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LFT koolituste eesmärk
• Anda teadmisi seksuaalsusest, 

turvaseksist ja HIV/AIDSist läbi 
sugupoolte spektri. Sealjuures 
hinnates kriitiliselt just oma 
seksuaalkäitumist, suhtumisi ja 
hoiakuid. 

• Tutvustada, läbi mängida ja 
arutada erinevaid meetodeid, 
mis aitaksid tõhusamalt läbi viia 
seksuaalkasvatuslikke, 
HIV/AIDS-i ja narkomaania 
ennetusalaseid programme

• Suurendada sallivust endast 
erinevate inimeste suhtes 
(kohtumine HIV+, endiste 
narkomaanidega) 

• Moodustada koolitatavate vahel 
TUGEV VÕRGUSTIK, mille 
kaudu omandatud meetodeid 
edasi anda järgmistele 
sihtrühmadele



LFT metoodika
• Koolitus-seminar põhines interaktiivsetel 

tegevustel: grupitööd, rollimängud, ühistööd, 
arutelud, filmid jne. 

• Ühe seminaripäeva pikkuseks on 6 tundi, 
mille raames pakkusime kohvi/tee pause ja 
lõunasööki.

• Osalejalt ootasime soovi aktiivselt osa võtta 
vähemalt 90% kogu programmist, soovi 
TUTVUDA uute inimestega, KUULATA teisi ja 
JAGADA oma mõtteid, RIKASTADA koolitust 
oma kogemustega ning olla avatud iseendale ja 
püüdes MÕISTA ümbritsevat.



Koolitused
• Ühele koolitus-seminarile oli planeeritud 20

osalejat, nendest 10 noort, vanuses 15-17 ja 10 
täiskasvanut (õpetajad, noorsootöötajad, 
psühholoogid, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei jne), 
kes töötavad noortega. Kokku koolitasime 81 
inimest.

• Kokku viisime läbi 4 noored-noortele põhineval 
metoodikal seksuaalkasvatusalast koolitust 

• Koolitused toimusid: 4-päevane (24h) koolitus 
Raplas (2008), 2x 4-päevast (24h) koolitust 
Rakveres (2009) ja 6-päevane (36h) koolitus 
Tallinnas (2009)

• Kõik osalejad said mapi erinevate infomaterjalidega, 
LifeStyle kondoome ja koolituse lõppedes jaotasime 
lõpetajatele raamatu “MinaSinaMina”. 



Hinnangud
• Igal koolituse päeval täitsid osalejad hinnangu-

lehe, milles oli 4 küsimust:
Mis sulle selles päevas kõige enam meeldis 
(mäng, lektor, teema)?
Mis sulle selles päevas ei meeldinud?
Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?
Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige olulisem 
sõnum?
• Hinnangulehe lõpus ootasime osalejalt 

numbrilist hinnangut kogu päevale



Grupireeglid, milles osalejad kokku leppisid

XVIII Rapla grupp
•Oleme siin ja praegu
•Usaldusväärsus

•Aktsepteerime teiste arvamust
•Kellaaegadest kinnipidamine
•Räägime vaheldumisi
•Osale võimalusel kõiges
•Püüame olla rõõmsameelsed

•Telefonid hääletuks

XXII Tallinna grupp
•Räägime ükshaaval

•Isiklikud teemad jäävad 
gruppi

•Mobiilid hääletuks
•Aktsepteeri teist

XX Rakvere grupp
•Kõik isiklik jääb siia
•Räägime vaheldumisi

•Ole tolerantne
•Mobiilid hääletuks

•Ära hiline

XXI Rakvere grupp
•Ole julge

•Kuulame üksteist
•Püüa olla rõõmsameelne
•Igaühel on oma arvamus



Teadmiste ja hoiakute hindamine
• LFT koolitustel on oluline iga osaleja hinnang nii iseendale kui ka 

programmile üldse. Meie eesmärk on tegeleda hoiakute ja nende 
muutmisega, seega läbi koolituse toimus pidev teadmiste andmine 
ja arutelud erinevate hoiakute ja suhtumiste üle.

• Meie jaoks kõige väärtuslikumad tagasisided toimusid igal 
koolituspäeval,  nii grupitöödes, rollimängudes kui ka tagastatavas 
hinnangulehes.

• Hinnangulehtede 2 esimeses küsimuses saime teada, missugused 
tegevused toimisid grupile kõige paremini ja samas andsime ka 
võimaluse kriitikaks. Kahes viimases küsimuses, sai inimene ennast 
ise analüüsida ja läbi selle saime me teada, missugused hoiakud või 
arusaamad hakkasid muutuma. Ja kas meie püstitatud 
päevaeesmärgid ja teemad jõudsid osalejani. 

• Kokku 4 koolitus-seminari kõrgeim hinne viiepallisel skaalal oli 4,8 ja 
madalaim 3,8, kokku keskmine oli 4,5.

• Osalejad hindasid kõrgelt koolituse interaktiivsust ja teemade 
omavahelist seostamist.

• Osalejatele meeldis noorte ja täiskasvanute kokkupanemine, see 
avardas mõlema sihtrühma silmaringi teineteise mõttemaailmast ja 
arusaamadest.



Teadmiste ja hoiakute hindamine
• Täiskasvanud on vähem harjunud meetoditega, kus tuleb aktiivselt 

osaleda ja see tekitas neile teinekord ebamugavust, samas tõdeti, et 
siis on kergem rääkida seksuaalkasvatuslikel teemadel. 

• Kõige keerulisemaks kujunes koolituspäev, mil tegelesime 
enesehinnangu, –analüüsi ja -kehtestamisega, “ei” ja “jah” ütlemise 
ja usaldusküsimustega, kus tõusis üles täiskasvanute vastupanu. 
Meile näitas see aga tõsiasja, et tolerantsus võib olla tihti näiline 
ning osa vanemast põlvkonnast on oma seksuaalsuse ja sellega 
seotud küsimuste ja arusaamadega suhteliselt jäikadel 
positsioonidel. Siit aga tekib üldine küsimus, kui inimene ei ole salliv 
ja aktsepteeriv ning tal on stereotüüpsed hoiakud, siis mida ta 
õpetab noorele?

• Koolitusel kõlas tihti täiskasvanute poolt murenoot, kus öeldi, et 
ollakse suures “infonäljas” ja neil endil tuleb juhendada ja õpetada 
noori, kuid nad tunnevad ennast teadmiste poolest nõrgematena.

• Noortel oli äärmiselt huvitav kuulda täiskasvanute mõtteid erinevatel 
seksuaalteemadel, see kummutas piinlikkuse taolistel teemadel 
rääkida erinevate vanuserühmadega.

• Täiskasvanute osalus lisas koolitusele juurde kogemuslikkust ja 
noorte osalus impulsiivsust, mõlemad õppisid omavahel paremini 
koostööd tegema, teineteist kuulama ja mõistma. 



Ankeetküsitlus
• Ankeedina kasutasime 

Global Fund 
programmi raames 
koostatud teadmiste ja 
tolerantsuse mõõtmise 
küsimustikku, kuhu 
tegime vaid mõned 
muudatused.

• Järelküsitluse viisime 
kõigile koolitatavatele 
läbi projekti lõppfaasis, 
kus saatsime e-maili 
teel ankeedi.

• 81-st koolitatust 36 
tagastasid ankeedid



“Kuivõrd nõus oled järgmiste väidetega?”
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• Küsimustiku 5 esimest küsimust on üldised ja näitavad teadmisi HIV 
levikuteedest kui ka kaudset tolerantsust. Siinkohal on näha, et 
osalejate teadmised on muutunud kindlamaks ja saadakse aru, et 
erinevate olmetegevuste kaudu siiski HIV ei levi. Teadmiste kasv 
27%

• Ülejäänud 4 küsimust mõõdavad osalejate tolerantsust (suhtumisi, 
sallivust ja mõistmist).
Tolerantse suhtumise kasv on 41%, kuid selgub ikkagi ka tõsiasi, 
et niipea kui HIV-nakkus peaks puudutama iseennast, siis ei olda 
päris kindlad, kas ja kellele seda öelda. 

• Küsimusele “kui inimene nakatub HIV-i, siis peab ta seda oma   
tuttavatele ja sõpradele ütlema” ja “kui mina oleksin nakatunud 
HIV-i, siis ma ei sooviks, et mu tuttavad sellest teaks” vastati 
suhteliselt ootuspäraselt. Esimese küsimuse osas jäädi seisukohale, 
et ei ole erilist vajadust seda öelda. Tõenäoliselt tuli see aruteludest, 
kus me rõhutasime, et iga inimene saab vaid ise hoolt kanda oma 
seksuaalse turvalisuse eest.
Teine küsimus näitab aga seda, et inimesed tunnetavad siiski 
lähikondlaste, ühiskonna mitte valmisolekut teada saamaks, et keegi 
on HIV nakatunu. Kardetakse ka lähedaste poolt hüljatuks jäämist. 
Kuigi selle küsimuse suhtel oli toimunud muutus paremuse suunas, 
sest need kes vastasid “ei tea” kommenteerisid, et just igale 
tuttavale ei ütleks, külla aga lähedastele. Seega usutakse 
lähikondlaste mõistvale suhtumisele.



Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i 
nakatumise eest seksides vaid ühe 

kindla nakatumata partneriga?
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Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i 
nakatumise eest kasutades kondoomi 

alati iga seksuaalvahekorra ajal?
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• Huvitav oli järelküsitlusel tõdeda, et kuigi usuti, 
et kondoomiga saab kaitsta ennast 
suguhaigustesse nakatumise eest, siis 
kontrolliküsimusena esitatud “kindla” partneri 
kohta oldi kahtleval seisukohal.

• Tõenäoliselt tuli see muutus sellest, et üheks 
riskirühmaks on kujunenud nn partnerlussuhtes 
elavad inimesed, kes ei kasuta vahekorra ajal 
turvaseksi vahendeid. Sellisel juhul jääb 
võimalus suguhaigustesse mitte nakatuda 
usalduse ja truuduse küsimuseks. See oli samuti 
teema, mis tekitas kirgi ja tõenäoliselt mõjus 
osalejatele nii, et nad vastasid vägagi erinevalt. 



Millised järgmistest meetoditest kaitsevad sugulisel 
teel levivate haiguste eest?
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• Viimase küsimustebloki moodustasid 
väited, mis otseselt näitasid teadmisi ja 
need vastati ka 97% ulatuses õigesti. 
Teadmiste tõus oli 48%

• Siinkohal tuleb rõhutada, et teadmiste 
tõusu on suhteliselt lihtne saavutada, 
suhtumiste ja käitumiste muutmine toimub 
aga pikaajaliselt ning selleks ei piisa isegi 
ühest 6-päevasest koolitusest vaid 
pidevast eneseanalüüsist ja teemasse 
süüvimist ning selle üle arutamist.



4 päevane koolitus-seminar Raplas 
04.10, 11.10, 18.10 ja 25.10.2008

(tähekesega on märgitud piirkonnad, kes osalesid koolitusel)



4 päevane koolitus-seminar Raplas 

• Koolitusel osales kokku 19 inimest, nendest 12 
noort ja 7 täiskasvanut.

• Kokku oli esindatud 9 erinevat asutust 4-st 
erinevast piirkonnast: (Rapla, Kohila, Juuru ja 
Märjamaa): Rapla Vesiroosi Gümnaasium, 
Rapla Ühisgümnaasium, Kohila Gümnaasium, 
Juuru E.Vilde nim. Gümnaasium, Märjamaa 
Gümnaasium, Lasnamäe Üldgümnaasium, 
Märjamaa Noortekeskus, MTÜ Helesinine 
Unistus, Raplamaa Noorsoopolitsei 



Hinnangud

• XVIII LFT Rapla
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis oli 
4,8 ja madalaim 4,3 
ning keskmine 
koolituse hinne oli 
4,6



Mida sa enda jaoks/kohta selles 
päevas õppisid?

Oli põnev arutada ja kuulata 
teiste arvamusi, teada saada 
noorsootöötajate vaatenurki

Enesehinnang 
tõusis ja sain 

endale 2 
usaldusväärset 
tuttavat juurde

Mehed ja naised 
ootavad suhtest 
üsna samu asju

Olen sellel 
seminaril 
muutunud 

avatumaks ja 
julgemaks

Seks on mõlema 
partneri ühisotsus, 

kus vastutus on 
võrdne

HIV nakkuse 
vältimine on väga 

lihtne, kasuta 
kondoomi!

Seksi saab alati 
nautida, kui 
sellest oma 
partneriga 

rääkida
Müüdid meeste tahtmisest 

seksist ja EI ütlemisest. 
Tegelikult tahavad  mehed 

ka rohkem EI öelda

Kõigest tuleb 
rääkida! Ka kõige 

piinlikumatest 
asjadest!



Mis oli sinu jaoks tänase päeva 
kõige olulisem sõnum?

Õppisin nägema 
seoseid teemades 
läbiviidud mängude 

põhjal

Seksuaalteema 
on teema, mida 

PEAB noorte 
seas puudutama

Meid 
ümbritsevad 
stereotüübid 

meile tegelikult 
ei meeldi

Et noored ootavad 
täiskasvanutelt 
samu asju, mis 
täiskasvanud 

noortelt

Ei tohi 
häbeneda oma 
seksuaalsust ja 

sellega 
seonduvaid 

soove

Masturbeerimine 
on loomulik

Seks olgu nauding, 
mitte peale sunnitud

Kondoomi 
kasutamisest on 
raske rääkida. 
Tänu tänasele 
päevale on see 

kergem



Rapla seminari meeleolud



Rapla seminari meeleolud



Rapla seminari meeleolud



Rapla grupi initsiatiiv
• Rapla koolituse baasil moodustus Märjamaa 

Noortekeskuse juhtimisel initsiatiivgrupp.
• 1.detsembril 2008 viidi üheskoos läbi 

ülemaailmse AIDS vastu võitlemise päeval
ennetusüritused Märjamaa Noortekeskuses ja 
Märjamaa Gümnaasiumis, kus jagati 
infomaterjale ja süüdati küünaldest “Punane Lint” 
tolerantsuse sümbol

• 2-8.märtsil´2009 organiseeriti maakondlik HIV 
nädal “Miks? Seks!” (Märjamaal, Kehtnas, 
Juurus, Raikkülas, Vana-Vigalas, Kohila) 

• Korraldati seksuaaltervise nädal, millest võtsid
osa Rapla maakonna noortekeskused, koolid,
info- ja nõustamiskeskus.





4 päevane koolitus-seminar Rakveres 
07.02, 14.02, 21.02 ja 28.02.2009

(tähekesega on märgitud piirkonnad, kes osalesid koolitusel)



4 päevane koolitus-seminar Rakveres

• Kokku osales programmis täies mahus 16 
inimest (8 noort ja 8 täiskasvanut).

• Kokku oli esindatud 9 erinevat asutust, 8 
erinevast piirkonnast: Avinurme Keskkool, 
Haljala Gümnaasium, Kunda Ühisgümnaasium, 
MTÜ Haljala Noortekeskus, Rakvere 
Sotsiaalabikeskuse Laste Päevakeskus, Tapa 
AIDSi Ennetuskeskuse-Narkonõustamiskeskus, 
Uhtna Noortekeskus, Toila Gümnaasium, 
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool.



Hinnangud

• XX LFT Rakvere
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis 
oli 4,8 ja madalaim 
3,9 ning keskmine 
koolituse hinne oli 
4,5



Mida sa enda jaoks/kohta selles 
päevas õppisid?

Sain aru, et suudan 
suhelda võõrtase 

inimestega vägagi vabalt 
ning komplikatsioonideta

Et ma saan „vanana“ 
ka noortega koostööd 

teha

Tean, et 
kondoomi 

kasutamine on 
oluline, kuid 

mõistsin, et alati 
ei ole suutnud 

endale kindlaks 
jääda

Pean rääkima 
rohkem 

vanematega, 
sõpradega sellistel 

teemadel

Õpilane on hoopis 
teistsugune 

suheldes 
tunnivälises 
keskkonnasKui piisavalt inimestega 

suhelda võib end väga 
erinevate inimestega 
hästi tunda ja ühtselt 

grupis töötada
Läbi mängu saab rohkem kui 
tunniajase loenguga. Saab 
suurema rühmaga rääkida 

seksuaalsusest ilma 
häbenemata

HIV-i ikka 
nii kergelt 
ei nakatu



Mis oli sinu jaoks tänase päeva 
kõige olulisem sõnum?

Toetame üksteist! –
mõnus grupitunnetus 

tekkis! Mängud 
aitasid kaasa „Meie“ 

grupi tunde 
tekkimisele – tekkis 
toetav suhtumine

Enne kui 
vahekorda astun, 

pean selleks 
valmis olema

Ise valin oma 
tee – vastutust 

ei saa 
veeretada 

partnerile, pean 
ise oma otsused 

tegema

Turvaline 
seksuaalelu on 

ülioluline. 
Turvaseks –
turvaline elu. 

Et me kõik oleme saanud 
üheks suureks sõbralikuks 

meeskonnaks. Usun, et 
seda mida me teeme, see 

on hea ja meie oskame 
aidata abivajajat (kodus, 
koolis, noortekeskuses)

Me peame üksteist 
rohkem tähele panema: 

hoolima, kuulama 
teineteist 

Tegelikult on seksis 
rohkem ohutut kui ohtu on 

vaja õieti käituda ja 
kaitsevahendeid kasutada



Rakvere seminari meeleolud



Rakvere seminari meeleolud



XX lend (Rakvere 2009´veebruar)



Rakvere grupi initsiatiiv
• Rakveres koolitatud rühma initsiatiivgrupp koondus 

Haljala Noortekeskuse juurde.
• Koostati projekti „Meil kõik saab hoopis parem”, mille 

eesmärk oli panna noori mõtlema nende ees seisvate 
ohtude ja valikute üle. 

• 20-24.aprillil´2009 tegevuste käigus külastasid noored 
Viru vanglat, kohtusid kriminaalhooldajatega, kes 
tegelevad noorte õigusrikkujatega.

• Samuti käsitleti narkootikumide, seksuaalkäitumise ja 
hälbiva käitumise teemaga seonduvat foorumteatri 
proovis ning valmis vastavasisuline etendus.

• Projekti raames kuulutati välja fotokonkurss „Ütle EI!” 
ja valmis videoklipp “Julge öelda EI! (vt. 
www.youtube.com)  milles paluti noortel kujutada 
võimalike tagajärgi seoses narkootikumide tarvitamise ja 
ebaadekvaatse seksuaalkäitumisega.



Valik fotokonkursile esitatud töödest



4 päevane koolitus-seminar Rakveres 
28.03, 04.04, 11.04 ja 19.04.2009

(tähekesega on märgitud piirkonnad, kes osalesid koolitusel)



4 päevane koolitus-seminar Rakveres
• Kokku osales koolitusel 24 inimest - 15 noort 

(tüdrukuid 10, poisse 5) 9 täiskasvanut.
• Esindatud olid 13 asutust, 9 erinevast 

piirkonnast: Tapa Vene Gümnaasium, Sillamäe 
Eesti Põhikool, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool, 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Rakvere 
Vene Gümnaasium, Rakvere Põhikool, Rakvere 
Noortekeskus, Rakvere Reaalgümnaasium, Kunda 
Ühisgümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Kiviõli 
1.Keskkool, Maidla Põhikool

• Koolitus-seminari lõpetasid 24 inimest, nendest: kõik 
4 päeva osalesid – 12 inimest ja 3 päeva – 12 
inimest



Hinnangud

• XXI LFT Rakvere
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis 
oli 4,8 ja madalaim 
4,2 ning keskmine 
koolituse hinne oli 
4,6



Mida sa enda jaoks/kohta selles 
päevas õppisid?

Et noortega rääkimine 
intiimsetel teemadel ei ole 
nii hirmus ja raske. Nad 

ootavad, et me toetaksime 
neid oma teadmistega ja 

jagaksime kogemusi

Et oskan teisi ilusti kuulata 
ja ei mõista teiste arvamusi 

hukka
Et tihti noorte 

ja 
täiskasvanute 

mõtlemine 
erineb ja siis 
peab üksteist 

austama

Kuidas toimida kui 
partner tahab 

kondoomita seksiMa sain aru, mida 
mina abordist arvan

Õppisin tundma oma 
sisemaailma paremini, 
oma väärtushinnanguid

Pildid kõnelevad 
palju. Mäng grupis 
on tore ja õpetlikEt oraalseks naisele 

ei ole ohutu

Sain teada, et 
kondoomidel on 

suurused tähtsad

Sallivust

Õppisin inimesi 
usaldama



Mis oli sinu jaoks tänase päeva 
kõige olulisem sõnum?

Ei ole mõtet 
astuda 

vahekorda 
liiga vara

Et ei tohiks olla 
häbelik minna 
suguhaiguste 

kontrolli

Seks peab olema 
selline, et aastate 
jooksul saad seda 

mäletada

Süütu olla on okay 
Noortel on raske teha 

valikuid ja alati ei suuda 
nad EI öelda, kartes 

kaotada paarilist. Noorel 
on õigus otsustada oma 
elu ja ka abordi tegemise 

üle.

Perekond on oluline. 
Peaksin nendega 

rohkem aega veetma

Peab olema tolerantne ja 
kõiki inimesi ei tohi 

vaadata ühe stereotüübi 
järgi

Kasuta kondoomi Kui seksid 
turvaliselt, siis on  

väga väike 
võimalus HIV-i 

nakatuda
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XXI lend (Rakvere 2009´märts)



Rakvere grupi initsiatiiv
• Rakveres koolitatud teise grupi initsiatiiv koondus 

Kunda Ühisgümnaasiumisse, kes plaanis 
ennetustööd läbi viia kooli psühholoogi juhtimisel 
nii oma koolis kui ka kahes naabervallas – Sõmeru 
Põhikool, Vasta Põhikool ja Uhtna Põhikool, kuni 
2009 aasa lõpuni.

• Tugiõpilastele viiakse läbi 2h koolitus, 
kooliraadiosaade riskikäitumisest, Foorumteatri 
etendused Kunda Ühisgümnaasiumis alates 
7.klassidest ning kahes naabervalla koolis 
(Sõmeru Põhikool, Uhtna Põhikool), tugiõpilaste 
laienemis-koolitus, kaasates Vasta Põhikooli ja 
Sõmeru Põhikooli õpilasi ja juhendajaid - 10 
kohtumist  üks kord nädalas 2,5h



6 päevane koolitus-seminar Tallinnas 
04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 ja 09.05.2009

(tähekesega on märgitud piirkonnad, kes osalesid koolitusel)



6 päevane koolitus-seminar Tallinnas

• Koolitusel osales kokku: 22 inimest (nendest 9 
noort ja 13 täiskasvanut). 

• Esindatud oli 14 erinevat asutust: Sõle Põhikool, 
Tallinna 37. Keskkool, Tallinna Kopli Ametikool, Tallina 
Transpordikool, Liivalaia Gümnaasium, Kiili 
Gümnaasiumis, Tallinna Audentese Erakool, 
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium, 
Tallinna Pedagoogiline Seminar, Kesklinna 
politseiosakond Põhja Politseiprefektuur, Tallinna 
Vangla Harju kriminaalhooldusosakond, Kopli Laste 
Varjupaik, Tallinna Laste Turvakeskus.

• Koolitus-seminari lõpetas täies mahus 17 inimest 
ülejäänud 5 inimest käisid 6-st päevast kohal 3 päeva



Hinnangud

• XXII LFT Tallinna
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis 
oli 4,8 ja madalaim 
3,8 ning keskmine 
koolituse hinne 
oli 4,5



Mida sa enda jaoks/kohta selles 
päevas õppisid?

Ma õppisin vaatama 
pisut sügavamale 

probleemidesse. Mitte 
olema nii pealiskaudne

Ma olen 
kaotanud palju 

nooruse 
positiivsust. 

Kurb

Tavaliselt ma ei ole 
seltskonna esimesel 

kohtumisel nii aktiivne, 
kuid täna suutsin 
suhteliselt ruttu 

suhtlema hakata. 
Õppisin seda, et pole 

mõtet olla tagasihoidlik

Et seksist rääkida 
noortega ja noortele on 

kergem kui arvasin. 
Kasutades selleks 

erinevaid meetodeid
Et inimesed jäävad 
aina üksikumaks. 

Oma probleemidest ja 
muredest ei räägi ja 

võivad kergesti tunda 
häbi oma tegude eest

Hea oli korraks 
peatuda selles 

tormamises ning 
vaadata enda sisse 

ja leida aega 
järelemõtlemiseks

HIV-iga läheb 
elu edasi, mitte 
ei jää seisma.

Rasedusvatsaste 
tablettide 

tähtsusest ja 
vajalikkusest



Mis oli sinu jaoks tänase päeva 
kõige olulisem sõnum?

Me oleme naised ja 
mehed. Pole oluline 
kas oled õpilane või 

professionaal. 

Probleemid noorte 
hulgas on tõsised ja 
vajavad tähelepanuKäituda turvaliselt ka 

ise ja siis õpetada 
teisi turvaliselt 

käituma, vahel vaja 
õpetada ka vanuArvasin, et tänapäeva 

noored ei tunne piinlikust 
kondoomide ostmisel. See 

oli minu jaoks üllatav ja 
oluline sõnum

„See ei puuduta 
mind“ – on vale mõte 
ükskõik, mis vanuses

Meedia mõjutab 
meid kõiki, tahame 

seda või mitte, 
tunnistame seda või 

mitte

Inimkaubandus 
on reaalselt 

olemas 
siinsamas ja 

praegu

Oluline on see 
kui oled 

iseendaga vahel 
ja tasakaalus, 
siis on ka sind 

ümbritsev 
maailm sellineSeksuaalne 

turvalisus on sinu 
enda kätes
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Tallinna grupi initsiatiiv
• Tallinna grupi initsiatiiv koondus noorsootöötajate alla, kes põhiliselt 

tegutsevad Mustamäe piirkonnas
• Projekt (kestvus 1.09 – 31.12 2009) “Elu on lill” sihtrühmaks on 8. 

– 9. klasside Mustamäe koolide noored 
• Projekti raames viime läbi interaktiivsed loengud Mustamäe 

koolides, 8. – 9. klasside seas (Tallinna 37. Keskkool, Arte 
Gümnaasium, Saksa Gümnaasium, Mustamäe Gümnaasium, 
Tehnika Gümnaasium. Igas koolis on keskmiselt 2 paralleel klassi, 
ehk 4 klassi kooli peale, kokku ca 18-20 loengut) ning tõstame 
noorte teadmisi ebaturvalise seksuaaleluga kaasnevatest riskidest 
ning julgustame neid avameelsemalt rääkima seksiga seonduvatest 
küsimustest. 

• Samuti tutvustame erinevate suguhaiguste sümptomeid ning levikut 
ja anname infot, kuhu pöörduda kui noortel tekib mõni mure. 
Tutvustame noortele ka erinevaid kondoomi ja libestite liike. 
Julgustame noori külastama anonüümset AIDSi ennetamise 
kabineti, kus saab tasuta teha testi. Ning räägime kohalikest 
võimalustest (Tallinna) kuhu pöörduda oma küsimuste, ettepanekute 
või muredega.



Veel üritustest
• 12.09.2008 

Tervisepäev Tallinnas
• 28.11.2008 Slide 2008
• 04-06.12.2008 Teeviit



Veel üritustest
• 14.05.2009 Tallinna Laste 

Varjupaigas filmi 
“MinaSinaMina” 
vaatamine ja arutelu

• 21.05.2009 
seksuaalkasvatusalane 
programm Tallinna Laste 
Turvakeskuse 15-17 
aastastele noortele

• 25.05.2009 
preventsioonipäev 
Kristiine linnaosas 
(Tervishoiu Kõrgkooli 
tudengite juhendamine, 
kuidas viia läbi 
ennetusprogrammi 6-le 
klassidele) 



Head soovid ja emotsioonid 
osalejatelt pärast koolitust…





Koolitusest olid mulle ainult positiivsed mälestused.

Kursustel saadud teadmised on väga kasulikud, 
perekonnaõpetuse õpetaja palus meid isegi ühe 

tunni läbi viia
Tegelikult oli väga huvitav osaleda koolitusel!

Esmaspäeval viisime oma 10.kl. kursuse läbinud torekatega läbi 
7.klassile kahetunnise koolituse. Hoopis teine asi on neid 

kohtumisi, üritusi läbi viia, kui on materjali ostmise võimalus 
ja peale pikka koolipäeva ürituse jooksul neil ka mahla, 

viinamarju ja muud turgutavat võtta.
Koolitus meeldis nii seitsmendikele kui läbiviijatele, ka naerda 

ja nalja sai kõvasti.

Tagasiside lehtedel oli väga raske lahti 
kirjutada koolituse olulisust ja plusse-

miinuseid, sest aeg selle kirjutamiseks oli 
minu jaoks väga lühikene.

Seetõttu jääb hingele, et ei saanud tänada 
teid tehtud töö eest.

Olen väga positiivselt üllatunud teie 
koolituse meetodist. Minul isiklikult olid 

teatud hirmud rollimängude ja üldse sellise 
aktiivse tegevuse ees.

Olen siiralt üllatunud ja positiivselt 
seejuures, sest see oli tõeliselt hea ja 

meeldiv kogemus. Väga kahju oli koolitust 
lõpetada.

Suured tä'nud teile selle eest!

Väga tore on meenutada koolitust.

Minul on tõesti heameel, et sain Teiega 
kokku, sest sain midagi uut enda jaoks, 

mida saan jagada noortega. 
Meil on nüüd inimesed, kelle käest võib 

midagi uurida, sest meil oli hea 
meeskond.

TEHKE EDASI! Väga hea ja parimad inimesed… =)

Väga positiivne

Tänan Teid!

Esimene ja kolmas päev olid minu 
jaoks kõige huvitavamad

Suur tänu toreda päeva eest! Edu edaspidiseks

Aitähh Teile väga laheda 
(vajaliku) koolituse eest! 

Palju jõudu ja jaksu!

Olen väga õnnelik, et sain osa sellest 
koolitusest. Väga tore ja huvitav oli .
Edu, jõudu, jaksu teile ka tulevikus 
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