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Koolitused 2014-2015
 3-päevased nõustamiskoolitused tüdrukutele vanuses 

13-19

Kokku 12 koolitust, millel osales 150 tüdrukut

 1-päevased koolitused poistele vanuses 16-19

Kokku 5 koolitust koolides, millel osales 99 poissi





Tüdrukute koolituse 1. päev
 Mõisted (sotsiaalne ja bioloogiline sugu, soorollid, 

soostereotüübid, sooline võrdõiguslikkus, võrdsus ja

ebavõrdsus, diskrimineerimine...)

 Poiste ja tüdrukute erinev kasvatamine

Näited levinud müütidest ja stereotüüpidest

 Meedia ja popkultuuri roll soostereotüüpide

taastootmisel



Tüdrukute koolituse 2. päev
 Naistevastase vägivalla liigid ja vormid (psühholoogiline, füüsiline, 

seksuaalne, majanduslik vägivald paarisuhtes, seksuaalvägivald, 
inimkaubandus, prostitutsioon jne) 

 Naistevastase vägivalla levik

 Vägivalda puudutavad seadused

 Perevägivalla, seksuaalvägivalla, prostitutsiooni kohta levinud müüdid

 Kuidas käituda, kui koged vägivalda, kust saada abi? Kuidas toetada
vägivalda kogenud sõpra?

 Paarisuhe. Vägivallaring vs võrdsuse ring

 Vägivalla esmased märgid paarisuhtes

 Romantilised suhted, suhted koolikaaslastega



Tüdrukute koolituse 3. päev

 Vägivalla ennetamisel olulised faktorid:

 tüdrukute haridus- ja karjäärivalikud,

 majanduslik sõltumatus

 enese väärtustamine

 Enesekehtestamine, konfliktide lahendamine

 Praktilise enesekaitse koolitus



Tüdrukute koolitajad
 Kaks põhikoolitajat, kellel oli eelnev kogemus noortega

töötamisel ja kes olid läbinud naistevastase vägivalla alase
täiendkoolituse:

Kadi Vahtra ja Jaanika Aasa eestikeelsetel, 

Elliina Krutova ja Julia Ront venekeelsetel koolitustel.

 Iga koolituse läbiviimisse oli lisaks kaasatud vähemalt kaks
eksperti, kellest soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlejal oli 
eelnev vastavate koolituste läbiviimise kogemus;

 naistevastase vägivalla teemat käsitlesid erinevate naiste 
tugikeskuse  töötajad;

 enesekaitse koolitajatel oli abitreeneri ettevalmistus.



Tüdrukute koolitused 

maakondades
Eestikeelsed koolitused

 Tallinnas (Laagris)

 Rakveres

 Tartus

 Ida-Virumaal Kurtnas

 Haapsalus

 Põltsamaal

 Paides

 Võrus

 Harjumaal Sauel

Venekeelsed koolitused

 Narvas

 Tallinnas

 Sillamäel



Tüdrukute tagasiside 1 
 Koolituse alguses ja lõpus  täitsid osalejad küsimustiku, mille põhjal 

hindasime koolituse tulemuslikkust. 

 Hoiakuid ja teadmisi kaardistav küsimustik koosnes 20 väitest, millega 
sai nõustuda või mitte nõustuda. Küsisime näiteks, mida arvatakse 
väidetest:

 Ainult sale tüdruk on ilus

 Mees peab olema pere peamine toitja

 Kui poiss on armukade, näitab see tema suurt armastust minu vastu

 Pereelus tuleb ikka aeg-ajalt ette, et üksteise peale karjutakse või üksteise vastu kätt tõstetakse. 
Selline on normaalne elu.

 Tihti on vägistatud naised ise selleks põhjust andnud.

 Hoiakud muutusid kõigi väidete osas.



Tüdrukute tagasiside 2
 Lisaks vastasid tüdrukud koolituse lõpus kokkuvõtvale küsimustikule, kus 

hinnati koolitust 5-palli süsteemis. 85 % osalejatet hindas koolitust hindega 5, 
ülejäänud hindega 4. Lisaks küsisime, kas soovitate oma tuttavatel samal 
koolitusel osaleda ja miks. Tüdrukud kirjutasid näiteks järgmist: 

 Jah, sest see teema puudutab kõiki noori, iga naine ja mees peaks teadma, kuidas enda eest seista ja ennast kaitsa.  

 Jah, sest oli väga hariv ja seejuures väga lõbus. Jah, see koolitus oli hariv ja tõstis enesekindlust.

 Soovitaksin küll, saab hea ülevaate teemast. Saab mõelda oma elule, kogemustele, teha järeldusi ja ka midagi ette võtta.

 Kindlasti soovitan, sest naised usuvad siis endasse rohkem ja tunnevad ära vägivaldse mehe.

 Kindlasti, sest noored teavad vähe ja neil oleks rohkem infot vaja.

 Jah, sest peale koolitust olen enesekindlam. Jah, saab teada asju, mille kohta poleks arvanud, et ei tea.

 Kohe kindlasti, sest see annab väga palju motivatsiooni ja õpetab käituma erinevates olukordades.







Poiste koolituse eesmärgid
 Ennetada naistevastast vägivalda, suurendades koolitusel 

osalevate poiste teadlikkust ühiskonna soosüsteemist ja 
selle taastootmisest, soorollidest, soostereotüüpidest ning 
üldise soolise ebavõrdsuse seostest naistevastase 
vägivallaga. 

 Tutvustada poistele naistevastase vägivalla erinevaid 
vorme ja vägivalla kohta levinud müüte, õpetada neid 
märkama vägivalla esimesi tundemärke ja vägivalla 
juhtumitele adekvaatselt reageerima. 

 Tõsta poiste arusaamist tegelikust mehelikkusest, 
parandada nende suhtlemisoskust ning panna neid mõistma 
sageli popkultuuris valdavate stereotüüpide tühisust.



Poiste koolituste kava
 Soorollid ja stereotüübid. Naistevastane vägivald popkultuuris

 Terved ja ebaterved peresuhted. Lähisuhtevägivalla mõiste ja sellega seotud
müüdid

 Kogu tõde naistevastasest vägivallast. Vägistamine. Alandamine. Peksmine. Kuidas 
toimid sina?

Kuidas käituda kui näed seltskonnas alandamist? Kuidas käituda kui saad teada, et 
mõnd tüdrukut suhtepartner on löönud? Kuidas käituda kui kedagi tutvusringkonnast on 
vägistatud? 

 Mida peaks tegema vägivalla ohver / vägistamise ohver. Kuhu suunata ohver 
pöörduma abi saamiseks?

 Milline on tõeline mees? Tutvume kaasaegse mehelikkuse põhimõtetega, milline on 
õige käitumine erinevates rollides ja olukordades. Käitumine sõbrana. Abivalmidus, 
ärakuulamine, rääkimine. Käitumine suhtepartnerina, sh lahkhelide ja tülide korral. 
Käitumine vaimse või füüsilise vägivallajuhtumi tunnistajana.



Poiste koolitajad
 Sass Henno - kirjanik, koolitaja ja õppejõud. 

Võrgustiku “Mehed vägivalla vastu” asutaja.   

Modereerinud Eesti ettevõtjate paneeli “Mehed võrdse palga 
eest” ning võtnud sõna mitmetel naistevastase vägivalla 
konverentsidel. 

Reklaamiagentuuri Spring juhina teeb tihedat koostööd Eesti 
Naiste Varjupaikade Liidu ja naiste tugitelefoniga 1492.

 Andres Sild- psühhiaater ja psühhoterapeut ning koolitaja.

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kauaaegne koostööpartner, 
tugikeskuste töötajate superviisor.



Poiste koolitused 
Poiste koolitused toimusid

 Tallinna Inglise Kolledžis

 Pärnu Ühisgümnaasiumis

 Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumis

 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis

 Kuressaare Gümnaasiumis



Poiste tagasiside
Koolituse lõpus täitsid osalejad küsimustiku, mille põhjal 
hindasime koolituse tulemuslikkust.

1.Kuidas kasvas sinu teadlikkus soorollidega seotud probleemidest koolituse käigus?

 Vähe  3%

 Keskmiselt 46%

 Palju 51%

2. Kui oluliseks hindad koolituse käigus saadud informatsiooni enda ja oma 
tutvusringkonna jaoks?

 Väheoluliseks 1%

 Keskmiselt oluliseks 11%

 Väga oluliseks 88%



Poiste tagasiside 2
3. Kuivõrd muutus tänu sinu koolitusele oskus anda nõu tüdrukule või naisele, kes on kogenud naistevastast 

vägivalda?

 Oskan soovitada pöörduda tugitelefonile või tugikeskusesse 28%

 Oskan anda soovitusi vägivaldse suhte lõpetamiseks/vägivallakogemusest ülesaamiseks 72%

4. Kuivõrd oluliseks hindad sellist koolitust noormeestele oma vanuserühmas?

 Pigem kasulik 4%

 Väga oluline 27%

 Selline koolituspäev võiks olla iga kooli õppeprogrammis  69%

5. Mida soovitab koolituse programmis edaspidi muuta?

 Ma ei oskakski muuta, õhkkond on vaba ja sunnib kuulama. Omad lood kõrvale seovad kuulajaid ja panevad asjad 
õigesse perspektiivi

 Programm võiks olla rohkemates koolides. Mulle meeldis kuidas Sass esitas ja andis teavet, hästi noortelähedane. 

 Ma ei muudaks midagi, kui siis ainult seda, et selline loeng/koolitus võiks igas koolis toimuda. Muidu on kõik väga hästi 
korraldatud ja vägagi kuulatav. 



Poiste tagasiside 3
6. Sinu muud mõtted ja kommentaarid, kuidas võidelda naistevastase vägivallaga ühiskonnas. 

 Ma arvan, et see on väga oluline, et just noored kasvavad mehed saavad teadmisi juurde. Mitte, et emad ei 
ütleks ainult tütardele, et nad lühikest seelikut ei kannaks, vaid see, et isad ütleksid poegadele, et vägivald on 
vale.

7. Mida õppisid naistevastase vägivalla kohta tänu koolitusele?

 Et sümptomid on tihtipeale sarnased ja vaikimisest pole kellelegi kasu. Koolitus oli tõesti silmi avav ja sooviksin 
ka teistes sellist teadlikkust kasvatada. 

 Sain teada, kuidas oleks õige abi anda ohvrile, millist käitumist vältida, põnevaid lugusid kuulata. Sain ka teada, 
kui suur ja lai on tegelikult see probleem, sest igapäevases elus ei ole seda märgata. 

 Kuidas aidata või kuidas suhelda inimesega, kes on kokku puutunud vägivallaga. 

 Vägivalla aluspõhjuseid, kuidas märgata, kuidas ise vältida vägivaldseks muutumist.

 Õppisin kuidas võivad tekkida probleemid ja vägivald suhtes, kuidas seda lahendada, kuhu pöörduda probleemide korral, 
mida teha kui suhted ei parane ja kuidas suhe lõpetada vägivallatult.



Rohkem infot leiate

http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/

http://naisteliin.ee/

http://mehedvägivallavastu.ee/

http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/
http://naisteliin.ee/
http://mehedvägivallavastu.ee/

