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PROJEKTI LÕPPARUANNE (ajavahemik jaanuar – juuni´2012) 
 

Living for Tomorrow noored-noortele põhineval metoodikal seksuaalkasvatusalased koolitused. 

Noored-noortele koolituste tegevusplaani eesmärk: 

o viia läbi 3 interaktiivset seksuaalkasvatusalast noored-noortele meetodil põhinevat 

koolitusseminari 15-25 aastastele noortele Tartus (kaasates Tartu Jõgeva, Põlva, Võru ja 

Valga maakonnad), Pärnus (kaasates Pärnu, Saare, Hiiu, Viljandi maakonnad) ja Haapsalu 

(kaasates Lääne, Hiiu, Harju maakonnad). 

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 3200 kondoomi ja lubrikanti, infomaterjale umbes 100 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 Tartus, ajavahemikul 03.03, 04.03, 10.03 ja 11.03.2012. 

XXXVI Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Tartus, registreeris 

kokku 16 inimest. Lõpetas koolituse 11 noort (2 noormeest ja 9 neidu) ning esindatud olid 6 

erinevat õppeasutust: Põlva Ühisgümnaasium, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Tartu Ülikool, 

Tartu Descartes'i Lütseum, Puka Keskkool, Valgamaa Kutseõppekeskus. 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 5; II päeva 4,6; III päeva 4,7 ja IV päeva 4,8. 

Keskmine hinne kujunes 4,77. 

 

Teise koolituse viisime läbi Pärnus, ajavahemikul 14.04, 15.04, 21.04 ja 22.04.2012. 

XXXVII Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Pärnus, registreeris 

kokku 30 inimest. Lõpetas koolituse 28 inimest (10 poissi ja 18 tüdrukut) ja 12 erinevat 

õppeasutust: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärnu 

Koidula Gümnaasium, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Audru Keskkool, Vändra Gümnaasium, 

Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Suure- Jaani Gümnaasium, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Hugo 

Treffneri Gümnaasium, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,76; II päeva 4,37; III päeva 3,95 ja IV päeva 4,7. 

Keskmine hinne kujunes 4,4. 

 

Kolmas planeeritud koolitus Haapsalus jäi ära.  

Kahjuks ei oska öelda, miks me ei suutnud kokku saada gruppi kuna informatsioon oli saadetud 

kokku 22-le õppeasutusele, noorte infoportaalidesse ja noortekeskustesse, maa- ja 

omavalitsustele.  

http://www.lft.ee/
http://www.facebook.com/living.for.tomorrow
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Kokku koolitasime 2 koolituse raames 39 noort vanuses 15-25 eluaastat (12 noormeest ja 27 

neiut). Planeeritud oli koolitada 45 inimest. Koolituste raames haarasime kokku 12 erinevaid 

piirkonda (Pärnu, Viljandi, Pärnu-Jaagupi, Audru, Vändra, Kilingi-Nõmme, Suure-Jaani, Tartu, 

Põlva, Võru, Puka ja Valga) ja 16 erinevat õppeasutust (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tartu 

Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, 

Audru Keskkool, Vändra Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Suure- Jaani Gümnaasium, 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Hugo Treffneri Gümnaasium, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, 

Põlva Ühisgümnaasium, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Tartu Ülikool, Tartu Descartes'i 

Lütseum, Puka Keskkool, Valgamaa Kutseõppekeskus). 

 

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 „Tervisekuu“ Kaagvere Erikooli tüdrukutele (Marta Rohtla), 27.jaanuar´2012. 

Kokku osales 28 noort. 

o Projekt „Seksuaalkasvatusalased seminarid“ Paide Ühisgümnaasiumi õpilastele (Kätlin 

Jauk), 31.aprill´2012. Kokku osales 50 noort. 

o Projekt „TerviSeks“ TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele (Teele Viil), 07.mai´2012. 

Kokku osales 15 noort. 

o Projekt „Kondoomid ja suguhaigused“ Kõpu Põhikoolis (Ranele Raudsoo), 14.mai´2012. 

Kokku osales 14 noort. 

o Projekt „Mina kaitsen ennast!“ õppepäev Tahkuranna Avatud Noortekeskuse Võiste 

noortetuba (Aila Killomets), 17.mai´2012. Kokku osales 16 noort. 

o Projekt „Kas mina tean?“ Tarvastu Gümnaasiumis (Ege Enok), 16 ja 18.mai´2012. Kokku 

osales 34 noort. 

o Projekt „Mina. Seks. Narkootikumid“ Vändra Noortekeskus (Geili Pais), 25.mai´2012. 

Kokku osales 14 noort. 

 

Üritused: 
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o Üritus „HIV/AIDS-i ennetus“ Tartu Descartes'i Lütseumis ja Tartu Erakoolis (Kati-Riin 

Võsaste, Margit Sõrmus), märts-aprill´2012. Kokku osales 72 õpilast. 

o Üritus „Õpituba sekusaalteemadel“ Põlva Ühsigümnaasiumis (Hanna-Grete Rüütli ja 

Tarvi Karlos Jens), 30.mai-05.juuni´2012. 

 

MTÜ Living for Tomorrow viis esmakordselt seksuaalkasvatusalast koolitust läbi Pärnumaa 

piirkonnas ning tuleb rõõmuga tõdeda, et informatsiooni levitamise aktiivsus oli väga suur. 

Kaasa aitasid väga paljud koolid (info saadeti 29-le õppeasutusele), maa- ja omavalitsused, 

infoportaalid ja terviseedendusega tegelevad inimesed. Koolituse õnnestumise protsent Pärnus 

ületas kõik ootused. 

Kurvemaks kogemuseks osutus Tartumaa piirkond (informatsioon saadeti 35-le õppeasutusele, 

lisaks noorte- ja infoportaalid, noortekeskused, maa- ja omavalitsused), kuid osalejate arv oli 

vaid 11 inimest. Me tegime väga suuri jõupingutusi suhtlemisel koolidega aga tunda oli selget 

passiivsust ja ükskõiksust. Tunnetasime, et infot mingil põhjusel noortele lihtsalt ei edastata. 

Miks koolid ei olnud huvitatud pakkumast õpilastele antud koolitust ei ole teada. Noored, kes 

koolitusel osalesid olid kurvad, et nii vähesed inimesed said võimaluse osaleda väga huvitaval ja 

kasulikul seminaril. 

Haapsalus olime aga sunnitud koolituse üldse ära jätma kuna me ei saanud gruppi kokku. 

Saatsime informatsiooni 22-le õppeasutusele (lisaks helistasime) ja kõikvõimalikesse 

asutustesse, kes tegelevad noortega. Jällegi oli tunne, et vajalik info ei jõua noorteni. 

Samas tuleb tõdeda, et me saame väga palju telefonikõnesid, kus õpetajad tahavad, et me 

tuleksime nende kooli noori harima ja kui me pakume neile osalemist mahukamal koolitusel, 

pole nad sellest huvitatud.  

Meile jääb arusaamatuks teatud piirkondade passiivsus, kuid samas usume, et meil tuleb üles 

leida maakondadest aktiivsed kontaktinimesed, kes suudavad kohapeal motiveerida 

täiskasvanuid ja noori osalema koolitustel ja seminaridel. Käesolev projekt pakub ideaalse 

võimaluse saada seksuaalharidust tasuta ning annab lisaväärtusena võimaluse pärast koolituse 

läbimist taotleda toetust omaalgatuslikule ideele, üritusele.  
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Kuigi üks koolitus jäi ära ja teises oli vähe osalejaid, siis üldkokkuvõttes võib tõdeda, et 

läbiviidud koolitused olid edukad kuna haarasid kokku mitmeid piirkondi ja noored tegid 

erinevaid projekte ning viisid läbi üritusi. Usume, et need noored on ühed koolitatud 

kontaktisikud oma piirkondades, kelle kaudu on võimalik tulevikus koolitada uusi gruppe. 

 

 

Koostas: 

Sirle Blumberg 

MTÜ Living for Tomorrow projektijuht      26.06.2012 


