Eesti noorteorganisatsioonid kui uue põlvkonna kasvatajad
Kaisa Rooba
Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass

Vanem generatsioon tavatseb olenemata ajastust noorte kohta öelda, et nad on hukas. 21.
sajandi noori iseloomustab nende arvates nutisõltuvus ning oskamatus füüsilist tööd teha.
Arvan, et selline arvamus on klišee, sest noored tahavad panustada ühiskonda ja nad teevad
seda tihti vabatahtlikku tööd tehes mõnes Eesti noorteorganisatsioonis, kus eksisteerib võimalus
reaalselt panustada ühiskonna hüvanguks.
Noorteorganisatsioonid on kohad, kus tegusatel noortel on võimalus kokku saada ja üheskoos
oma ideid teostada. Mulle meenub esimesena Noorsooühing Eesti 4H, mis koondab endas
aktiivseid ja ettevõtlikke maaelu väärtustavaid noori, kes ei pelga proovida ning katsetada seda,
mis päriselt elus ette tuleb. Seal õpitud praktilised kogemused on neile väärtuslikuks
kogemuseks tuleviku tööelus ning samas leiab sellisest organisatsioonist sõbrad kogu eluks,
sest seal saavad kokku samasuguste väärtustega inimesed. Kui keemias lahustub sarnane
sarnases, siis samasuguste huvide ja väärtustega inimestel on lihtsam omavahel leida ühist
jututeemat. Samas ei ole ühe noorteorganisatsiooni eesmärk vaid noorte vaba aja sisustamine
ega sõprussuhete loomise toetamine. On oluline, et organisatsioon õpetab väärtustama
traditsioone ja Eesti maaelu, mis on aluseks meie ühiskonna säilimisele, kuna maaelu põhjal
saab toimuda põllumajandus, mis on eelduseks eestimaise toidu loomiseks. Eesti on suhteliselt
puutumata loodusega riik, kus on säilinud veel komme metsas seenel ja marjul käia ning
turbasamblaga maja soojustada, kuid selleks, et sellised kombed eristaksid eestlasi ka tulevikus
teistest rahvastest, peab noori harima selliste võimaluste olemasolust, sest noorus kujundab
inimese tavad ja harjumused edasiseks eluks.
Eestis on väga tegusad erinevate parteide noorteorganisatsioonid, mis on tihtipeale kasvulavaks
ka tulevastele poliitikutele. Näiteks on Eesti vabariigi endine peaminister Taavi Rõivas olnud
aastatel 2001-2003 Reformierakonna noortekogu esimees ning Eesti välisminister Sven Mikser
on olnud Keskerakonna noortekogu esimees aastatel 1998-2000. Nad mõlemad on öelnud, et
see esimene juhtiv ametikoht on neile andnud vajalikke kogemusi tuleviku liidrirolli täitmiseks,
sest noortekogu esimees on see, kes esindab noori partei kõrgemate juhtide ees ja organiseerib
noorte tegevusi. Samas saab igaüks, kes kuulub noortekogusse, kujundada välja endast
poliitmaastikku tundva valija, kes tajub reklaamitrikke ega lähe iga lubaduse ohvriks. Muidugi

on erakonna noortekogu liikmetel on alati võimalus osaleda ka kohtumistel oma erakonna
poliitikutega ning küsida neilt küsimusi, mis neid huvitavad ning selle läbi saab noortel tekkida
arusaam poliitikast.
Kohaliku elu edendamisel mängivad paljudes omavalitsustes olulist rolli noortekogud. Need on
apoliitilised ühendused, mille eesmärk on noori reaalselt kaasata oma kodukoha elu paremaks
muutmisel. Samas on noortekogusse kandideerimine ja pääsemine ka omamoodi mini-valimiste
läbi mängimine, sest eeldab kandideerijalt ideid kodukoha kohta ning oskust ennast reklaamida.
Minu kodukohas Tapal on väga aktiivne noortekogu aastast 2010. Nende abiga sai selle aasta
suvel teoks Nostalgiajaam, kus noortekogu liikmete esmane ülesanne oli kogu kultuurkihi alla
mattunud Tapa jaamahoone ära puhastada ning samas ka külaliste saabumiseks ette valmistada.
Olin ise seal kõrvaltvaataja ning nägin, millise töötahte ja rõõmuga nad seda tegid. Samas on
oluline ka nende noorte panus oma kodukoha arengusse. Nii on nad üheskoos vedanud
kampaaniaid, et tuua jõulurõõmu ka üksikute pensionärideni ning abistanud septembrikuus
politseid ülekäiguradade turvamisega, et tagada kõikide mudilaste turvaline koolitee. Üks
suurimaid ja edukamaid projekte nende poolt on aga igasügisene WÖRKSHOP Tapa
Gümnaasiumis, kuhu kutsutakse erinevate elualade esindajaid korraldama praktilisi töötube
kõigile valla noortele. Nii on kõigile õpilastele avanenud võimalus teha joogat, õppida vlog’ide
tegemist ning omandada enesekaitse võtteid. Selliste pisikeste aktsioonidega muudavad noored
nii Tallinnas kui Viljandis kui Tapal oma kodukohta rõõmsamaks paigaks, kus elada ja samas
omandavad nad ise organiseerimise oskust, mida õpiku abil selgeks pole võimalik õppida.
28. novembril täitus 100 aastat päevast, kus Eesti Maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu
kandjaks Eestis. Sel puhul osalesid Riigikogu piduliku istungil ka EV100 Noorte Maapäeva
106 saadikut, kes eelnevalt olid koostanud Eestimaa Noorte Manifesti, milles kajastusid tänaste
noorte mõtted oma riigist ja selle tulevikust. Noortele kõige olulisemad teemad olid haridus,
lõimumine, noorte ühiskondlik aktiivsus ning Eesti loodus- ja elukeskkond. Noored teavad, et
tulevik on nende kätes, kuid nad näevad samal ajal enda kõrval ka tugevat riiki, kus kõike on
võimalik saavutada tehes koostööd. Igal noorel peab nende arvates olema võimalus panustada
ühiskonda, kuid nad leiavad, et aktiivseid noori koondavaid organisatsioone peaks riigi poolt
ka toetama ja väärtustama. Üksikisikust noorel on väga raske midagi muuta või ajakirjanduses
ennast märgatavaks teha, kuid suurel organisatsioonil on suuremad võimalused noorte
arvamuse ja tahte levitamisel. On tähtis, et sellistes organisatsioonides tegutsevaid tublisid

noori kasutatakse ka eeskujudena, sest noori puudutavad nende eakaaslaste vägevad saavutused
rohkem, kui neist vanemate omad.
Eestis tegutsevad noorteorganisatsioonid panustavad noorte tulevikku, võimaldades neil kokku
puutuda täiskasvanute maailmaga. Noored tegutsevad neis organisatsioonides suure innuga
ning nende vabatahtlikku tegevust tuleb tunnustada. Noored ei ole hukas ja seda tõestavad ka
Eesti noorteorganisatsioonides tegutsevad asjalikud ja püüdlikud noored, kelle jaoks on oluline
nii isiklik areng kui ka tugev riik, kes võtaks neid kuulda.

