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PROJEKTI LÕPPARUANNE (ajavahemik oktoober 2011 – juuni´2012) 
 

Living for Tomorrow noored-noortele põhineval metoodikal seksuaalkasvatusalased koolitused. 

Noored-noortele koolituste tegevusplaani eesmärk: 

o viia läbi 4 interaktiivset seksuaalkasvatusalast noored-noortele meetodil põhinevat 

koolitusseminari 15-25 aastastele noortele Lääne-Virumaal Rakveres (2 koolitust, 

kaasates seeläbi ka noori Ida-Virumaa, Järva ja Jõgeva maakonnast), Rapla maakonnas 

Raplas ja Harju maakonnas Tallinnas. 

o Koolitatud gruppide tuumik viib läbi oma kogukonnas turvalise seksuaalkäitumisalaseid 

ja HIV/AIDS-i ennetuslikke üritusi ja osalevad erinevates ennetuslikel üritustel oma 

maakonna piires või mujal. 

Läbi taolise tegevusplaani toimub noorte kaasamine ennetustegevusse ning suurendab noorte 

teadlikkust STLH-dest. 

Läbiviidavate koolituste eesmärk oli: 

o Anda teadmisi seksuaalsusest, turvaseksist ja HIV/AIDSist läbi sugupoolte spektri. 

o Läbi aktiivõppe meetodite panna grupp omavahel suhtlema, kuulama, analüüsima ja 

koostööd tegema. 

o Suurendada sallivust endast erinevate inimeste suhtes. 

Koolituse läbiviijateks olid: Marika Poolakese, Karmen Toros, Aare Raudsepp, Olena 

Valdenmaiier ning Sirle Blumberg. Koolituste alguses viisime läbi eelküsitluse ning pärast 

koolituse lõppu järelküsitluse. Iga koolituspäeva lõpus täitsid osalejad hinnangulehed. 

Osalejad said mapi koos infomaterjaldega nagu: Puuduta Mind – informatsioon turvaseksi 

vahenditest; STLH – sugulisel teel levivad haigused ja nendest hoidumine; Minu kolleeg on HIV-
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positiivne; Passiivne suitsetamine; Tubakas; Suitsuvabad tubakatooted; Vesipiip. Lisaks jagasime 

kokku ca 4600 kondoomi ja lubrikanti, infomaterjale umbes 150 tk.  

Koolitusel tehtud pildid on üleval www.lft.ee koduleheküljel, samuti on lisatud projektide 

aruanded ning informatsioon millal, kus ja kellele me koolitusi läbi viime. Samuti on meil loodud 

kontod Facebookis http://www.facebook.com/living.for.tomorrow ja Twitteris 

twitter.com/lftestonia.  

 

Esimese koolituse viisime läbi Harjumaal, Tallinnas, ajavahemikul 05.11, 12.11, 19.11 ja 

26.11.2011. 

XXXIII Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Tallinnas, registreeris 

kokku 20 inimest. Lõpetas koolituse 17 noort (6 noormeest, 11 neiut) esindatud olid järgmised 

(3 erinevat) õppeasutused: Tallinna Õismäe Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna 

Ülikool. 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,76; II päeva 4,52; III päeva 4,8 ja IV päeva 4,68. 

Keskmine hinne kujunes 4,69. 

 

Teise koolituse viisime läbi Lääne-Virumaal, Rakveres, ajavahemikul 21.01, 22.01, 28.01 ja 

29.01.2012. 

XXXIV Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Rakveres, registreeris 

kokku 17 inimest. Lõpetas koolituse 14 noort (14 neiut) esindatud olid järgmised (6 erinevat) 

õppeasutused: Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool, Rakvere Reaalgümnaasium, Kohtla-Järve 

Järve Gümnaasium, Kadrina Keskkool, Tapa Vene Gümnaasium, Haljala Gümnaasium. 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,75; II päeva 4,46; III päeva 4,72 ja IV päeva 4,8. 

Keskmine hinne kujunes 4,68. 

 

Kolmanda koolituse viisime läbi Raplamaal, Raplas, ajavahemikul 11.02, 12.02, 18.02 ja 

19.02.2012. 

XXXV Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Raplas, registreeris 

kokku 15 inimest. Lõpetas koolituse 14 noort (2 noormeest ja 12 neiut), osalesid järgmised (5 

http://www.lft.ee/
http://www.facebook.com/living.for.tomorrow
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erinevat) õppeasutused: Kabala Lasteaed-Põhikool, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Rapla 

Ühisgümnaasium, Kehtna Põhikool, Hagudi Põhikool. 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,7; II päeva 4,6; III päeva 4,8 ja IV päeva 4,75. 

Keskmine hinne kujunes 4,7. 

 

Neljanda koolituse viisime läbi Lääne-Virus, Mõdrikul, ajavahemikul 16.05, 17.05, 18.05 ja 

23.05.2012. 

XXXVIII Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Mõdrikul, registreeris 

kokku 14 inimest. Lõpetas koolituse 14 noort (2 noormeest ja 12 neiut), osalesid järgmised 

õppeasutused: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool sotsiaaltöö I kursus (Põlva, Tamsalu, Saaremaa, 

Pärnumaa, Vinni, Vändra, Avinurme, Koeru, Kohtla-Järve piirkond), ärijuhtimine I ja III kursus 

(Rakvere piirkond), sotsiaaltöö III kursus (Rakvere piirkond). 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,7; II päeva 4,6; III päeva 4,8 ja IV päeva 4,75. 

Keskmine hinne kujunes 4,7. 

 

Kokku koolitasime 4 koolituse raames 59 noort vanuses 15-25 eluaastat (10 noormeest ja 49 

neiut). Planeeritud oli koolitada 60 inimest. Koolituste raames haarasime kokku 21 erinevaid 

piirkonda (Õismäe, Kadrioru, Mustamäe, Lääne-Viru, Rakvere, Kohtla-Järve, Kadrina, Tapa, 

Haljala, Rapla, Hagudi, Kabala, Kehtna, Põlva, Tamsalu, Saaremaa, Pärnumaa, Vinni, Vändra, 

Avinurme, Koeru) ja 14 erinevat õppeasutust (Tallinna Õismäe Gümnaasium, Kadrioru Saksa 

Gümnaasium, Tallinna Ülikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere Reaalgümnaasium, 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Kadrina Keskkool, Tapa Vene Gümnaasium, Haljala 

Gümnaasium, Kabala Lasteaed-Põhikool, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Rapla Ühisgümnaasium, 

Kehtna Põhikool, Hagudi Põhikool). 

Pärast koolitust oli noortel võimalus taotleda raha, et läbi viia omaalgatuslik üritus piirkonnas, 

kus elatakse või õpitakse. Selleks esitasid noored projekti ning pärast ürituse läbiviimist 

koostasid aruande.  

o Projekt „Noored ja seksuaalsus“ Kadrioru Saksa Gümnaasium (Jelena Kustsenko), 

27.jaanuar´2012. Kokku osales 19 noort. 
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o Projekt „Appi, ma kasvan suureks!“ Tabasalu Noortekeskus (Tiina Tammpuu), 11.mai 

2012. Kokku osales 19 noort. 

o Projekt „Seksuaalteemaline noortekaöö Sõmeru noortekeskuses“ Haljala ja Sõmeru 

Noortekeskused (Elisabeth Orgemts), 25-26.mai 2012. Kokku osales 25 noort. 

o Projekt „Turvaseks tänapäeval!“ Krista Kämer ja Martin Sempelson, Vändra alev., 

11.juuni 2012. Kokku osales 12 noort. 

o Projekt „Ohutuslaager – Aita end ja kaitse teist“ MTÜ Eesti Terviseedenduse Ühing 

(Üritust viisid läbi Liina Kokk, Annely Terasmaa, Toomas Kürsa, Kristel Takk, Maarja 

Västra, Krislin Laurimaa ja Katriin Ailen Takk), 12.juuni 2012. Kokku osales 96 noort. 

 

Üritused: 

o Üritus „Vestlusringid noortele“ Kristiine Noortekeskus (Reelika Paju), oktoober 2011. 

o Üritus „Seksuaalteemad – turvaseks“ Keila Avatud Noortekeskus (Maret Lepiksaar), 

07.veebruar 2012. 

o Üritus „Valentinipidu“ MTÜ Majandusklubi (Annet Muru) koostöös EÕÜL-i ja 

korporatsioon Rotalia Tartu Ülikooli majandus- ja õigusteaduskonna tudengitele, 

14.veebruar 2012. 

o Üritus „Vestlusring – HIV/AIDS ja kuidas ennast kaitsta“, EBS Majandusgümnaasium 

(Meeli Luik), 17.veebruar 2012 

o Üritus „Ideed, mis väärivad jagamist“, Tudengipäevad Tallinnas (Mariliis Saaret), 09.mai 

2012 

o Üritus „Et ei juhtuks õnnetust!“ õpilasseminar Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, 21.mai 

2012 

 

MTÜ Living for Tomorrow on eelpool mainitud piirkondades koolitusi läbi viinud juba aastaid, 

seega on tekkinud paljudel õppeasutustel harjumus saata õpilasi meie koolitustele. Küll aga 

võiks mainida asjaolu, et koolide aktiivsus võiks olla siiski oluliselt suurem kuna paljud õpilased 

ütlevad, et saadetud koolituse kutsed ei jõua nendeni või teevad õpetajad ise valiku, kes 
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koolitusele pääsevad. Näiteks Raplamaal saatsime koolituse info 7-le õppeasutusele, lisaks 

noortekeskused ja maavalitusus, Lääne-Virumaal sai kutse 15 õppeasutust ning samuti 

noortekeskused ja maavalitusus, tervisedenduse spetsialist. Harjumaal saadeti info laiali 50-sse 

õppeasutustesse, samuti noortekeskustele ja linnaosavalitsustele. Informatsiooni levitamine 

toimub nii e-mailide kaudu, näiteks koolidele (direktor, õppealajuhataja, huvijuht, infojuht, 

sotsiaaltöötaja, psühholood, inimeseõpetuse õpetajad), samuti helistame ja saadame ka 

koolituse kutse ja programmi posti teel. 

Leiame, et antud koolituste vorm on noortele väga kasulik kuna see motiveerib neid hiljem ise 

tegevusi läbi viima. Koolitus on suunatud ennekõike seksuaalkäitumise analüüsile ja muutusele. 

Eestis on HIV-nakatunute arv siiani kõrge, iga päev nakatub Eestis vähemalt 1 inimene HIV-i. 

Selleks, et aru saada seksuaalkäitumise põhjustest ja tagajärgedest on vaja läbi viia mahukamaid 

koolitusi kui 1,5h loenguid. Koolid peaksid mõistma, et kui koolitada nende asutuses teatud hulk 

arvamusliidreid võib see muuta ka teiste noorte hoiakuid ja käitumisi. Antud programmide 

üheks õnnestumise allikaks on kindlasti koolis töötavate pedagoogide aktiivne ja positiivne 

suhtumine seksuaalkasvatusalastesse teemadesse ning õpilaste motiveerimine jätkuvaks 

enneseharimiseks ja silmaringi laiendamiseks. 

 

 

Koostas: 

Sirle Blumberg 

MTÜ Living for Tomorrow projektijuht      26.06.2012 


