Ma ise ka ei tahaks iga päev ja igal pool ainult 

õppida… 

Katkend intervjuust 

2010.  aastal  läbiviidud  uuringu  “Eesti  noorsootöötaja,  tema  pädevused  ja 

koolitusvajadused”  järgi eristusid huvikoolide  juhid  ja õpetajad  teistest noorsootöö 

ametigruppidest küll kõige selgemalt, ent valdavalt olid ametigrupid oma väärtuste, 

hinnangute, ootuste jm poolest omavahel küllaltki sarnased (Murakas jt, 2010, lk.7). 

Toona nägid uuringu koostajad ametigruppide erinevuste taga eelkõige nö vanadele 

ja uutele noorsootöö valdkondadele omaseid mõtteviise ja käisid välja hüpoteesi, et 

“Tõenäoliselt  võib  põhjus  peituda  asjaolus,  et  huvialakoole  seostatakse  ajaloolistel 

põhjustel  Eestis  ikka  veel  pigem  hariduse,  aga mitte  noorsootööga.  Tundub,  et  ka 

huvialakoolide  töötajad  ise  näevad  endas  pigem  pedagooge,  kes  peavad  tegelema 

noore  inimese  harimisega,  mistõttu  nad  väärtustavad  teistest  noorsootöötajatest 

rohkem kitsamaid erialaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi. “ (ibid, lk. 134135).  

Enam teadmistepõhiselt kui nimetatud uuringu autorid seda teha on püüdnud, ongi 

seda nähtust ehk raske seletada ja ilmselt mängivad siin samavõrd määravat rolli ka 

teatavad hoiakulised tegurid. 

Minu isiklik arusaam on, et noorsootöö on pedagoogilise suunitlusega mitmekesine 

kutseala,  mis  püüab  toetava  keskkonna  ja  tingimuste  loomise  näol  aidata  kaasa 

noorte  isiksuste  arengule.  Ja  arvestades  kui  mitmekülgne  on  noorte  kogukond, 

nende  vajadused,  ootused,  huvid  ja  miskõikveel,  on  mitte  ainult  hea,  vaid  suisa 

hädavajalik, et ka valdkonna võimalustepagas oleks võimalikult mitmekesine.  

Nii  julgen  arvata,  et  noorsootöö  ja  huviharidus  selle  osana  võiks  oma  edasised 

arengud  pigem  teadlikult  ja  kindlameelselt  sedalaadi  lindlooma  iseseisvale 

identiteedile  üles  ehitada,  võttes  endale  seeläbi  ka  teatava  vabaduse  loovalt  ja 

paindlikult,  erinevate  sidusvaldkondadega  võimalikult  hästi  kohandudes  noorte 

heaolu  toetamisel  rolli  võtta.  Seda  enam,  et  tegelikult  tundub missioon  kui  selline 

suhteliselt  selgelt  paigas  olevat?!  Mäletate  veel  seda  artikli  alguses  jutuks  olnud 

küsimust,  et  mis  on  see,  mida  Sa  oma  tööga  noorele  elukohvrisse  kaasa  tahad 

pakkida?  Kutsun  kõiki  noortega  töötavaid  kolleege  üles  seda  ikkajajälle  endalt 

küsima.  Ja  seda  siis  ka  tegema,  lastes  seda  teha  ka  oma  kolleegidel  noorsootöö 

kõikides valdkondades, igaüks oma meetodite, võimaluste ja pädevustega.  

“Ühiskondlikest vajadustest lähtuvalt on huvihariduse roll olla üks mutter noort ja tema 

arengupotentsiaali toetavast süsteemist.” 

Mõte osajelate arutelust selle üle, millist rolli kannab huviharidus ühiskonnas 
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*** 

Artikkel tugineb Huvihariduse Meetodimessil loodud teadmusele ning kasutatud viited 

pärinevad valdavalt sündmuse ettekannetest, materjalidest ja selle raames läbiviidud 

intervjuudest osalejatega. Huvihariduse Meetodimess toimus 2728.11.2014 projekti 

“Huvikoolide Kaasamise Arenguprogramm” (HUKKAP) raames. SA Archimedes Euroopa 
Noored Eesti büroo poolt ellu kutsutud kaheaastase projekti eesmärgiks on luua tingimused 

riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses läbi uute meetodite 
juurutamise, osalustingimuste ja –võimaluste parandamise ning juhendajate pädevuste 

arendamise. HUKKAP projekti partneriteks Eestis on Tartu LV, Pärnu LV, MTÜ VitaTiim ja 

MTÜ Urban Style ning seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 

programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte ja 

noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm 

“Riskilapsed ja –noored“ on osa Haridus ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest 

tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi 

ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib 
programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, 

Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
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