
Seksuaalkasvatus- ja inimkaubandusalased arutelud Põhja-Tallinna koolides 2016 

Läbiviija: MTÜ Living for Tomorrow 

Tellija: Põhja-Tallinna Valitsus 

 

MTÜ Living for Tomorrow viis Põhja-Tallinna piirkonna koolides, ajavahemikul oktoober-november 2016, läbi seksuaalkasvatusalased arutelud 8-

ndatele ja inimkaubanduse teemalisi diskussioone 12-ndatele klassidele nii eesti kui vene õppekeelega koolides. Kokku 6 venekeelset (5 

seksuaalkasvatusalast ja 1 inimkaubanduse teemalist arutelu) ja 12 eestikeelset (10 seksuaalkasvatusalast ja 2 inimkaubanduse teemalist arutelu). 

Kokku osales läbiviidud programmis 332 õpilast - Ehte Humanitaargümnaasiumist, Karjamaa Põhikoolist, Kalamaja Põhikoolist, Kopli 

Kunstigümnaasiumist, Ristiku Põhikoolist ja Pelgulinna Gümnaasiumist.  

45 minuti jooksul kasutasime interaktiivset meetodit „Situatsioonipuu“ lahendamist ning illustreerisime juttu mõnede slaididega. 8-ndate klasside 

mõnede gruppidega käsitlesime soovimatu raseduse temaatikat (Situatsioon=põhjus+tagajärg/lahendus), teistega suguhaiguse vältimise teemat. 12-

ndate klassidega aga laiemalt inimkaubanduse temaatikat nii globaalses kui ka kohalikus võtmes. Inimkaubanduse teema on noortele pigem üldhariv 

ja dokumentaalne. Väga ei osata seda seostada asjaoluga, et inimkaubandus on inimese ekspluateerimine ja see võib toimuda ka ilma füüsilise ja räige 

vägivallata. Prostitutsioon on neile selles valdkonnas vast kõige mõistetavam kui näiteks tööalane ekspluateerimine.  

Seksuaalkasvatuslike teemade poolest eesti- ja vene õppekeelega koolid erinevad mõnevõrra teineteisest, st kooli antav seksuaalkasvatus on kasinam 

vene õppekeelega koolides. Näiteks tuli väga teravalt esile väga madalad teadmised riskikäitumise kohta (kuidas vältida rasedust, kuidas kaitsta ennast 

suguhaigustest, kuhu pöörduda – keegi ei teadnud midagi noorte nõustamiskabinettidest ja kuidas sinna pöörduda). Tüdrukutel puuduvad oskused 

suhelda turvaseksi teemadel noormeestega, seksuaalsuhetest/välimusest kujuneb arusaam suuremalt jaolt pornograafia vahendusel. Info 

seksuaalsuhetest tulevad peamiselt sõpradelt, koolis antud info on noorte endi sõnul kesine ja reaalsest elust erinev. Nii eesti kui vene õppekeelega 

koolide puhul tekkis lektoritel tunne, et heal tasemel edastatav seksuaalkasvatus on privileeg ja sõltub õpetajast. Noorte teadmised olid äärmiselt kui 



mitte öelda liiga erineva tasemega. Mõnedele tuli selgitada, et suguhaigused ei ole vaid HIV ning need ei ole pärilikud ja tänapäeval enam 

suguhaigustesse ei surda. Õnneks mainiti ka võimalust raviks, kuid keegi ei osanud väga täpselt öelda kuhu täpselt võiks pöörduda või mis tegelikult 

toimub nt naiste või meestearsti juures.  

Noortele on juurutatud fraase: „kasuta kondoomi“ ja „mine arsti juurde“ aga ei ole arutatud, et näiteks kuidas ületada piinlikkust kondoomi ostmisel 

või arsti juurde minekul. Või millist kondoomi siis osta ja kuidas seda ikkagi kasutada. Need on elementaarsed oskused ja ilma nende oskusteta ei tööta 

ka fraasid „kasuta kondoomi“ ja „mine arsti juurde“. Ka üleüldiselt on seksuaalkasvatus kujunenud vaid vahendite kasutamise ja tagajärgede 

likvideerimise põhiseks, kus puudub igasugune sooperspektiivi, stereotüüpide jms teemade haakumine. 

Ilmselt on kogu olukord tingitud asjaolust, et inimeseõpetuse tunde on vähe ja reaalsus on siiski see, et teiste ainetega seda väga ei integreerita. Liiga 

tegemata ühelegi õpetajale, tuleb tunnustada neid õpetajaid/huvijuhte, kes on nt seksuaalteemad võtnud südameasjaks aga tahame rõhutada, et 

seksuaalkasvatuse kvaliteet ei tohiks sõltuda õpetaja initsiatiivist, õpilased peavad seda saama sarnase tasemega ükskõik millises koolis nad siis õpivad. 

Nr Kuupäev Kell Kool Klass Õpilasi Läbiviija 

1. 11.10.2016 08.55 Ehte Humanitaargümnaasium 8a 26 Olena Valdenmaiier 

2. 14.10.2016 08.55 Ehte Humanitaargümnaasium 8b 20 Olena Valdenmaiier 

3. 14.10.2016 12.25 Karjamaa Põhikool 8a 13 Olena Valdenmaiier 

4. 14.10.2016 13.30 Karjamaa Põhikool 8b 21 Olena Valdenmaiier 

5. 17.10.2016 08.00 Ehte Humanitaargümnaasium 8c 28 Olena Valdenmaiier 

6. 19.10.2016 10.00 Ehte Humanitaargümnaasium 12a 24 Olena Valdenmaiier 

7. 20.10.2016 12.05 Kalamaja Põhikool 8a 11 Sirle Blumberg 

8. 31.10.2016 14.15 Kopli Kunstigümnaasium 12 20 Sirle Blumberg 

9. 02.11.2016 15.00 Kalamaja Põhikool (õpetajad) õpetajad 21 Sirle Blumberg 

10. 07.11.2016 11.40 Ristiku Põhikool 8vk 5 Sirle Blumberg 

11 08.11.2016 08.55 Pelgulinna Gümnaasium 12kp 17 Sirle Blumberg 

12. 08.11.2016 10.00 Pelgulinna Gümnaasium 12p 9 Sirle Blumberg 

13. 08.11.2016 12.05 Kalamaja Põhikool 8b 14 Sirle Blumberg 

14. 17.11.2016 11.35 Kopli Kunstigümnaasium 8 25 Sirle Blumberg 



15. 25.11.2016 13.35 Ristiku Põhikool 8 5 Sirle Blumberg 

16. 28.11.2016 08.55 Pelgulinna Gümnaasium 8a 21 Sirle Blumberg 

17. 28.11.2016 10.00 Pelgulinna Gümnaasium 8b 20 Sirle Blumberg 

18. 28.11.2016 11.05 Pelgulinna Gümnaasium 8c 20 Sirle Blumberg 

19. 29.11.2016 13.35 Ristiku Põhikool 8 12 Sirle Blumberg 

   KOKKU  332  
 

Sirle Blumberg 
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