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Küsitlus viidi läbi 29. novembrist kuni 4. detsembrini 2016 aastal kasutades Google 

küsitlusankeedi vormi. Küsitlusele vastas 175 noort, neist 110 olid naised ning 65 mehed.  

 

Kõige rohkem vastajaid oli vanusegrupist 15-17 eluaastat (61 inimest ehk 34,9% vastanutest), 

järgnesid 10-14 aastased vastajad (23,4%) ning 20-26 aastased (21,1%). Kõige vähem oli 

vastajaid vanusegrupis, kuhu kuuluvad nooremad kui 10-aastased (joonis 1). 

 

 
Joonis 1. Vanuseline jaotus 

 

Kõige enam vastanuid oli ülekaalukalt Valga linnast (72 inimest ehk 41,1%), järgnesid Tõrva 

linn (vastanuid 27 ehk 15,4%) ning Taheva vald (20 inimest ehk 11,4%). Positiivne on see, et 

vastajaid oli kõigist omavalitsustest (joonis 2). 



 

 

Joonis 2. Vastanute jaotus kodukoha järgi 

66,3% (116 in) Valgamaa noortest meeldib enim vaba aega viita sõpradega väljas olles ning 

iseseisvalt spordiga tegeledes (89 inimest ehk 50.9% vastanutest). Väga paljudele Valgamaa 

noortele meeldib ka vabal ajal looduses viibida (82 inimest 46.9%). Vähem populaarne on vabal 

ajal noortekeskuses käimine (32 inimest, 18,3% vastanutest) (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Enim meeldivad vaba aja veetmise võimalused 



 

 

Uurisime, kui suur on huviringides osalemise tase väljaspool kooli. Väljaspool kooli huviringide 

töös osalejaid on vähem kui neid, kes ei osale huviringide töös kooliväliselt, kuid vahe on 

vaevumärgatav (joonis 4). 

 

Joonis 4. Väljaspool kooli huviringide töös osalemine 

Küsimusele, millistes huviringides väljaspool kooli osaletakse tuli vastuseid väga palju. Enim 

vastanutest käib kooliväliselt kokandusringis, teist-kolmandat kohta jagavad näitering ning 

muusikakool. Populaarsuselt neljandat–viiendat kohta jagavad kergejõustik ning kunstiring.  

Vastused jaotusid järgnevalt: 

 Aeroobika 

 Bänd (2) 

 Ehetering 

 Fotoring 

 Jalgpall (6) 

 Kalastusring 

 Kergejõustik (7) 

 Kokandusring (9) 

 Korvpall 

 Kodutütred 

 Kunstiring (7) 



 

 Käsipall (3) 

 Käsitöö (2) 

 Lauatennis (2) 

 Laulmine, koorilaul (5) 

 Loovring 

 Male- ja kabering 

 Muusikakool (8) 

 Mäesuusatamine 

 Näitering (8) 

 Ratsutamine (4) 

 Rahvastepall (2) 

 Rahvatants (6) 

 Robootikaring 

 Saalihoki (2) 

 Tankla TV 

 Tantsimine, tantsutrenn (4) 

 Trenn,spordiklubi, spordiring (4) 

 Pallimängudering (4) 

 Prantsuse keel (2) 

 Ujumine (2) 

 Valga Ukraina Laupäevakool 

 Vibulaskmine 

 Võrkpall (3) 

Neile noortele, kes vastasid, et nad ei osale väljaspool kooli huviringides (94 vastajat 53,7%) , oli 

palve ka oma vastust põhjendada. Põhendused olid järgnevad: 

 Aega pole või aega ei jää kooli/töö kõrvalt tegelemiseks (27) 

 Ajad ei sobi (2) 

 Depressioon  

 Ei paku huvi (6) 

 Ei käi enam koolis (6) 

 Ei meeldi perioodiline huvitegevus, meeldib iseseisvalt hobidega tegeleda 

 Ei leidu huviringe mis huvi pakuks (22) 

 Nädalavahetusel pole huviringe 

 Elan nädala sees teises linnas (2) 

 Tegelen vabatahtlikuna noorteorganisatsioonide töös 

 Käin tööl 



 

 Liiga vana huviringideks 

 Ei oska öelda (2) 

 Tegelen enda hobidega mis mind huvitavad (2) 

 Osalen Noorte Kotkaste ja Kodutütarde üritustel piisavalt palju juba 

 Huviringid mis tegutsevad on mõeldud peamiselt lastele 

 Huviringides osalemine võtab vabast ajast palju aega ära 

 Olen laisk 

 Sest Zumba ja treeningud ei kuulu huviringide alla 

 Käin trennis 

 Väikses külakohas ei ole millegagi tegeleda ja kaugemal käimine ei tasu ära 

 

Küsimusele, kas väljaspool kooli osaletakse ka noorteorganisatsioonide töös  tuli eitav vastus 

77,1% osakaaluga . Noorteorganisatsioonide töös osaleb 40 inimest ehk 22,9% vastanutest 

(joonis 5). 

 

Joonis 5. Noorteorganisatsioonide töös osalemine 

Vastanud, kelle vastus oli „Jah“, said vastata ka küsimusele, millises noorteorganisatsioonis 

osaled, ning mida see talle annab. Organisatsioonide vastuse koha pealt käis läbi erinevaid 

vastuseid: 

Kodutütred, KUMU noorteklubi Tallinnas, meeldib vabatahtlik töö, Õpilasesindus, projektide 

kirjutamine, Valgamaa Noortekogu, Kaitseliit, Noored Kotkad, Tankla, Noored 



 

Sotsiaaldemokraadid, erinevad MTÜ-d, noortevolikogu, raadio, Nupp Nokib, Sinine Äratus, 

Tõrva Noortevolikogu, Tõrva Öölan, YFU. 

Mida aga noorteorganisatsioonis osalemine noorele annab, tuli vastuseid järgnevalt: 

 Uusi kogemusi (8) 

 Eneseväljendusvõimalust (2) 

 Eneseteostust (2) 

 Enesekindlust 

 Laiendada oma silmaringi (2) 

 Häid mälestusi 

 Oskusi (3) 

 Tutvusi (7) 

 Teadmisi (5) 

 Enesekaitset 

 Kuuluvustunnet (2) 

 Arenguvõimalusi 

 Proovilepanekut  

 Analüüsioskust 

 Võimalus oma teadmisi noorematele edasi anda ja ise uusi põnevaid asju juurde õppida. 

 Ma teen seda heade sõnade ja ilusate väikeste laste naeratuste eest. 

 See annab mulle tahtejõudu sellega kogu aeg tegeleda ning see rõõmustab mind. 

 Ootan mis katsumused see mulle toob 

 Saan teha midagi oma kogukonna ja kooli õpilaste heaks 

 

Küsitluses oli palutud vastajatel hinnata ka 5-palli süsteemis rahulolu Valgamaal pakutavate 

vaba aja veetmise võimalustega. Suurem osa vastajatest (65 inimest 37,1%) on rahul Valgamaal 

pakutavate vaba aja veetmise võimalustega. 5,1% ei ole üldse rahul (joonis 6). 

 



 

 

Joonis 6. Rahulolu Valgamaal pakutavate vaba aja veetmise võimalustega 

Uurisime ka selle kohta, kuidas osaletakse oma kodulinna/valla sündmustel. Vastus oli 

ülekaalukalt positiivne ehk 88% vastanutest (154 in) võtab osa oma kodulinnas/vallas 

korraldatavatest sündmustest (joonis 7). 

 

Joonis 7. Kodulinnas/vallas korraldatavatest sündmustest osavõtmine 

Kui vastanu märkis vastuseks „Ei“, siis oli tal võimalus seda ka põhjendada. Vastused jaotusid 

järgnevalt: 



 

 Meeldib sündmusi korraldada, aga ise kuskil osalemiseks olen pigem laisk. Aeg-ajalt ikka 

osalen, aga pigem vähe. 

 Õpingud viisid mind suurlinna ja kodulinnas käin harvem 

 Pole piisavalt huvitavaid üritusi (4) 

 Pole aega (3) 

 Neid kas ei korraldata või ma pole olnud informeeritud nendest 

 Ei ole midagi huvitavat 

 Normaalsed sõbrad ei käi seal, ja mingite jorssidega ka ei taha väga minna 

 Enamus üritustest ei paku mulle huvi (2) 

 Üritusi korraldavad aastast aastasse samad inimesed, kelle gruppi ei ole nii lihtne 

sulanduda. Nähtud ja proovitud. 

 Ei viitsi tegelda 

 Harva, enamasti ei tea, kui midagi toimub. 

 Ei ole huvitatud (2) 

 

Et selgitada välja, kui palju noored oma maakonna sündmustest osa võtavad, siis küsisime ka 

seda, kas noored osalevad oma naabervaldade/linnade sündmustel. Vastused jagunesid 

ülekaalukalt positiivse suunas  68% ehk 119 inimest ning 32% vastas negatiivselt (joonis 8). 

 

Joonis 8. Naabervaldade/linnade sündmustel osalemine 

Taaskord oli võimalus oma negatiivset vastust põhjendada. Vastused jaotusid järgmiselt: 

 Tihtipeale ei ole teadlik nendest sündmustest, vähe infot/reklaami (6) 



 

 Meeldib sündmusi korraldada, aga ise kuskil osalemiseks olen pigem laisk. Aeg-ajalt ikka 

osalen, aga pigem vähe. 

 Alati pole võimalusi minekuks (2) 

 Oma vald pakub piisavalt võimalusi 

 Ei paku piisavalt huvi, et transport muretseda jaa jamada selliste asjadega 

 Käin ainult laatadel 

 Pole aega (11) 

 Puudub transport (3) 

 Pole huvi (3) 

 Pole olnud huvitavaid üritusi (2) 

 Ei viitsi käia (2) 

 Ei oska öelda 

 Enamuse ajast olen kooli tõttu teises maakonnas 

 Sest me ei lähe kaugele 

 Liiga kaugel 

 Olen liiga noor 

 Pole põhjust 

 

Uurisime, kas noorel, kellel on oma kodukohaga seonduvalt idee või mure, siis kas ta teab kohe, 

kelle poole tuleks pöörduda. Vastused jäid peaaegu viiki ehk neid noori, kes ei tea kelle poole 

pöörduda on praeguse seisuga siiski rohkem – 49.7%. Võimalus oli vastata ka „muu“ ehk nii ja 

naa. Seda vastusevalikut kasutas vaid 4 inimest (2,3% vastanutest) (joonis 9). 

 



 

Joonis 9. Teadlikkus kelle poole pöörduda  kodukoha paremaks muutmise või mure korral. 

Küsimustiku viimase küsimusena uurisime, kas noorte arvates kaasatakse neid Valgamaal 

piisavalt. 61,7% vastanutest (108 inimest) arvab, et noori kaasatakse piisavalt (joonis 10). 

 

Joonis 10. Noorte kaasamine Valgamaal 


