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1 Sissejuhatus  
 

Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba 

tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Huviharidus, noorte info ja 

nõustamine, noorte tervistav ja arendav puhkus on üheks osaks noorsootööst. Nimetatud 

valdkondi ning nende korraldamist Pärnu linnas ja lapsevanemate ning õpilaste rahulolu 

korraldusega ja sisuga käesolevaga lähemalt uuritaksegi. Uuringu tulemused on heaks aluseks 

kogu noorte vaba aja teema edasi arendamiseks Pärnus ning reaalsetele vajadustele vastavate 

võimaluste loomiseks, olemasolevate täiustamiseks. 

 

Käesolevas uuringus saadud tulemusi on võrreldud 2004. aastal läbi viidud analoogse uuringu 

tulemustega. Esile on toodud olulisemad muutused ja arengud. Tuleb küll täpsustada, et 2009. 

aasta küsimustik on mõnevõrra erinev viis aastat varasema uuringu küsimustikust – lisandus 

küsimuste plokk noorsootöö teenuste ja vaba aja määratluse kohta, mida 2004. aastal ei 

uuritud. Seda valdkonda ei ole seega võimalik võrrelda varasema olukorraga. 

 

Uuringu eesmärgid on: 

 selgitada välja Pärnu linna üldhariduskoolide 5.-12. klasside õpilaste ning 

lapsevanemate (nii eesti- kui venekeelsed) rahulolu huvialategevuse ja vaba aja 

veetmise võimalustega;  

 selgitada välja faktorid, mis mõjutavad noorte vaba aja sisustamise valikuid ja 

harjumusi; 

 hinnata õpilaste ja lapsevanemate rahulolu olemasolevate huvihariduse ja 

huvitegevuse ning avatud noorsootöö võimalustega; 

 hinnata asjakohase informatsiooni kättesaadavust.  

 



8 

 

2 Metoodika  

2.1 Üldkogum ja valim 

Käesoleva uuringu üldkogum koosneb kahest osast:  

• Pärnu 4-12. klassi kooliõpilased. Üldkogumi koostamisel on arvestatud Eesti 

haridussüsteemi jagunemisega üld- ja kutsehariduseks (üldkogumisse kuuluvad nii 

üldhariduskoolide kui kutsekoolide õpilased) ning neljaks erinevaks kooliastmeks 

(üldkogumisse kuuluvad teise, kolmanda ja gümnaasiumiastme õpilased).  

• Pärnu kooliõpilaste vanemad.  

 

Valimi moodustamisel olid eesmärkideks saavutada üldkogumi esindavus oluliste 

karakteristikute lõikes (vanusgrupid, rahvus, kooli tüüp) ja statistiliseks analüüsiks piisav 

arvukus.  

Õpilaste valim moodustati koolide ja klasside baasil, selles osalesid kõik Pärnus tegutsevad 

üldharidus- ja kutsekoolid. Iga kooli igas kooliastmes valiti välja üks viienda, kaheksanda ja 

üheteistkümnenda klassi paralleelklassidest, mille kõiki õpilasi küsitleti. Koolides viidi 

intervjueerimine läbi klasside kaupa, eelnevalt koolisiseselt kokkulepitud ajal ja korralduse 

kohaselt.  

Lapsevanemate kaasamiseks informeeriti Pärnu elanikke ka küsitluse toimumisest 

massimeedia (kohalik raadio ja ajaleht) kaudu enne küsitlemisperioodi algust. Samuti saadeti 

lapsevanematele teade e-kooli vahendusel. Teatega edastati palve avaldada oma arvamust, 

eelistusi ja hoiakuid Pärnu linnas pakutavate huvihariduse võimaluste kohta ning teates oli ka 

internetiaadress, millel avanes elektrooniline küsimustik. Koolides, milles ei kasutata e-kooli, 

saadeti lapsevanematele kutse osaleda uuringus otse nende e-posti aadressile.  

 

2.2 Küsitlemine ja küsimustikud  

Nii õpilaste kui lapsevanemate intervjueerimine toimus internetipõhise küsimustiku abil. 

Õpilaste ja vanemate küsimustikud keskendusid samadele teemadele, kuigi veidi erinevate 

nurkade alt. Mõlema grupi jaoks olid ette valmistatud nii eesti- kui venekeelsed küsimustikud.  

Mõlema küsimustiku enamik küsimusi oli etteantud vastusvariantidega kuid mõlemad 

küsimustikud sisaldasid ka küsimusi, millele vastaja sai vastata vabalt oma sõnadega.  

Küsimustikud olid internetis täitmiseks avatud perioodil 14. veebruar 2009 kuni 09. märts 
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2009. Selle aja jooksul kontakteerusid Pärnu Linnavalitsuse ametnikud korduvalt koolidega, 

tuletades neile meelde linnavalitsuse ootust koolide osalemiseks uuringus. Samuti saadeti 

uuringus osalemise meeldetuletusi lapsevanematele.  
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3 Küsitlustulemused: Pärnu õpilased 

 
Küsitlusele vastas kokku 664 õpilast.  
 

Tabel 1. Vastanute arv koolides 

Kuninga Tänava Põhikool 48 

Rääma Põhikool 37 

Vanalinna Põhikool 37 

Väike Vabakool 19 

Hansagümnaasium 57 

Koidula Gümnaasium 93 

Raeküla Gümnaasium 62 

Sütevaka Humanitaargümnaasium 67 

Vene Gümnaasium 61 

Ühisgümnaasium 69 

Ülejõe Gümnaasium 59 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 50 

Kool märkimata 5 

Kokku  664 

 

Vastanute keskmine vanus oli 14,3 aastat, kõige enam oli noorimaid vastajaid ja kõige vähem 

15-16 aastaseid vastajaid.  

 

 
Joonis 1. Vastanute vanusjaotus 
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Vastanute hulgas oli tüdrukuid ja poisse praktiliselt võrdselt – 50% ja 50%.  

Vastanud õpilaste peres kasvab keskmiselt 2,53 last.  

 

3.1 Osalemine huvihariduses ja noorsootöös 

Pärnu õpilastelt küsiti „Kas sa käid sellel õppeaastal kusagil ringis/trennis või osaled mõne 

noorteorganisatsiooni tegevuses (peale koolitunde)?“. Küsitlustulemustest selgus, et 

vastanutest kaks kolmandikku (68%) osalevad mõnes organiseeritud tegevuses sel õppeaastal 

ning kolmandik (32%) ei osale.  

 

 
Joonis 2. Osalemine ringide, trennide tegevuses 

 

Võrreldes 2004. aastaga on vaba aja tegevustes hõivatute arv veidi kasvanud: 2004. aastal oli 

jaatavaid vastuseid 62%, seega on aktiivsete osakaal suurenenud kuue protsendipunkti võrra. 

Samas ei pruugi see tähendada (ainult) noorte aktiivsuse suurenemist vaid võib olla tingitud 

küsimuse muudetud sõnastusest – 2004 aastal puudus küsimusest noorteorganisatsioonide 

tegevuses osalemine.  

 

Milliste ringide tegevuses noored osalevad? Õpilastel paluti küsimustikus kirjutada nende 

trennide või ringide nimed, kus nad sel aastal käivad „Kirjuta ühe trenni või ringi nimi, kus 

sa praegu käid (trenn või ring oma koolis või mõnes muus koolis, muusikakool, 

kunstikool, loodusmaja, tehnikamaja, keeleõpe).“ Ringide arv, mida vastajaid said nimetada, 
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ei olnud küsimustiku teostusega piiratud. Tegelikult nimetati siiski ühte, kahte või kolme 

ringi. 

 

Järgnevalt on toodud kolm tabelit, milles esitatud teave kirjeldab vastajate poolt esimesena 

nimetatud ringi. Esimene tabel toob õpilaste valiku trenni osas, kus sel õppeaastal käiakse 

ning seda nimetanute arvu, teine erinevad ringid ja nimetamiste arvu ning kolmas 

korraldajate-läbiviijate nime ja nimetamiste arvu; korraldajaid olid kirja pannus suhteliselt 

vähesed vastajad. 

 
Tabel 2. Nimetatud trennid 

Jalgpall 24 

Jõusaal, aeroobika 20 

Korvpall 19 

Võrkpall 21 

Rahvastepall 6 

Sulgpall, lauatennis 9 

Ratsutamine 5 

Aerutamine 3 

Ujumine 11 

Kergejõustik 21 

Tennis 19 

Võitluskunstid 8 

Motokross 4 
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Tabel 3. Nimetatud ringid  

Tants (igasugune) 29 

Laulmine (sh koorilaul) 11 

Kunstiring 14 

Loodusring 6 

Pillimäng 4 

Tehnikaring 4 

Noorteorganisatsioon 10 

Bändi tegemine 3 

Solistiõpe 3 

Näitering 4 

Ballett 2 

Keeleõpe  5 

Tarkade klubi  2 

 

Üks kord oli mainitud mitmeid ka mitmeid muid ringe ja trenne, nagu näiteks pärliring, 

kokandusring, fotoring, suusatamine, purjetamine, omal käel ujumas käimine jm. 

 
Tabel 4. Korraldaja nimi 

Gabrielle moe- ja tantsukool 6 

Jana Trink 7 

Kalevi jalgrattatrenn 2 

Kunstide Maja 14 

Kunstikool 9 

Loodusmaja 6 

Muusikakool 20 

Spordikool 13 

Tehnikamaja 3 

Laine Mägi tantsukool 18 

WAF Tantsukool 2 

Sõudeklubi Pärnu 3 

Kergejõustikuklubi Kalev 5 

Pärnu Jalgpalliklubi 7 

Jalgpalliklubi Vaprus 3 

Kersti Adamsoni ballett 2 

Corpore 3 

Mai sport 5 

Noorteorganisatsioon 4H 6 
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Üks kord oli samuti mainitud mitmeid korraldajaid, näiteks Toomas Voll, klubi Zen, Maria 

talu, Noorkotkad jt. 

 

3.2 Rahulolu huviharidusega  

Noortel paluti hinnata rahulolu nimetatud ringi või trenniga „Hinda, kuidas see ring või trenn 

sulle meeldib.“. Üldiselt on rahulolu praktiliselt suurim võimalik: väga rahul on 79% 

vastanutest, enamvähem rahul veel 20% vastanutest, kokku rahulolevaid 99% (Joonis 3). 

Kui võrrelda seda tulemust 2004 aastal vastanute arvamusega (n=446), siis on rahulolu 2004. 

aastaga ligilähedane: 2004. aastal oli enamvähem rahul 26% ja väga rahul 70%, kokku 96%.  

Nende indikaatorite baasil rahulolu hinnates jääb mulje, et kõik on kõige paremas korras.  

Ka teisena ja kolmandana nimetatud ringile hinnangut andes on rahulolu suur olnud, kuigi 

veidi väiksem kui esimesena nimetatud ringi puhul. Rahuolu hinnates tuleks aga arvesse võtta 

ka asjaolu, et teisele ja kolmandale ringile on hinnangu andnud suhteliselt väike osakaal 

vastanutest.  

 
Tabel 5. Ringidele hinnangu andnute osakaal 

Ring  Hinnanute osakaal intervjueeritutest 

Ring1 67% 

Ring2 28% 

Ring3  10% 

 

Seega annab juba esimesena nimetatud ringile antud hinnang hea ülevaate arvamustest ringide 

kohta tervikuna.  

Samas, analüüsides Tabel 5 ja Joonis 3 toodud andmeid on näha, et kolmanda ringi kohta 

avaldasid arvamust eeskätt just need vastajad, kes ei olnud sellega rahul ning soovisid 

avaldada oma arvamust. Rahulolematust seletavaid põhjuseid aga käesolev uuring kindlaks 

teha ei võimalda. Võib oletada, et tegemist on näiteks üleorganiseeritud noortega, kellele 

konkreetse ringi tegevused eriti ei meeldi. Samas tuleb siiski meeles pidada, et rahulolevate 

osakaal on 90% juures.  
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Joonis 3. Rahulolu ringide, trennidega 

 

Õpilastelt küsiti, kui mitu aastat on vastanud selles konkreetses trennis või ringis juba 

osalenud „Mitu aastat oled selles ringis/trennis/kursusel käinud?“. Nagu näha järgneval 

joonisel, on selge seos selle vahel, mitmendana ringi nimetati ja kui kaua on vastaja seal 

osalenud. Esimesena nimetatud ringi puhul on kaua aega osalenute osakaal märksa suurem 

kui kolmandana nimetatud ringi puhul. 

 

Osalemise kestuse küsimusele vastanute osakaal vähenes väga sarnaselt hinnangu andnute 

osakaaluga (Tabel 5) - esimesena nimetatud ringis osalemise kestuse kohta olid vastanud 

suhteliselt paljud, kolmandana nimetatud ringis osalemise kohta aga väga vähesed.  

Võrreldes esimesena nimetatud ringi kohta käivaid tulemusi 2004 aasta tulemustega, võib 

öelda, et olulisi erinevusi ei ole. 
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Joonis 4. Ringides osalemise kestus 

 

Õpilastel oli võimalus öelda, kas nende meelest peaks olema nimetatud ringis või trennis 

midagi teisiti (Mis peaks olema selles ringis-trennis teisti?). 46% sellele küsimusele 

vastanud õpilastest ei muudaks midagi ja on väga rahul. 5% vastanutest sooviksid ruume 

remontida või paremat varustust hankida, 3% sooviksid, et trenn või ring kestaks kauem või 

toimuks teisel ajal, samuti 3% vahetaksid välja treeneri või õpetaja. 

 

Noortelt küsiti ka, kas on midagi, millega nad vabal ajal väga tegeleda tahaksid ent milleks 

pole võimalust (Kas on midagi, mida sa vabal ajal väga tahaksid teha, aga milleks pole 

võimalust?). Alla poole (44%) vastasid sellele jaatavalt, samas kui 56% ei soovi lisaks enam 

mingeid lisavõimalusi. Olulisi erinevusi 2004. aasta tulemustega siinkohal ei olnud. 
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Joonis 5. Soov tegeleda millegi muuga 

 

Tegevusi, millega õpilased veel tegeleda sooviksid ent milleks võimalusi praegu pole, oli 

seinast-seina, alates ameerika jalgpallist ja lõpetades mõõgavõitlusega. Kõige enam oli 

nimetatud ekstreemsporti (13 mainimist), multimeedia alaseid võimalusi (10), lohesurfi ja 

surfi (6), hip-hoppi ja tänavakunsti (7). Ka soovitakse rohkem sõpradega aega veeta (13), 

uisutada (9), mängida saalihokit (5).  

Võrreldes 2004. aastaga on oluliselt vähem mainitud tantsimist (ladina-ameerika tantsud olid 

soovitud ja ihaldatud 2004. aastal), seevastu 2009. aastal on populaarsemad multimeedia 

alased võimalused ja veel mitmekülgsemad ekstreemspordi, aga ka tänavakunsti võimalused.  

 

3.3 Huvitegevus koolis  

Noortelt päriti, kas nad peale tunde veedavad hea meelega aega kooli ruumides toimuvates 

huviringides või trennides (Kas viibid hea meelega peale tunde oma koolis (ringis, trennis 

vm)?). Õpilastest 63% vastasid küsimusele, et sõltub pakutavast tegevusest, 19% viibivad 

koolis peale tunde meeleldi ja 18% kindlasti mitte. Vene keelt kõnelevad õpilased viibivad 

meelsamini peale tunde koolis kui eestlased: kui eestlastest vastas 'meeleldi' 18% siis 

venelastest 32%, 'ei' vastanute osakaalud vastavalt 18% ja 14%.  

Võrreldes 2004. aasta uuringuga on vähenenud nende osakaal, kes soovivad koolis peale 

tunde aega veeta sõltuvalt tegevustest (2004 – 69%, muutus -7%) ent kasvanud on nende osa, 

kes kindlasti soovivad peale tunde koolis aega veeta (2004 – 11%, muutus +6%). 
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Joonis 6. Soov veeta aega kooli huviringides 

 

Küsiti ka, kas vastajate koolis on peale tunde midagi huvitavat teha (Kas sinu koolis on 

võimalus peale tunde midagi huvitavat teha?). Vastanutest 54% vastas küsimusele eitavalt 

ning 46% jaatavalt. Huvitavate tegevustena, mida peale tunde koolis teha, mainiti sagedamini 

laulmist ja laulukoori (155 mainimist), sporti või trenni (104 mainimist), huviringe (95), 

väitlemist (17), tantsimist (28), arvutis olemist (7), mängimist (6). Siinkohal olulisi muutusi 

2004. aasta arvamustega ei olnud. 

 

 
Joonis 7. Kas koolis on midagi huvitavat teha?  
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Tabel 6. Huvitavate tegevuste pakkumine koolis ja peale tunde koolis viibimise meeldivus (tulbaprotsent) 

Kas sinu koolis on võimalus 

peale tunde midagi huvitavat 

teha? 

  Jah  Ei 

Ei 11% 23% 

Meeleldi 24% 15% 

Kas viibid hea 

meelega peale 

tunde koolis? sõltub pakutavast 

tegevusest 65% 62% 

 

Nende hulgas, kelle arvates on peale tunde võimalik teha midagi meeldivat koolis, on 

suhteliselt rohkem neid, kellele meeldib peale tunde koolis olla (24% vs 15% nende hulgas, 

kelle koolis ei ole midagi huvitavat teha peale tunde); kehtib ka vastupidine seos. Seega, kui 

noor leiab koolimajas midagi huvitavat teha, siis veedab ta aega koolimajas.  

 
Tabel 7. Huvitavate tegevuste pakkumine koolis ja ürituse korraldamisel osalemise soov (tulbaprotsent)  

Kas sinu koolis on 

võimalus peale tunde 

midagi huvitavat 

teha? 

  Jah Ei 

Jah  
59% 42% 

Kas tahaksid osaled 

noorteürituse 

korraldamisel, 

noorteprojekti 

läbiviimisel? 

Ei  

41% 58% 

 

Tabel 8. Huvitavate tegevuste pakkumine koolis ja ürituse korraldamisel osalemine (tulbaprotsent) 

Kas sinu koolis on 

võimalus peale tunde 

midagi huvitavat 

teha? 

  Jah Ei 

jah 14% 7% Kas oled saanud ise 

korraldada noorteüritusi, 

osaleda noorteprojekti 

läbiviimisel? 

ei 

86% 93% 
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Selge positiivne seos on ka ise ürituse korraldamise või taolise tahtmise ning koolis pärast 

tunde huvitava tegevuse leidmise vahel: nende hulgas, kes leiavad endale kooli huvitavat 

tegevust peale tunde, on suhteliselt rohkem ürituste korraldamisel osalenuid või seda teha 

soovivaid noori. Sellega leiab veelkord kinnitust tõsiasi, et kool on üks kohti, kus saab alguse 

noorte isetegemise tahtmine ja kust tekivad esimesed kogemused.  

 

Kuna vastanute keskmised vanused ei erine siis võib põhjendatult väita, et kõikide 

vanusegruppide jaoks on koolis huvitavaid tegevusi.  

 
Tabel 9. Huvitavate tegevuste pakkumine koolis ja vastaja sugu (reaprotsent) 

Kas sinu koolis on võimalus peale tunde midagi huvitavat teha? 

 Jah  Ei 

poiss 36.6% 63.4% 

tüdruk 56.0% 44.0% 

 

Poiste hulgas on suhteliselt vähem neid, kes leiavad endale huvitavaid tegevusi koolis peale 

tunde.  

 

Õpilastelt uuriti, kas koolis on keegi töötajatest (õpetaja, huvijuht, psühholoog, 

õppealajuhataja, direktori asetäitja noorsootöö alal, klassijuhataja või keegi teine) huvi 

tundnud selle kohta, mida nad tahaksid peale tunde koolis teha (Kas koolis (õpetajad, 

huvijuht, psühholoog, õppealajuhataja, direktori asetäitja noorsootöö alal, klassijuhataja 
või keegi teine kooli töötaja) on küsitud, mida sa tahaksid peale tunde veel huvitavat 

koolis teha?). Selgus, et 76% õpilastest ütles, et keegi ei olnud neilt selle kohta midagi 

küsinud. Samas seisus olid asjad ka 2004. aastal. 
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Joonis 8. Koolipoolne huvi õpilaste huvitegevuse eelistuste vastu 

 

Õpilaste vastustest nähtub, et koolid erinevad suhteliselt palju selle lõikes, kas õpilased 

leiavad endale peale koolitunde seal huvitavat tegevust (Joonis 9). Mõne kooli õpilastest on 

vaid viiendik vastanud, et peale tunde on huvitavat tegevust samas kui mõne teise kooli 

õpilaste hulgas on tervelt neli viiendikku seda meelt.  

 

 
Joonis 9. Õpilaste, kes vastasid, et koolis on peale tunde huvitav, osakaal koolides 

 

Samuti erinevad koolid selle poolest, kas õpilastelt küsitakse nende eelistusi ja ootusi 

tunnivälise tegevuse kohta.  
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Joonis 10. Õpilaste, kes vastasid, et koolis on tuntud huvi tunnivälise tegevuse vastu, osakaal koolides 

 

Näeme teatud ühtelangevust koolide vahel nende kahe muutuja tasemete võrdluses (Joonis 9 

ja Joonis 10): koolides, mille õpilaste hulgas paljud vastavad, et nende käest on küsitud, mida 

võiks teha pärast tunde, on ka suhteliselt palju neid lapsi, kes leiavad pärast tunde koolis 

endale huvitavat tegevust. Samas ei ole see kattuvus kindlasti üks-ühene. Siiski võib 

põhjendatult oletada, et õpilaste käest info kogumine nende vaba aja sisustamise eeliste kohta 

aitab tulemuslikult kavandada vaba aja veetmise võimalusi. Seda kinnitab ka järgnev tabel, 

mis toob seose nende kahe muutuja vahel.  

 
Tabel 10. Kooli huvi vaba aja tegevuste vastu ja huvitavate tegevuste pakkumine koolis (reaprotsent) 

Kas koolis on küsitud, 

mida sa tahaksid peale 

tunde veel huvitavat 

koolis teha? 

 1 jah 2 ei 

1 jah 29% 71%Kas sinu koolis on 

võimalus peale tunde 

midagi huvitavat teha?  2 ei 20% 80%

 

Vastustest tuleb välja, et õpilaste käes küsimine on aidanud kaasa aja sisustamisele – peale 

tunde koolis huvitavat tegevust leidvate õpilaste hulgas on 29% neid, kelle käest on küsitud, 

mida nad tahaksid peale tunde koolis teha samas kui nende hulgast, kes ei leia endale 

huvitavat tegevust koolis, on vaid 20%-lt küsitud, mida nad sooviksid teha.  
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3.4 Noortekeskused  

Kas õpilased on külastanud mõnda Pärnu noortekeskust (Kas oled külastanud mõnda 

noortekeskust Pärnus?)? Kokku on 39% vastanud õpilastest noortekeskusi külastanud, 

vastajatest 60% ei ole noortekeskust külastanud. Eesti keelt kõnelevad noored külastavad 

noortekeskusi tõenäolisemalt (41%) kui vene keelt kõnelevad noored (17%). Kuna 

noortekeskuste ja muude avatud noorsootöö teenuste kohta 2004. aasta uuringus küsimusi ei 

olnud, ei saa siin ja allpool võrdlusi tuua. 

 

 
Joonis 11. Noortekeskuste külastamine  

 

Kui sageli külastavad õpilased noortekeskusi (vastata paluti ainult neil, kes eelmisele 

küsimusele olid vastanud jaatavalt) (Kui sageli oled külastanud noortekeskust?). 

Vastanutest kogunisti 41% on käinud ainult ühe korra, kolmandik käivad mõned korrad aastas 

32% ning märgatavalt vähem – kokku 27% on neid, kes käivad teatud regulaarsusega – 

mõnest korrast kuus mõne korrani nädalas. 
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Joonis 12. Noortekeskuste külastamise sagedus  

 

Noortelt päriti ka, kas nad kavatsevad veel noortekeskusesse minna (vastasid ainult need 

noored, kes üle-eelmisele küsimusele olid jaatavalt vastanud) (Kas kavatsed veel 

noortekeskusesse minna?). 68% noortekeskust varem külastanud õpilasest kavatseb minna 

noortekeskusesse uuesti. See on hea tulemus – kaks kolmandikku noortekeskuse külastamise 

kogemusega vastajatest kavatseb seda jälle teha.  

Mis noortele noortekeskuses meeldib? Kõige rohkem seltskond ja inimesed (31 mainimist), 

seejärel mängud (23), aga oli ka neid, kellele meeldis kõik (36) või kelle meelest seal on nii 

lahe (11) ja saab niisama aega veeta, olla (9).  

 

 
Joonis 13. Plaan külastada noortekeskust tulevikus  
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3.5 Noorteprojektides osalemine, ürituste korraldamine 

Õpilastelt küsiti, kas nad on osalenud mõne noorteürituse korraldamisel või noorteprojekti 

läbiviimisel (Kas oled saanud ise korraldada noorteüritusi või osaleda mõne noorteprojekti 

läbiviimisel?)? Kõigest kümnendik (10%) on osalenud mõne noorteürituse korraldamisel või 

noorteprojekti läbiviimisel, kusjuures enamus nendest olid eesti noored (ainult 2 vene keelt 

kõnelevat noort). 

 

 
Joonis 14. Osalemine projektide läbiviimisel 

 

Milliseid üritusi või noorteprojekte on õpilased korraldanud? Kõige enam on korraldatud 

üritusi koolis, sh klassiõhtuid (12 mainimist) ent üksikult oli nimetatud veel fotokonkurssi, 

noorte laulupidu, 101 last Toompeale, diskot, koguduse üritusi. Abi on noored saanud selleks 

puhuks põhiliselt kooli huvijuhilt või õpetajalt (19 mainimist) või vanematelt (9). 

 

Küsimusele, kas tahaksid osaleda mõne noorteürituse korraldamisel või noorteprojekti 

läbiviimisel (Kas tahaksid osaled mõne noorteürituse korraldamisel või noorteprojekti 

läbiviimisel?), vastasid pooled õpilased, et on huvitatud ja pooled, et ei ole huvitatud. 

Erinevusi vastamise keele põhjal ei ilmnenud. 
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Joonis 15. Soov osaleda projektide läbiviimisel 

 

Positiivne seos projektides osalemise soovi ja tegeliku osalemise vahel on selgelt olemas: 

projektides on osalenud need, kes on soovinud projektides osaleda. Või vastupidi – 

projektides osalemine on tekitanud soovi ka tulevikus ise midagi teha (Tabel 11. ja Tabel 12.).  

 
Tabel 11. Seos ürituste korraldamise ja soovi vahel üritusi korraldada (reaprotsent) 

Kas tahaksid osaled 
noorteürituse korraldamisel, 
noorteprojekti läbiviimisel? 

 jah ei 
1 jah 

80.0% 20.0%
Kas oled saanud ise 
korraldada noorteüritusi, 
osaleda noorteprojekti 
läbiviimisel? 

2 ei 46.6% 53.4%

 
Tabel 12. Seos ürituste korraldamise ja soovi vahel üritusi korraldada (tulbaprotsent) 

Kas tahaksid osaled 
noorteürituse korraldamisel, 
noorteprojekti läbiviimisel? 

 jah ei 
1 jah 

16.1% 4.0%
Kas oled saanud ise 
korraldada noorteüritusi, 
osaleda noorteprojekti 
läbiviimisel? 

2 ei 83.9% 96.0%

 

3.6 Noorte infokanalid huvihariduse kohta 

Kust saavad õpilased infot selle kohta, mida vabal ajal teha (Kust saad kõige rohkem infot 

selle kohta, mida vabal ajal teha?). Vaieldamatult on põhiliseks allikaks sõbrad (68%). Kõik 
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muud allikad on esindatud enam-vähem võrdselt; Internet ei ole teistest ülekaalukalt 

populaarsem. „Mujalt” vastuses esinesid ka erinevad infoportaalid, kuid oli ka üksikuid 

vastuseid stiilis „ise mõtlen ja otsustan”.  

 

 
Joonis 16. Huvitegevuse infokanalid  

 

3.7 Vaba aeg  

Mida tähendab noorte jaoks vaba aeg (Mis on sinu jaoks vaba aeg?)? Kõige enam vastati, et 

aeg, mil saab lihtsalt sõpradega olla ja suhelda (ka arvutis) – kokku 66% õpilastest arvas nii. 

Trennis või huviringis käimist peavad vabaks ajaks 17% vastanutest ning 14% peab vabaks 

ajaks lihtsalt kodus olemist ja mitte millegi tegemist. On üksikuid noori, kellel oma sõnul ei 

olegi vaba aega – 3%. Noortekeskuses käimine oli vaba aja tähendusega vaid ühele vastanule.  
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Joonis 17. Vaba aja tähendus  

 

Noortel paluti kirjeldada, mis on nende jaoks huvitav vaba aja veetmise viis. Kõige enam 

mainiti jällegi sõpradega ühel või teisel viisil koosolemist (262 mainimist), seejärel sportlikke 

tegevusi (154), seejärel arvutis olemist (mängud, Internet) (76), filmi, fotot, kino ja muusikat 

(64), raamatute lugemist (40), mitte midagi tegemist või puhkamist, magamist (53).  

 

Kui tihti juhtub Pärnu noortel, et neil ei ole midagi huvitavat ette võtta (Kui tihti juhtub, et sul 

aega oleks, aga pole midagi huvitavat ette võtta?)? Mõnikord juhtub seda 41% õpilastest 

ning suisa iga päev 14% õpilastest, samas harva (koolivaheaegadel näiteks või 

puhkepäevadel) 21% ja väga harva 23% õpilastest.  

Võrreldes 2004. aasta tulemustega on veidi suurenenud nende noorte arv, kes ei leia endale 

midagi huvitavat teha – aastal 2004 ei leidnud mõnikord endale huvitavat tegevust 33% 

õpilastest ja peaaegu iga päev 8% õpilastest. 
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Joonis 18. Kui sageli ei leia noored endale huvitavat tegevust 

 

Millega noored vabal ajal tegelevad ja kui tihti nad konkreetse tegevusega tegelevad (Kui 

sageli tegeled vabal ajal järgmiste tegevustega?)? Küsimustikus märkisid intervjueeritavad 

enam kui kahekümne tegevuse kohta kas nad tegelevad sellega 1 – iga päev, 2 – iga nädal, 3 – 

iga kuu või 4 – mitte kunagi. Allpool esitatud joonis annab tegevuste järjestuse 

’tegelemissageduse’ keskmise alusel. Tulenevalt skaala ülesehitustest näitab lühem riba seda, 

see tegevus on vastanute hulgas populaarne (rohkem õpilasi on märkinud suure sageduse selle 

tegevusega tegelemisel).  
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Joonis 19. Tegevuste populaarsus 

 

Nagu näha, kõige sagedamini tegeletakse televiisori ja videote vaatamisega, selle järel 

õppimisega. Ka internetis suhtlemine on väga populaarne tegevus. Kolm kõige 

vähempopulaarset tegevust on bänditegemine, DJ-klubi tegevusest osavõtmine ning ka 

noorteorganisatsioonis aktiivne olemine.  

Muud tegevused, millega noored veel vabal ajal tegelevad ja mida kirjutasid vaba vastusena, 

olid kokkamine ja koristamine (18 mainimist), magamine ja puhkamine (24), söömine (17), 

muusika tõmbamine või kirjutamine (11). 

 

Võrreldes 2004. aastaga on vähenenud nende hulk, kes tegelevad arvutimängudega. Teisalt ei 

olnud 2004. aasta küsitluses eraldi Interneti suhtluse (MSN, Orkut, Rate) küsimust, mis 

praegu on populaarsuselt tegevus nr. 3 – liites arvutimängud ja Internetis suhtlemise kokku, 

selgub, et kokkuvõttes on arvuti ja sellega seonduv ikka populaarne. Vähenenud veidi on 

niisama ringijalutajate osakaal: iga päev jalutab niisama 29% õpilastest 2004. aasta 36% 
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asemel. Veidi suurenenud on raamatute lugejate osa – nende osa, kes seda teevad iga päev või 

iga nädal. Spordiga tegelemine on üldjoontes samal tasemel, kui mitte arvestada 2009. aasta 

tulemuste juures eraldi välja toodud ekstreemspordi osa, mis tõstab sportijate arvu tervikuna 

võrreldes 2004. aastaga suuremaks. Kahjuks on kahanenud nende noorte arv, kes igapäevaselt 

looduses viibivad, matkavad või loodusringis käivad – 2004. aastal oli neid 10%, 2009. aastal 

aga 7% ning iganädalaselt vastavalt 31% aastal 2004 ja 19% aastal 2009. Vähenenud on ka 

muusikaga tegelejate arv – iga päev ja iga nädal tegeles 2009. aastal 14% ja 21%, aga aastal 

2004 oli tegelejaid vastavalt 33% ja 32%. Mõlemad muutused on vägagi märkimisväärse 

suurusega.  

 

Õpilastelt küsiti, kuidas neile juba eelnimetatud vaba aja tegevused meeldivad (Kas sulle 

meeldivad järgmised tegevused?). Allpool esitatud graafikul on näha, kuidas õpilased iga 

tegevuse meeldivust hindasid. Graafik toob keskmised skaalal 1 – väga meeldib, 2 – meeldib, 

3 – ei meeldi, 4 – üldse ei meeldi. Tulenevalt skaala ehitusest näitab lühem riba tegevuse 

suuremat meeldivust.  
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Joonis 20. Tegevuste meeldivus 

 

Kõige enam meeldivamad tegevused noorte jaoks olid sõprade külastamine, koos aja 

veetmine, sportimine suhtlemine Internetis, teleprogrammide ja videote vaatamine ning 

etenduste, kino ja kontsertide külastamine. Kõige vähempopulaarsed tegevused on DJ-klubi ja 

bänditegemine, noorteorganisatsioonis tegutsemine, tehnika ja käsitööga tegelemine. Nende 

tegevuste osas võib arvata, et need on nii spetsiifilised alad, millega tegelebki pigem väike ent 

pühendunud seltskond noori, tõelisi huvilisi. Õppimine pole samuti eriti populaarne, olles 

populaarsusjärjestuses tagant kuues.  

Muude meeldivate tegevustena nimetati erinevaid sportimisvõimalusi (30), kokkamist (15), 

magamist ja puhkamist (17), loomadega tegelemist (8). 

 

Ka tegevuste meeldivuse skaalal on arvutimängude koht langenud ent nagu ka eelmises 

plokis, on 2009. aastal lisandunud hoopis Internetis suhtlemine tegevusena, mis on väga 

populaarne. Seega võib ka siinkohal tõdeda, et arvutiga seonduvad tegevused tervikuna on 

noorte seas populaarsed. Kokkuvõtvalt võib öelda, et muusikaga tegelemine ja looduses 
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olemine, matkamine, loodusringid ja tehnikaringid on populaarsust kaotanud ent raamatute 

lugemine on muutunud veidi populaarsemaks.  

 

Tegevuste meeldivuse ja tegevuste ajakulu jooniseid võrreldes on näha nende küllaltki suur 

sarnasus. Seda võib tõlgendada näitavana, et õpilased saavad suures ulatuses tegeleda 

asjadega, mis neile meeldivad. Või vastupidi – tegevused, mis on neile vaba aja sisustamiseks 

pakutud, reeglina meeldivad neile.  

 

Õpilastel paluti vastata küsimusele, kas miski takistab neil vaba aega huvitavalt veeta (Mis 

takistab sul vaba aega huvitavalt veeta?). Tulemused toob järgnev joonis. Joonisel on 

esitatud vaba aja huvitavalt veetmist takistavatele väidetele jaatavalt vastanute protsentuaalne 

osakaal. Tuleb välja, et kõige rohkem on vastatud, et pole aega, kohta või raha aja huvitavalt 

veetmiseks. Probleemi ei ole juhendajate ja õpetajatega, toimumisaegadega, infoga, 

tahtmisega/viitsimisega. Vabade vastustena nimetati veel vaba aega huvitavalt sisustamise 

takistustena kliimat, siseekstreemhalli puudumist, kroonilist haigust, registreeruda unustamist. 

 

 
Joonis 21. Takistused vaba aja veetmisel  
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Põhjused on praktiliselt samad, mis 2004. aastal – ka siis olid esimesel kolmel kohal aja, raha 

või koha puudumine. Siiski on kõigi kolme osas toimunud selle probleemina märkimise 

langus: koha osas 2004. aasta 48%-lt 2009. aasta 44%-le (-4%), aja osas 2004. aasta 56%-lt 

2009. aasta 49%-le (-7%), raha osas 2004. aasta 48%-lt 2009. aasta 33%-le (-15%). Seega on 

toimunud nihe paremuse poole. 2004 aastaga võrreldes on oluliselt paranenud ka asjalood 

toimumisaegade ja info kättesaadavuse osas ning veidi ka ligipääsetavuse osas. 

 

3.8 Taskuraha  

Õpilastelt päriti, kui sageli antakse neile taskuraha (Kui sagedasti antakse sulle taskuraha?). 

Kas iga päev või mõned korrad nädalas saavad taskuraha kokku 59% õpilastest. Õpilastest 

20% saavad taskuraha korra kuus.  

 

 
Joonis 22. Taskuraha saamise sagedus 

 

Muudest variantidest oli kõige enam mainitud „küsimise peale” või „siis, kui vaja” (39 

mainimist).  

 

Taskuraha summade osas (Kui palju saad nädalas oma vanematelt ja vanavanematelt kokku 

taskuraha?) vastasid õpilased järgmiselt: suurem osa (kokku 56%) saavad kas alla 50 või 50–

100 krooni nädalas taskuraha. Õpilastest 19% saavad 101 – 200 krooni nädalas.  
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Joonis 23. Taskuraha summa nädalas 

 

Mille peale noored kulutavad oma taskuraha (Mille peale tavaliselt kulutad oma 

taskuraha?)? Õpilastest 35% kulutab taskuraha niisama sõpradega väljas olles, 22% 

kulutavad aga eesmärgipäraselt, ostes midagi vajalikku.  

 

 
Joonis 24. Millele kulub taskuraha? 
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4 Küsitlustulemused: lapsevanemad 

4.1 Sotsiaalmajanduslik taust 

Küsitlusele vastas kokku 517 lapsevanemat, kellest eesti keeles vastajaid oli 493 (95%) ja 

vene keeles vastajaid 24 (5%). 

 

 
Joonis 25. Vanemate rahvusjaotus  

 

Vastajate keskmine vanus oli 38 aastat. Eestlastest lapsevanemate keskmine vanus oli veidi 

kõrgem (38 eluaastat) venekeelsete lapsevanemate vanusest (36 eluaastat); venelaste väikese 

arvu tõttu ei mõjutanud erinevus märgatavalt keskmist vanust.  

 

Oodatult oli vastajate seas enam naisi kui mehi – 88% vastanutest olid naised ja 12% mehed. 

2004. aasta uuringus oli vastajate seas 17% mehi. 
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Joonis 26. Vanemate sooline jaotus 

 

75% vastanud vanematest elavad Pärnus ning 25% mõnes teises omavalitsuses. Pärnu 

vastajatest elas 20% Ülejõel, 19% Kesklinnas ja 19% Papiniidu ja Mai rajoonis, 13% Räämal, 

Tammistel ning 11% Raekülas. Muud kohad olid väiksema esindatusega. 

 

 
Joonis 27. Vanemate elukoht 

 

Vastanud lapsevanemate perekonnaseis jagunes järgmiselt: 
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Joonis 28. Vanemate perekonnaseis  

 

Lapsevanemate haridustase. 43% vastanud vanematest olid kõrgharidusega ja 31% 

keskeriharidusega. Siinkohal ilmnesid ka erinevused eesti ja vene keelt kõnelevate 

lapsevanemate vahel – eesti keeles vastanud vanemad olid kõrgema haridustasemega, kui 

vene keeles vastanud vanemad: 75% eestikeelsetest vastajatest olid kõrg- või 

keskeriharidusega, samal ajal kui ainult 50% venekeelsetest vastajatest. 30% kõikidest 

vastanud vanematest olid keskharidusega ning 4% kutseharidusega. Võrreldes 2004. aastal 

vastanud vanematega, oli 2009. aastal vastanud vanemate seas enam kõrgharidusega vastajaid 

(43% 2004. aasta 28% asemel). 

 

 
Joonis 29. Vanemate haridus 
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Lapsevanemad hõivatuse toob Joonis 30:  

 

 
Joonis 30. Vanemate tööhõive  

 

Valiku „muu” all oli nimetatud töökohti avalikus sektoris. 2004. aastal olid enim esindatud 

ametnikud, oskus- ja lihttöölised 56%-ga. Langenud on ettevõtjate ja spetsialistide arv, samal 

ajal kui töötute või tööotsijate arv on veidi tõusnud. See pilt on ilmselt seotud praeguse 

olukorraga Eesti tööjõuturul. 

 
Tabel 13. Hariduskategooriate hõiveprofiil 

haridus   
  põhiharidus keskharidus kutseharidus 

keskeri- 
haridus kõrgharidus 

ettevõtja  7% 5% 7% 9% 
tipp/keskjuht  3%  6% 19% 
tipp/keskspetsialist  15% 10% 34% 55% 
tööline 64% 50% 55% 29% 5% 
töötu 18% 7% 15% 5% 2% 
kodune 18% 16% 15% 12% 7% 
üliõpilane    1%  
pensionär    1% 1% 

tööhõive 

muu  3%  5% 1% 
 

On näha, et haridustase ja tööhõivestaatus on omavahel positiivselt seotud – kõrgema 

haridustasemega kaldub kaasnema kõrgem hõivestaatus ja madalam haridustasemega 

madalam tööhõivestaatus.  
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Leibkonna keskmine sissetulek kuus ühe liikme kohta jagunes järgmiselt:  

 

 
Joonis 31. Vanemate sissetulek leibkonnaliikme kohta  

 

Sagedasem kuu sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb vahemikku 3001 – 5000 krooni (33%), 

23% juhtudest on kuu sissetulek leibkonnaliikme kohta 5001 – 7000 krooni ning 22% 

juhtudest 1001 – 3000 krooni; 2% juhtudest on leibkonnaliikme sissetulek kuus alla 1000 

krooni.  

 

Vastanud lapsevanemate leibkonda kuulus keskmiselt 3,7 inimest (sarnaselt 2004. aastaga) 

ning keskmise näitaja osas ei olnud vahet eesti ja vene keelt kõnelevate vastanute seas. Kõige 

rohkem oligi 4-liikmelisi leibkondi, kokku 43%, sellele järgnesid 3-liikmelised leibkonnad – 

kokku 28% ja 5-liikmelised leibkonnad – kokku 16%. 6- või 7-liikmelisi leibkondasid oli 

valimis 3%.  
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Joonis 32. Leibkonna suurus 

 

Kõige enam oli ühe kooliealise lapsega peresid – kokku 54%, seejärel kahe kooliealise 

lapsega pered – kokku 40%, ning märgatavalt vähem kolme lapsega peresid – 6%. Erinevused 

aastaga 2004 seisnesid peamiselt selles, et tollal olid kõige suuremalt esindatud kahe 

kooliealise lapsega pered – 45% ja ühe kooliealise lapsega pered 39%. 

 

4.2 Vanemate infokanalid huvihariduse kohta  

Küsimusele, kas info hankimine Internetist on perele probleemiks (Kas info hankimine 

internetist on teie peres probleem?) (Joonis 33), vastas 97% lapsevanematest eitavalt. Seega, 

enamus peredest saab kasutada info hankimisel arvutit. Võrreldes 2004. aastaga on kasvanud 

Interneti ja arvuti kasutajate hulk, tollal vastas 80%, et info hankimine Internetist ei ole 

probleem. 

Lähedasele küsimusele info kättesaadavuse kohta (Kas info kättesaadavus on olnud teie jaoks 

probleem?) vastasid umbes pooled, et ei ole (48%), peaaegu sama paljude (45%) jaoks on see 

probleem mõnikord ja 7% jaoks on probleem (Joonis 34). Probleemi lahti kirjutamisel mainiti 

kõige rohkem info sisu ja esitlusviisi (ebapiisav, ebakompaktne, pole esitatud kaasaegselt, 

kodulehed uuendamata või ajast-arust).  
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Joonis 33. Info hankimine internetis on probleem?  

 

 

 
Joonis 34. Info kättesaadavus on probleem?   

 

Vastused info kättesaadavuse kohta ei olnud seotud vastamise keele, haridustaseme, 

hõivestaatusega, sissetuleku suurusega, laste arvuga peres või perekonna suurusega, 

perekonnaseisuga, vanusega, sooga ega elukohaga. See tähendab, et erinevad 

elanikkonnagrupid saavad infot enamvähem ühtmoodi kätte, ükski grupp ei tunneta end olevat 

piiratud informeerituse tingimustes.  
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Lapsevanemad saavad huvihariduse kohta infot mitmetest allikatest (Millisest kanalist olete 

saanud infot huvihariduse kohta?). Neli kõige populaarsemat infokanalit on tuttavad – nendelt 

on saanud infot 97% küsimusele vastanutest, ajakirjandus (95%) ja internet (samuti 95%) 

ning oma laps (94% vanematest). Nende nelja vahel on praktiliselt võimatu erinevusi leida. 

Kõige vähempopulaarsed infokanalid on linnavalitsus (12%), noortekeskus (14%) ja noorte 

infopunkt (16%).  

 

 
Joonis 35. Huvihariduse infokanalid 

 

Võrreldes 2004. aastaga olulisi muutusi peamiste kanalite osas ei ole toimunud – ka tollal olid 

esikolmikus ajakirjandus, Internet ja tuttavad. 

 

Info kättesaadavuse (Kas info kättesaadavus on olnud teie jaoks probleem?) ja peamise 

infokanali osas (Millisest kanalist olete saanud infot huvihariduse kohta?) ilmnesid kaks 

statistiliselt olulist seost; enamiku muutujate puhul ei olnud seosed nullist erinevad kuigi 

kaldusid olema samasuunalised (vt. järgnev tabel).  
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Tabel 14. Seosed info kättesaadavuse ja infokanalite kasutamise vahel (Pearson r) 

 Kas info kättesaadavus on probleem? 

infot huvihariduse kohta ajakirjandusest .06 

infot huvihariduse kohta internetist -.07 

infot huvihariduse kohta tuttavatelt -.03 

infot huvihariduse kohta üldhariduskoolist -.13** 

infot huvihariduse kohta linnavalitsusest -.04 

infot huvihariduse kohta noorte infopunktist .08 

infot huvihariduse kohta huvikoolist -.10* 

infot huvihariduse kohta noortekeskusest -.03 

infot huvihariduse kohta noorteportaalist .03 

infot huvihariduse kohta lapselt -.05 

infot huvihariduse kohta mujalt -.01 

** korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.01 

* korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.05 

 

Need, kes ei ole infot saanud üldhariduskoolist või huvikoolist, kalduvad vastama, et info 

kättesaadavus on nende jaoks probleem. Ka teised seosed on üldiselt samasuunalised kuid 

seosed on liiga nõrgad, et pidada neid statistiliselt oluliseks.  

 

Lapsevanemate haridust ja info hankimise viise (Millisest kanalist olete saanud infot 

huvihariduse kohta?) võrreldes tuleb välja, et erineva haridustasemega lapsevanemate 

infokanalite kasutamise populaarsus erineb osaliselt. Erinevused on olulised kolme esitatud 

infokanali lõikes – internet, ajakirjandus ja noorteportaal ning neljandaks ka infokanali ’muu’ 

lõikes. Ülejäänud infokanalite lõikes (tuttavad, üldhariduskool, linnavalitsus, noorte 

infopunkt, huvikool, noortekeskus, oma laps) haridustasemete vahelisi olulisi erinevusi ei ole 

(Tabel 15).  

Kõrgharidusega inimesed on keskmisest veidi enam saanud infot internetist, noorteportaalist 

ja mujalt.  

Keskeriharidusega inimesed on keskmisest veidi enam saanud infot kõigist neljast 

infokanalist, mis tähendab, et ilmselt on just see haridusgrupp kõige paremini informeeritud 

huvihariduse võimalustest.  

Kutseharidusega inimesed ei ole saanud infot ’mujalt’, on saanud keskmisest vähem infot 

mujalt internetist, kuid keskmisest rohkem noorteportaalist.  
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Keskharidusega lapsevanemad on saanud keskmisest enam infot mujalt ja noorteportaalist, 

kuid vähem internetist ja ajakirjandusest.  

Põhiharidusega inimeste infotarbimisprofiil erineb teiste haridusgruppide omast kõige enam. 

Nemad on saanud infot mujalt ja ka Internetist, kuid vähem ajakirjandusest ja noorteportaalist. 

 
Tabel 15. Vastaja hariduse ja huvihariduse kohta saadava infokanalite seos (reaprotsent) 

  Põhiharidus Keskharidus Kutseharidus Keskeriharidus Kõrgharidus

ajakirjandusest peamiselt 1% 18% 4% 31% 47% 

  ka sealt 3% 20% 4% 28% 45% 

  Ei 9% 27% 5% 5% 55% 

Internetist peamiselt 3% 20% 2% 35% 40% 

  ka sealt 2% 20% 5% 23% 50% 

  Ei 0% 27% 5% 18% 50% 

Tuttavatelt peamiselt 1% 23% 4% 31% 42% 

  ka sealt 3% 18% 2% 29% 48% 

  Ei 0% 31% 6% 38% 25% 

üldhariduskoolist peamiselt 0% 21% 6% 29% 45% 

  ka sealt 2% 15% 3% 27% 53% 

  Ei 2% 23% 3% 32% 40% 

linnavalitsusest peamiselt 0% 25% 25% 0% 50% 

  ka sealt 0% 11% 0% 26% 63% 

  Ei 1% 21% 4% 28% 46% 

Huvikoolist peamiselt 1% 13% 1% 33% 53% 

  ka sealt 1% 17% 4% 30% 48% 

  Ei 1% 24% 5% 26% 44% 

noortekeskusest peamiselt 0% 44% 0% 11% 44% 

  ka sealt 0% 14% 0% 49% 37% 

  Ei 1% 19% 4% 26% 50% 

noorteportaalist peamiselt 0% 16% 8% 52% 24% 

  ka sealt 3% 24% 5% 28% 41% 

  Ei 2% 15% 4% 26% 53% 

Lapselt peamiselt 1% 18% 3% 33% 45% 

  ka sealt 3% 19% 4% 29% 46% 

  Ei 8% 19% 8% 23% 42% 

Mujalt peamiselt 5% 26% 0% 26% 42% 

  ka sealt 4% 21% 0% 42% 34% 

  Ei 1% 18% 3% 24% 53% 
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Vastaja vanuse ja infokanalite vahel ei ilmnenud tugevat seost kuigi mõned seosed on 

statistiliselt olulised. Mida vanem on lapsevanem, seda tõenäolisemalt otsib ta infot 

huvihariduse kohta ajakirjandusest ja infopunktist ja mida noorem ta on, seda tõenäolisemalt 

internetist ja tuttavatelt (Tabel 16). Taoline tulemus on üsna ootuspärane. 

 
Tabel 16. Vanuse ja infokanalite kasutamise seosed (Pearson r) 

 Vanus 

infot huvihariduse kohta ajakirjandusest -.09* 

infot huvihariduse kohta internetist .12* 

infot huvihariduse kohta tuttavatelt .13** 

infot huvihariduse kohta üldhariduskoolist .05 

infot huvihariduse kohta linnavalitsusest .05 

infot huvihariduse kohta noorte infopunktist -.18** 

infot huvihariduse kohta huvikoolist -.06 

infot huvihariduse kohta noortekeskusest -.04 

infot huvihariduse kohta noorteportaalist -.00 

infot huvihariduse kohta lapselt -.06 

infot huvihariduse kohta mujalt -.05 

** korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.01 

* korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.05 

 

Eesti- ja venekeelsete vastajate vahel on teatud erinevused infokanalite tarbimise suhtes (
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Tabel 17). Venelased saavad rohkem infot tuttavatelt, üldhariduskoolist, linnavalitsusest ja 

noorteportaalist kuid vähem lapselt. Eestlased saavad aga rohkem infot lapselt. Teiste infokanalite 

lõikes ei ole erinevused olulised.  
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Tabel 17. Vastaja keele ja infokanalite kasutamise seosed (keskmised*) 

  Eesti  Vene  
infot huvihariduse kohta ajakirjandusest 1.63 1.60 

infot huvihariduse kohta internetist 1.51 1.50 

infot huvihariduse kohta tuttavatelt 1.60 1.25 

infot huvihariduse kohta üldhariduskoolist 2.05 1.56 

infot huvihariduse kohta linnavalitsusest 2.88 2.43 

infot huvihariduse kohta noorte infopunktist 2.82 2.71 

infot huvihariduse kohta huvikoolist 2.07 2.13 

infot huvihariduse kohta noortekeskusest 2.84 2.71 

infot huvihariduse kohta noorteportaalist 2.51 1.65 

infot huvihariduse kohta lapselt 1.54 2.29 

infot huvihariduse kohta mujalt 2.71 3.00 

* keskmised skaalal:  
1 peamiselt sealt 
2 ka sealt 
3 sealt mitte 
 

Millist laadi infost tunnevad lapsevanemad puudust? Järgneval joonisel on toodud küsimusele 

„Millist laadi infost olete puudust tundnud?“ skaalal 1 – peamiselt, 2 – ka see, 3 – see mitte 

antud vastuste keskmised.  

 

 
Joonis 36. Millisest infost tuntakse puudust?  
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Kõige enam tuntakse puudust infost pakutavate võimaluste kohta. Teisel kuni neljandal kohal 

on üsna võrdsetena info maksumuse, toimumisaegade ja juhendajate kohta. Muu kohta 

tuntakse väiksemat infovajadust.  

Huvitav, kas infopuudus on seotud pigem valdkonna või pigem otsijaga? Seda küsimust saab 

uurida muutujate omavahelistele seostele pilku heites.  

 
Tabel 18. Seos  kättesaadavuse ja infost puudust tundmise vahel (Pearson r) 

A51 A52 A53 A54 A55 A7 

A51 infost puudust tundnud – võimalused 1 .508** .367** .460** .175* .310** 

A52 infost puudust tundnud – toimumisajad .508** 1 .545** .565** .181* .310** 

A53 infost puudust tundnud – juhendajad  .367** .545** 1 .594** .204** .285** 

A54 infost puudust tundnud – maksumus  .460** .565** .594** 1 .278** .282** 

A55 infost puudust tundnud – muu  .175* .181* .204** .278** 1 .209** 

A7 Kas info kättesaadavus on probleem?  .310** .310** .285** .282** .209** 1 

** korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.01 

* korrelatsioonikordaja väärtus nullist erinev olulisuse nivool 0.05 

 

Arvestades kõikide indikaatorite omavahelist suhteliselt tugevat positiivset seost (Tabel 18), 

võib öelda, et pole märkimisväärseid erinevusi informeerituses eri valdkondade kohta. Pigem 

on olukord selline, et inimesed, kes ei ole puudust tundud infost ühe valdkonna kohta, 

kaldusid vastama, et ei ole puudust tundud ka infost teiste valdkondade kohta ning, et neil ei 

ole probleemi info leidmisega ja vastupidi. Seega on tajutud infopuudus seotud pigem otsijate 

(inimesed) kui otsitavaga (eri valdkondade info).  

 

Mille kohta lapsevanemad on infot saanud (Mille kohta te olete infot saanud?)? Kõige enam on 

vastatud, et infot on saadud võimaluste kohta. Teisel kuni neljandal kohal on toimumisajad, 

maksumus ja juhendajad. „Muu“ kohta on kõige vähem infot saadud (Joonis 37).  

See muster sobib kokku eelmisele küsimusele antud vastustega – kõige rohkem on 

lapsevanemad puudust tundnud infost võimaluste kohta ja samas on nad ka kõige rohkem 

selle kohta infot saanud.  

Vastusvariandi „muu“ all oli nimetatud trenni sisu, eesmärke, seniseid tulemusi.  
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Joonis 37. Mille kohta te olete infot saanud? 

 

4.3 Majanduslikud takistused huvihariduses osalemisel  

Kui palju kulutavad lapsevanemad keskmiselt kuus lapse huviharidusele (Kui palju kulutate 

käesoleval õppeaastal kuus keskmiselt huviharidusele (ringid, trennid, kursused, huvikoolid ühe 

kooliealise lapse kohta? (kroonides))? Vastused sellele küsimusele on äärmiselt varieeruvad – 

alates 0 kroonist kuus kuni 10 000 kroonini kuus. Otstarbekas on huviharidusele tehtavad 

kulud jagada viide kategooriasse kulude suuruse alusel.  

 

 
Joonis 38. Kulutused laste huviharidusele (krooni kuus) 
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Vaatamata kulutuste suurele varieeruvusele moodustavad absoluutselt suurima grupi need 

lapsevanemad, kes maksavad kuus 40 kuni 750 krooni lapse huviharidusele – peaaegu kolm 

lapsevanemat neljast. Kümnendik lapsevanematest ei kuluta lapse huviharidusele mitte 

kroonigi kuus. Kas see tuleb nende majanduslike võimaluste piiratusest või millestki muust?  

Huvihariduse kulutuste suurus üldiselt on seotud majanduslike võimalustega – on olemas 

positiivne seos nii sissetulekuga pereliikme kohta (r=0.1) kui ka lapsele antava taskuraha 

suurusega nädalas (r=0.2). Samas ei ole huvihariduse kulutuste suurus seotud laste arvuga 

leibkonnas. Korrelatsioonikordajate väärtuste võrdlemine (sissetuleku suhteliselt nõrk seotud, 

võrreldes antava taskuraha suurusega ning kulutuste mitteseotus laste arvuga) viib mõttele, et 

majanduslik olukord ei ole siiski ainuke tegur, mis piirab lapse huviharidusele tehtavate 

kulutuste suurust.  

 

Huvihariduse eest tasumine on mõnikord probleemiks 51% lapsevanematest ning suureks 

probleemiks 12% lapsevanematest (Kas laste huvihariduse eest tasumine on teie pere jaoks 

probleem?). Huvihariduse eest tasumine ei ole probleemiks 37% lapsevanematest (Joonis 39).  

Võrreldes 2004. aastaga on kasvanud nende arv, kellele mõnikord on probleemiks 

huvihariduse eest tasumine – 2004. aastal oli neid 44%. 

 

 
Joonis 39. Probleemid lapse huvihariduse eest tasumisel 

 

Vaba aja sisustamisel on raha ja aeg kindlasti üheks probleemiks ent sobivate kohtade 

puudumine oli esikolmikus nii aastal 2004 kui ka nüüd: ekstreemspordi sisehalli, jäähalli ja 
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ujumise ning ratsutamise võimaluste puudumist või vähesust toonitasid oma vastustes nii 

õpilased kui lapsevanemad.  

Soodustuste saamise võimalustest huvihariduse eest tasumisel on teadlikud kõigest 21% 

lapsevanematest (ja see arv on isegi veidi langenud aastaga 2004 võrreldes), samal ajal kui 

79% ei ole (Kas olete teadlikud soodustuste võimalusest huvihariduse eest tasumisel?).  

 

 
Joonis 40. Teadlikkus soodustuste võimalusest 

 

Toetust huvihariduse eest tasumisel (Kas vajaksite toetust huvihariduse eest tasumiseks?) 

vajaksid enda hinnangul 49% vastanud (see arv on 2004. aasta 44%-ga võrreldes veidi 

kasvanud); siit järeldub, et veidi enam lapsevanemaid soodustust ei vaja – 51%. 
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Joonis 41. Kas vajaksite toetust huvihariduse eest tasumiseks? 

 

Korrelatsioonid huvihariduse eest makstava summa, selle probleemina tajumise ja toetuse 

vajaduse vahel lubavad põhjendatult oletada, et toetuse taotlemise aluseks on pigem summa 

tajumine probleemina mitte otseselt makstava summa suurus. Samas on näha, et mida suurem 

makstav summa, seda suurem on ka tõenäosus, et selle maksmist tajutakse probleemina. 

 

Lapsevanemate grupis, kus ollakse teadlikud soodustustest huvihariduse eest tasumisel, 

leitakse harvem, et huvihariduse eest tasumine on probleemiks (vt. järgnev tabel).  

 
Tabel 19. Soodustusest teadmine ja laste huvihariduse eest tasumise probleem (reaprotsent) 

Kas laste huvihariduse eest 

tasumine on probleem? 

  Jah Mõnikord Ei 

Jah 
9% 37% 54% 

Kas olete 

teadlikud 

soodustuste 

võimalusest? 

Ei 

12% 55% 33% 

 

Need lapsevanemad, kellele enda hinnangul on huvihariduse eest tasumine probleemiks, 

vajavad enda hinnangul ka toetust, nagu alljärgnevast tabelist nähtub. See seos on 

märkimisväärselt tugev. 
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Tabel 20. Laste huvihariduse eest tasumise probleem ja toetuse vajadus (reaprotsent) 

Kas laste huvihariduse eest 

tasumine on probleem? 

  Jah mõnikord Ei 

Jah 
97% 65% 11% 

 Kas 

vajaksite 

toetust? Ei 3% 35% 89% 

 

Huvihariduse eest tasumisel on ootuspäraselt kõige vähem probleeme kõrgharidusega 

lapsevanematel, samas kui kõige sagedamini on see probleemiks üllatuslikult kutseharidusega 

vanematele. 

 
Tabel 21. Vanemate hariduse ja laste huvihariduse eest tasumise seos (reaprotsent) 

Kas laste huvihariduse eest 

tasumine on probleem? 

 Jah Mõnikord Ei 

Algharidus .0% .0% .0% 

Põhiharidus 10% 60% 30% 

Keskharidus 12% 55% 33% 

Kutseharidus 40% 50% 10% 

keskeriharidus 15% 51% 34% 

Haridus 

Kõrgharidus 7% 49% 44% 

 

Vanemate hõivestaatus on samuti seotud võimalustega tasuda laste huvihariduse eest. Nagu 

näha järgnevas tabelis, on juhid ja spetsialistid see kategooria, kelle hulgas on kõige rohkem 

neid, kellele huvihariduse eest tasumine pole probleem. Töötutele, töölistele, pensionäridele ja 

kodustele aga on selle tasu maksmine suhteliselt suur probleem.  
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Tabel 22. Vanemate hõive ja laste huvihariduse eest tasumise seos (reaprotsent) 

Kas laste huvihariduse eest 

tasumine on probleem? 

 Jah Mõnikord Ei 

Ettevõtja 8% 54% 39% 

tipp/keskjuht 2% 43% 56% 

tipp/keskspetsialist 8% 50% 42% 

Tööline 18% 52% 31% 

Töötu 21% 63% 17% 

Kodune 12% 56% 32% 

üliõpilane 0% 0% 100% 

pensionär 75% 0% 25% 

tööhõive 

Muu 15% 62% 23% 

 

Vaatlesime ka seost lapsele taskuraha andmise ja huvihariduse eest maksmise vahel; selles 

kontekstis võib taskuraha käsitleda majanduslike võimaluste indikaatorina. Mida sagedamini 

ja mida rohkem antakse lapsele taskuraha, seda kindlamalt ei ole ka huvihariduse eest 

tasumine probleemiks (Tabel 23). See leid kinnitab veelkord, et huvihariduse eest tasumine on 

seotud leibkonna majanduslike võimalustega ja et väiksemate võimalustega leibkondadel võib 

olla keeruline leida piisavalt raha lapse huvihariduse eest tasumiseks. Nendele on toetused 

igati asjakohased.  
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Tabel 23. Taskuraha andmise sageduse ja suuruse seos huvihariduse eest tasumisega (reaprotsent) 

Kas laste huvihariduse 

eest tasumine on 

probleem? 

  Jah mõnikord ei 

iga päev 2% 43% 56% 

mõni x nädalas 9% 52% 40% 

mõni x kuus 14% 58% 28% 

peaaegu üldse mitte 48% 45% 7% 

teenivad ise 14% 43% 43% 

lapsele 

taskuraha 

andmise 

sagedus 

Muu 5% 44% 51% 

ei anna üldse taskuraha 30% 44% 26% 

nädalas alla 50 krooni 14% 52% 34% 

50 – 100 krooni nädalas 4% 56% 40% 

101 – 200 krooni nädalas 7% 42% 51% 

201 – 400 krooni nädalas 0% 36% 64% 

lapsele 

taskuraha 

summa 

nädalas 

üle 400 krooni nädalas 0% 25% 75% 

 

Vajadus toetuste järele on samuti seotud peamiselt majanduslike võimalustega. Vajadus 

toetuste järele ei ole seotud vastaja keelega – ei ole vahet, kas tegemist on eesti- või 

venekeelse inimesega. Samuti ei ole see seotud lapse vanusega – ka see omadus ei ole otseselt 

seotud majandusliku toimetulekuga. Küll aga on toetuste vajadus seotud haridustasemega, 

hõivestaatusega, sissetulekuga leibkonna liikme kohta, perekonnaseisuga, laste arvuga peres.  

 
Tabel 24. Toetuse tajutud vajadus ja hõive (reaprotsent) 

Kas vajaksite toetust? 

 Jah Ei 
Ettevõtja 56.4% 43.6% 
tipp/keskjuht  32.1% 67.9% 
tipp/keskspetsialist 41.6% 58.4% 
Tööline 53.2% 46.8% 
Töötu 83.3% 16.7% 
Kodune 52.7% 47.3% 
üliõpilane .0% 100.0% 
pensionär 75.0% 25.0% 

tööhõive 

Muu 66.7% 33.3% 
 



57 

 

Näeme, et toetuse vajajaid on vähim juhtide ja spetsialistide hulgas, enam aga teiste 

kategooriate hulgas. Töötute hulgas on toetusevajajate osakaal suurim.  

 
Tabel 25. Toetuse tajutud vajadus ja haridus (reaprotsent) 

Kas vajaksite toetust? 

 jah ei 

algharidus 0% 0% 

põhiharidus 60% 40% 

keskharidus 50% 51% 

kutseharidus 85% 15% 

keskeriharidus 54% 46% 

haridus 

kõrgharidus 40% 60% 

 
Kõrgharidusega inimeste hulgas on kõige vähem toetuse vajajaid, kõige enam on neid aga 

kutse- või põhiharidusega inimeste hulgas.  

 
Tabel 26. Toetuse tajutud vajadus ja laste arv leibkonnas (reaprotsent) 

Kas vajaksite toetust? 
 Jah ei 

1 42% 58% 
2 52% 49% 
3 72% 28% 

7-19 a. 
lapsi 
leibkonnas 

4 100% 0% 
 
 

On ka selge, et mida suurem on laste arv peres, seda tugevam on tajutud vajadus toetuse 

järele, mitme lapse peale kulub kokkuvõttes suurem summa.   

 
Tabel 27. Toetuse tajutud vajadus ja perekonnaseis (reaprotsent) 

Kas vajaksite toetust? 
 jah ei 

vallaline 52% 48% 
abielus 44% 56% 
abielus eraldi elav 57% 43% 
lahutatud 75% 26% 

pereseis 

lesk 75% 25% 
 
Peredes, kus mõlemad vanemad elavad koos ja kasvatavad ühiselt last või lapsi, on kulud 

võimalik jaotada kahe palgateenija vahel ning selles peredegrupis on vajadus toetuse järele ka 

väiksem. Suurim on vajadus toetuse järele peredes, kust üks vanematest on lahkunud (elab 

eraldi, on lahutatud või surnud). Vallaliste lapsevanemate hulgas ei ole toetust vajavate 

osakaal nii suur. Tõenäoliselt on see seletatav asjaoluga, et vallaliste hulka on end liigitanud 

ka need lapsevanemad, kes elavad vabaabielus.  
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Need tulemused võimaldavad skitseerida toetuse vajaja portree. Tegemist on suhteliselt vähe 

haritud, suhteliselt madalal ametipositsioonil töötava inimesega, kelle leibkonnas kasvab mitu 

last ja kust üks vanematest on lahkunud. Muidugi ei pea kõik tunnused korraga esindatud 

olema, kuid on tõenäoline, et üks või mõni nendest on toetusevajajate juures alati esindatud.  

 

4.4 Hinnangud huviharidusele ja noorsootöö teenustele 

Sel õppeaastal osaleb 80% vastanud lapsevanemate lastest huvitegevuses (Kas teie laps võtab 

käesoleval õppeaastal osa mõne ringi, trenni, kursuse, huvikooli tööst?). 2004. aastal oli 

analoogiline osakaal 65% - seega on huviharidusest osavõtt suurenenud ja muutus on üsna 

märkimisväärne.  

 

 
Joonis 42. Kas teie laps võtab käesoleval õppeaastal osa mõne ringi, trenni, kursuse, huvikooli tööst? 

 

Küsimusega Kuidas olete rahul Pärnu linnas pakutavate laste huvihariduse võimalustega? 

uurisime üldist rahulolu huviharidusega Pärnus. Üldiselt olid lapsevanemad Pärnus 

pakutavate huvihariduse võimalustega rahul – praktiliselt kaks kolmandikku vastanutest 

(63%) olid täiesti rahul või rahul (2004. aastal kokku 55% - seega on rahulolu kasvanud). 

Pigem ei ole rahul 16% lapsevanematest ning 19% ei oska hinnata. Üldse ei ole rahul 

huvihariduse võimalustega Pärnus 2% lapsevanematest (vt järgnev joonis).  

Rahulolematuse põhjusteks vene keelt kõnelevate lapsevanemate seas oli mõistetavalt nn. 

keeletakistus – vähe huviringe vene keeles, vähe infot vene keeles. Siiski tõid ka eesti keeles 

vastanud vanemad info vähesust probleemina esile, aga samuti maksumust, toimumisaegu ja 
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turvalisust koju tulekul seoses hilise kellaajaga, transpordiprobleemi, koha remondivajadust, 

vähest innovatsiooni ja juhendajate ebakompetentsust. 

 

 
Joonis 43. Kuidas olete rahul Pärnu linnas pakutavate laste huvihariduse võimalustega? 

 

On olemas seos kahe eelmise muutuja vahel – need vanemad, kelle laps osaleb huvihariduses, 

kalduvad olema huviharidusega enam rahul. Selle tulemuse põhjal on aga raske öelda, kumb 

põhjustab kumba – kas suurem rahulolu on lapse huvitegevuses osalemisest saadud positiivse 

kogemuse tulemus või, vastupidi, on rahulolematus selle taga, et last ei panda huvitegevuse 

ringi(desse).  

 
Tabel 28. Seos huvitegevuses osalemise ja rahulolu vahel (tulbaprotsent)  

Kas laps osaleb käesoleval 

õppeaastal osa mõne ringi 

töös? 

 Jah Ei 

üldse pole 2% 5% 

pigem pole 15% 23% 

pigem rahul 53% 38% 

täiesti rahul 15% 4% 

Rahulolu Pärnu 

linnas pakutavate 

laste huvihariduse 

võimalustega 

ei oska hinnata 16% 30% 

 

Samuti on seos rahulolu ja uute huvihariduse võimaluste soovi vahel (vt. järgnev tabel). 

Rahulolevad lapsevanemad kalduvad mitte soovima lisavõimalusi Pärnu 

huviharidusmaastikule ja vastupidi. Seos on sisuliselt hästi mõistetav – rahulolevate arvates 
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vastab pakutav nende arvates laste vajadustele, mitterahulolevad soovivad aga võimalust 

lapsel tegeleda millegagi, mida kahjuks pole 2009. aasta kevadel saadaval  

 
Tabel 29. Rahulolu Pärnu huvihariduse võimalustega seoses uute huvialade vajadusega 

Kas on mingi 

huviala millega 

tegelemiseks pole 

võimalust? 

  jah ei 

üldse pole 33% 67% 

pigem pole 37% 64% 

pigem rahul 22% 78% 

täiesti rahul 10% 90% 

rahulolu Pärnu 

linnas 

pakutavate 

laste 

huvihariduse 

võimalustega 
ei oska hinnata 

17% 83% 

 

Rahulolu huviharidusega ei ole seotud sissetulekuga leibkonnaliikme kohta ega 

haridustasemega, samuti mitte laste arvuga leibkonnas.  

 

Küsimustikus paluti lapsevanematel iseloomustada kuni kolme ringi, mille tegevuses nende 

laps osaleb. Allpool on toodud kolm tabelit, mis kirjeldavad esimesena nimetatud ringi-trenni. 

Esimeses tabelis on toodud on trenni liik ning mainimiste arv, teises ringi liik ja mainimiste 

arv ning kolmandas huvikooli või muu korraldaja nimi ja mainimiste arv.  
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Tabel 30. Esimesena nimetatud trenn, spordiala 

Kergejõustik  19 

Jalgpall 29 

Korvpall 22 

Võrkpall 22 

sulgpall, lauatennis 7 

Ujumine 19 

Võimlemine 6 

Võitluskunstid 7 

Rahvastepall 5 

Sõudmine 7 

jõusaal, aeroobika 6 

Aerutamine 2 

Ratsutamine 4 

Tennis 31 

 
Tabel 31. Esimesena nimetatud ring, kunstiala vms 

moekool, showtants 5 

tants (igasugune) 53 

Keeleõpe 11 

Kunstiring 3 

Tehnikaring 2 

Motoklubi 1 

Pillimäng 20 

laulmine (sh koorilaul) 15 

Kokandus 1 

Solistiõpe 5 

Jooga 1 

Loodusring 16 

Nukuteatriring 1 
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Tabel 32. Huvikooli vm korraldaja nimi 

Spordikool 48 

Kesklinna Tennisekool 2 

Pärnu Tenniseklubi 29 

Pärnu JK (jalgpall) 13 

"Vaprus" (jalgpall) 14 

Pauluse klubi (korvpall) 7 

Kunstide Maja 29 

Laine Mägi tantsukool 15 

Muusikakool 39 

Loodusmaja 16 

Gabrielle Moekool 5 

Raeküla Gümnaasiumi erinevad ringid 11 

Jana Trinki erakool 9 

Tehnikamaja 2 

Sõudeklubi Pärnu 4 

Sõudeklubi Kalev 3 

MTÜ Jumbo 4 

Noortekeskus 2 

 

Hinnang ringi hinnale 
Palun andke hinnang selle trenni/ringi/kursuse hinnale. 

 
Joonis 44. Palun andke hinnang selle trenni/ringi/kursuse hinnale. 
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Hinnangud ringide hinnale jäävad suuremas osas ’odav’ või ’pigem pole kallis’ poolde. 2004. 

aastaga võrreldes on hinnangutes ringide hinnale toimunud muutus, mil odavaks või väga 

odavaks pidas ringi hinda alla poole (48%) lapsevanematest. Muutust võib pidada 

positiivseks, kuna 2009. aastal ei pea ringi kalliks suurem osakaal lapsevanematest.  

 

Hinnang ringide juhendajatele  

Vastused küsimusele Palun andke hinnang selle ringi/trenni/kursuse juhendajale/õpetajale on 

väga positiivsed – vähemalt 9 vastanut 10st on juhendajatega rahul.  

 

 
Joonis 45. Palun andke hinnang selle ringi/trenni/kursuse juhendajale/õpetajale. 

 

Rahulolus juhendajatega on väike muutus paremuse poole: 2009 aastal oli rahul või väga 

rahul 97% vastanutest samas kui 2004. aastal oli rahuloleva hinnangu andnuid 92%. 

 

Hinnang ringide korraldusele  

Ka ringide tegevuse korraldusega rahulolevaid on vähemalt 90%. (Palun andke hinnang selle 

ringi/trenni/kursuse üldisele töökorraldusele (teavitamine, tundide toimumine jne)). 
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Joonis 46. Palun andke hinnang selle ringi/trenni/kursuse üldisele töökorraldusele (teavitamine, tundide 

toimumine jne). 

 

Ka siin on toimunud väike muutus paremuse poole: kui praegu on rahulolevaid vähemalt 

90%, siis 2004. aastal oli neid 88%. 

 

Hinnang ringide hinna-kvaliteedi suhtele  

Vastused sellelegi küsimusele ei erine eelmistest vastustest – peaaegu kõik vastajad on 

olukorraga rahul. (Palun andke hinnang selle ringi/trenni/kursuse hinna-kvaliteedi suhtele.) 

 

 
Joonis 47. Palun andke hinnang selle ringi/trenni/kursuse hinna-kvaliteedi suhtele. 
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Ning lõpuks – kas hinnangutes ringide hinna-kvaliteedi suhtele on midagi muutunud? Juhul 

kui on, siis õige veidi paremuse poole: kui 2004 aastal oli rahulolevaid 89% siis 2009 aastal 

vähemalt 90%.  

 

Vastused eelnevale neljale küsimusele ei olnud seotud vastaja sissetulekuga pereliikme kohta 

(Pearson r), välja arvatud hinnang esimese ringi hinnale – kõrgema sissetulekuga inimesed 

kaldusid seda odavaks pidama.  

 

4.5 Noortekeskused 

Küsimusele Kas teie laps käib mõnes noortekeskuses? vastasid 10% lapsevanematest ’Jah’ ja 

90% vanematest ’Ei’.  

 

 
Joonis 48. Kas teie laps käib mõnes noortekeskuses? 

 

Lapsevanematel paluti hinnata noortekeskuste tööd (Kuidas hindate noortekeskuste tööd?). 

Kuna eelmisest küsimusest selgus, et enamuse lapsevanemate teada nende lapsed 

noortekeskusi ei külasta, siis oodatult ei tea vanemad suurt midagi arvata noortekeskuse tööst 

– 67% vastas just niimoodi, lisaks jätsid 23% ka vastamata. 9% lapsevanematest on 

noortekeskuste tööga Pärnus rahul. Sarnaselt hinnangutega ringide tegevusele on ka 

noortekeskuste tegevus saanud maksimumilähedase hinnangu.  

Kuigi noortekeskusega rahuolevate inimeste ja nende inimeste, kelle teada nende laps käib 

noortekeskuses osakaalud langevad kokku, ei ole tegemist täielikult samade inimestega. 
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Nende hulgas, kelle laps käib noortekeskuses, on rahulolevaid 60%, kuid ka nendest vastas ’ei 

tea sellest midagi’ 38%; 2% (1 vastaja) oli rahulolematu. Nende hulgas aga, kelle laps ei käi 

noortekeskuses, vastas 95% ’ei tea sellest midagi’. Seega võib väita, et vahetu kogemusega 

lapsevanematest enamik (60%) on noortekeskusega rahul ja kogemuseta inimestest enamik 

(95%) sellel teemal sõna ei võta.  

Rahulolematust avaldas 1% lapsevanemaid (3 vastust) ning seda põhjendati järgmiselt: 

noortekeskus jookseb hoonest hoonesse ja kuskil ei olda rahul ega suudeta asju lõpuni viia; 

kõike ei saa linnalt nõuda, tuleb ka ise midagi ära teha; paigas ei ole linna valitsemiskulud ja 

reaalselt noorteni jõudvad tegevuskulud. 

 

 
Joonis 49. Rahulolu noortekeskuse tööga 

 

4.6 Vaba aeg 

Lapsevanematelt uuriti, Kas on mingi huviala, millega te tahaksite, et teie laps tegeleks, aga 

millega tegelemiseks pole Pärnus hetkel võimalust? Olemasolevaid võimalusi pidas piisavaks 

78% lapsevanematest ning 22% leidis, et siiski midagi on veel puudu (Joonis 50). Viimastel 

paluti ka täpsustada, mis puudu on. Kõige enam tuntakse puudust ratsutamise võimalustest 

(12 vastust), iluuisutamise ja uisutamise võimalustest üldse (12 vastust), ujumisvõimalustest 

(4), ekstreemspordihallist (3), tehnikaalastest ringidest, ka fotograafia-alastest ja arvutiõppest 

(5), võimalusest vabas vormis bändi teha või trumme õppida (3), tennise treeningutest (3), aga 

ka kaasaegsest teaduse tegemise võimalusest noortele (teaduskeskus), tervisespordi 
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võimalustest krooniliselt haigetele lastele, kergemast võimlemisest, maleringist, 

matemaatikaringist, võimalustest lumelauaga sõita. 

 

 
Joonis 50. Kas on mingi huviala, millega tegelemiseks pole Pärnus hetkel võimalust? 

 

Mis on takistuseks, et laps või noor ei saa soovitud alaga tegeleda? Nendest, kes sellele 

küsimusele üldse vastasid, arvas 25%, et lihtsalt ei ole sellist füüsilist kohta, kus nimetatud 

alaga tegeleda (kõige enam mainiti jäähalli puudumist, ratsutamise võimaluste puudumist, 

ekstreemspordihalli puudumist, kardiraja ja lasketiiru puudumist, ujumisvõimaluste piiratust). 

Lapsevanematest 23% ütles, et sellist ringi/tegevust ei ole olemas Pärnus (näiteks tantsuklubi 

Todes ei tegutse Pärnus, meditsiinialast ringi ei ole, relvahuvi ei saa rahumeelselt rakendada). 

5% leidis, et ajad ei sobi ja 6% ei sobinud maksumus, transpordiprobleem oli sellele 

küsimusele vastanutest 4%. Oli ka muid üksikuid vastuseid nagu „ei mahtunud nimekirja”, „ei 

leidnud infot”, „minu laps ei ole terve ja ei jaksa teistega võrdväärselt spordiga tegeleda”. 

 

4.7 Taskuraha  

Kui tihti annavad lapsevanemad lastele taskuraha (Kui tihti on teil võimalik anda oma lapsele 

taskuraha?)? 39% vastanud vanematest annavad taskuraha mõni kord nädalas ja 31% mõni 

kord kuus. Iga päev annab 13% vanematest taskuraha oma võsukestele, kuid 6% ei saa 

peaaegu üldse lastele taskuraha anda. Vastusvariandi all „muu” mõeldi kõige sagedamini, et 

taskuraha antakse vastavalt vajadusele, kuid mainiti ka toitjakaotuspensionit, kindlate reeglite 
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puudumist või avaldati arvamust, et laps ei oska rahaga ümber käia ja seetõttu pole taskuraha 

antud. 

 

 
Joonis 51. Kui tihti on teil võimalik anda oma lapsele taskuraha? 

 

Nädalase taskuraha suurust (Kui palju annate (ühele) lapsele nädalas taskuraha?) täpsustasid 

lapsevanemad alljärgnevalt: 

 

 
Joonis 52. Kui palju annate (ühele) lapsele nädalas taskuraha? 
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Taskuraha osas on õpilased ja lapsevanemad üksmeelel – mõni kord nädalas ning enamasti 50 

– 100 krooni, see on tavalisim. Noored kulutavad oma taskuraha nii mõistlikult kogudes ja 

midagi vajalikku ostes kui ka impulsiivselt – sõpradega koos olles niisama.  

 

Taskuraha suurus, mida lapsele antakse, on ilmselgelt seotud majanduslike võimalustega – 

hõivestaatusega, sissetulekuga pereliikme kohta, haridustasemega.  

 
Tabel 33. Hõivestaatus ja taskuraha summa 

Tööhõive Keskmine* 
ettevõtja 2.36 
tipp/keskjuht 2.72 
tipp/keskspetsialist 2.65 
tööline 2.24 
Töötu 2.21 
kodune 2.34 
üliõpilane 4.00 
pensionär 3.00 
Muu 2.38 

* keskmine skaalal:  
1 ei anna üldse taskuraha 
2 nädalas alla 50 krooni 
3 50 – 100 krooni nädalas 
4 101 – 200 krooni nädalas 
5 201 – 400 krooni nädalas 
6 üle 400 krooni nädalas 
 
Tabel 34. Lapsele antava taskuraha ja hõivestaatuse seos (reaprotsent)  

Lapsele taskuraha summa nädalas 

 

ei anna 

üldse 

taskuraha 

nädalas 

alla 50 

krooni 

50 – 100 

krooni 

nädalas 

101 – 200 

krooni 

nädalas 

201 – 400 

krooni 

nädalas 

üle 400 

krooni 

nädalas 

ettevõtja 21% 36% 33% 8% 3% 0% 

tipp/keskjuht 6% 36% 42% 15% 2% 0% 

tipp/keskspetsialist 8% 41% 36% 11% 4% 1% 

tööline 12% 57% 27% 3% 1% 0% 

töötu 4% 71% 25% 0% 0% 0% 

kodune 9% 61% 21% 7% 0% 2% 

üliõpilane 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

pensionär 50% 0% 0% 25% 0% 25% 

tööhõive 

muu 23% 46% 15.4% 7% 0% 8% 

 

Ja „muidugi“ on olemas ka tugev positiivne seos nädalase taskurahasumma ja sissetulekuga 

leibkonnaliikme kohta vahel (r=0,33). Suurema sissetulekuga peredes antakse lastele rohkem 

taskuraha. Samuti antakse taskuraha sagedamini, siin on seos veelgi tugevam (r=-0,35).  
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Haridustase on seotud nädalase taskuraha summa suurusega (r=0,13; kõrgema 

haridustasemega kaasneb ka suurem taskuraha summa) kuid mitte taskuraha andmise 

sagedusega.  

Huvitaval kombel ei ole taskuraha summa ega andmise sagedus seotud laste arvuga 

leibkonnas ega ka mitte leibkonna suurusega.  
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5 Kokkuvõte ja soovitused 
Üldiselt on rahulolu huvihariduse ja noortespordiga Pärnus kõrge või väga kõrge nii noorte 

kui lapsevanemate hulgas ning olemasolevaid võimalusi kasutatakse aktiivselt. 

Eesti ja vene vastajate vahel ei ilmnenud olulisi erinevusi arvamustes. 

Pärnu õpilased kalduvad viibima peale tunde koolis valikuliselt – sõltuvalt pakutavast 

tegevusest. Muusika ja laulmine on koolis peale tunde näiteks populaarsed, kuigi muusikaga 

tegelemine tervikuna tundub olevat noorte seas populaarsust kaotanud võrreldes 2004. 

aastaga. Kooli roll vaba aja info jagamisel ei ole samas just eriti suur, paraku ei tunta koolis 

ka väga palju huvi noorte vaba aja sisustamise soovide ja ootuste kohta ning siin ei ole 

viimaste aastatega muutusi kahjuks toimunud. Samas tulemused näitavad, et koolipoolse huvi 

tundmine tõstab rahulolu koolivälise huvitegevuse osas ja aitab ka üldiselt kaasa noorte 

aktiivsusele.  

Põhilise info vaba aja sisustamise osas saavad noored mõistagi eakaaslastelt, kõik muud 

kanalid on sõprade kõrval väheolulised. Lapsevanemad hangivad infot traditsioonilisemaid 

kanaleid kaudu – ajakirjandus, tuttavad, oma laps, aga ka Internetist. Üldiselt on 

lapsevanemad info leidmisega rohkem hädas, kui noored või siis teadvustavad lapsevanemad 

täiskasvanutena ja oma laste eest vastutavatena probleemi olulisemana.  

Huvihariduse eest tasumine on siiski teatud osale lapsevanematest probleemiks. Oluline on 

siinkohal märkida, et linna toetustest huvihariduse eest tasumisel on teadlikud vähesed. 

Lapsevanemate haridusest ja hõivatusest muidugi sõltub, kas ja kui palju nad huvihariduse 

eest tasumist probleemiks peavad – kõrgharidusega spetsialistidena ja juhtidena töötavad 

vanemad annavad sagedamini ja rohkem oma lastele taskuraha ning ei näe ka huvihariduse 

maksumust probleemina. 

Noortekeskused ei ole veel Pärnus väga tuntud. Siiski, enamus nendest, kes on noortekeskust 

külastanud, lähevad meelsasti sinna ka tagasi. Lapsevanematele on noortekeskuse teema aga 

pigem tundmatu. 

Noortel on huvi noorteprojektide ja –ürituste korraldamise vastu, kuid seda huvi ei ole 

tänaseks paljud veel realiseerida saanud ning see on kahtlemata koht, mille edasi arendamisele 

mõelda. Ka osalemine noorteorganisatsioonides oli märkimisväärne, et sellesse valdkonda 

rohkem panustada.  

Vaba aeg tähendab noorte jaoks enamasti siiski niisama olemise ja suhtlemise aega, mitte 

organiseeritud aega huvihariduse või trennide näol. Seega on selliste vaba aja kohtade (sh 
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noortekeskuste) loomine, kus noored saavad lihtsalt koos olla ja suhelda ning miks mitte 

võimalusel projekte algatada, üritusi korraldada, igati soovitav. Vabal ajal noored ka sageli 

puhkavad, magavad, on perega, jalutavad niisama. 

Ikka ja alati leidub ka neid, kel pole aeg-ajalt, mõnikord oma vaba ajaga midagi peale hakata, 

sagedamini on see õpilastele probleem koolivaheaegadel ja nädalavahetustel, vähemal määral 

on ka neid, keda see probleem iga päev kimbutab. Seda olukorda saaks leevendada 

spetsiaalsete koolivaheaja ja nädalavahetuste programmide näol.  

Krooniliselt haigete või ka erivajadustega noorte vaba aja sisustamise probleemid jooksid 

samuti lapsevanemate arvamustest läbi – see on sihtrühm, kelle peale huvihariduse ja spordi 

valdkonnas ei ole siiani palju mõeldud. 

Vaba aeg kulub kõige rohkem meelsaimate tegevuste peale noortel: sõpradega koos olemine, 

niisama jalutamine, sport, ka ekstreemsport, aga ka looduses olemine ja lugemine ei jää 

kaugele maha. Nii lapsevanemad kui noored toonitavad oma vastustes, et võimalusi, kohti on 

vaja juurde – seda just ekstreemspordi vallas, aga ka uisutamiseks ja ujumiseks.  

Uuringu tulemused annavad olulist teavet huviharidusega rahulolu kohta nii lapsevanemate 

kui õpilaste seas, võimaldavad hinnata tehtud tööd ja saavutatud eesmärke, kavandada uusi 

suundi ja parendada hästi toimivat vaba aja korraldamise süsteemi Pärnus veelgi. 


