
 

 
 
 
 
 

 INFOKIRI                              jaanuar 2021 

 

MIS TULEKUL?  15. jaanuar on EVHL liikmete tegevuse 2020 ülevaate esitamise tähtaeg!   

 27. jaanuaril veebikohtumine liikmetega 

SAAME KOKKU 27.01.2021!  

Idee kõikidega kohtuda sündis eelkõige üle-eelmise aasta (2019) küsitluse vastustest kokkuvõtteid tehes, kus 
muuhulgas toodi välja ka liikmete omavahelise suhtluse olulisust ning rõhutati kokkusaamise ja päevakajaliste teemade 
omavahelise arutamise tähtsust. 

Kutsume kõiki liikmeid osalema 27.01.2021 kell 14-16 veebikohtumisel. 

Liikmekohtumise kava: 

 Sissejuhatus ehk miks me seda teeme  

 Kiire tagasivaade aastale 2020 – suurimad õnnestumised 

 Kuidas meie liikmetel on läinud? Palume igal osalejal vaadata möödunud aastale ja võtta kaasa vastused 
küsimustele: 

o Milliseid võimalusi see eriline aasta Teile pakkus?  
o Milline on olnud arenemise koht või mida õppisite?  
o Missugust head kogemust soovite ka teistega jagada? 

 Tagasivaade suvekoolis tehtule ja mis seal sündinud headest ideedest edasi on saanud?   

 Vabahariduse kompetentsikeskuse idee tutvustus 
 

Registreeri ennast veebikohtumisele: https://forms.gle/gkGqWQtsKDUfk1sE6  

Kohtumine toimub veebikeskkonnas Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88171811383?pwd=cS9CM3dKQ0ZYWW56bjhUcGlsVmsxZz09 
 

LIIKMETE TEGEVUSE 2020 ÜLEVAATE ESITAMISE TÄHTAEG ON 15.01.2021 

Ootame kõikide liikmete olulisi (numbrilised) näitajaid 2020. aasta kohta! 
 
Küsitlus „Eesti Vabaharidusliidu liikmete tegevuse ülevaade 2020. aastal“ sisaldab traditsioonilist andmete ja numbrite 
osa, mis saab koondina esitatud ka Haridus- ja Teadusministeeriumile. Küsitluses on seekord esmakordselt kasutuses 
uued mõisted: õpisündmus ja huviring. 
 
Õpisündmus ja huviring on ajaliselt piiritletud eesmärgistatud grupiõpe, mis ei ole õppekavapõhine ja mille lõpetamisel 
ei väljastata dokumenti. Õpisündmus on ühekordne (nt vestlus- või kultuuriõhtu, konverents), huviring toimub teatud 
perioodi jooksul (nt laulukoor või rahvatantsurühm). 
 
Oleme saanud tagasisidet, et küsimustiku täitmine sujuks kiiremini, kui küsimused on ette teada. See annab võimaluse 
end vastamiseks aegsasti ette valmistada. Küsimustiku küsimused leiad failina  4.01 saadetud e-kirjas, kuid vastata 

palume siiski lingi https://forms.gle/hgET2Tu2vEp85HXz6 vahendusel 😊! 
 
Suur aitäh, kes on jõudnud vastused juba meile teele panna! 
 
Ootame kõikide liikmete vastuseid hiljemalt 15.01.2021, sest meie omakorda peame 2020. aasta aruande koos 
liikmeskonna tegevuse ülevaatega esitama HTMile juba 20. jaanuariks! 
 

https://forms.gle/gkGqWQtsKDUfk1sE6
https://us02web.zoom.us/j/88171811383?pwd=cS9CM3dKQ0ZYWW56bjhUcGlsVmsxZz09
https://forms.gle/hgET2Tu2vEp85HXz6


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTUS MEIE PÖÖRDUMISELE VABARIIGI VALITSUSE POOLE 

Tuginedes detsembri keskel liikmete hulgas läbiviidud kiirküsitluse „Koroonaviirusega seotud piirangute mõju EVHL 
liikmetele“ vastustele, edastasime 17. detsembril pöördumise Eesti Vabariigi Valitsuse poole vabahariduslike 
täienduskoolitusasutuste toetamiseks. Tegime järgmised ettepanekud: 

 Palume toetust aktiivselt tegutsevate, kuid piirangute tõttu raskustes olevate koolituskeskuste püsikulude 
katmiseks. 

 Palume luba taastada täiskasvanute täiendõpe alates 4. jaanuarist 2021 neis piirkondades, kus Covid-19 
nakatumisnäitaja on võrreldes Harjumaa ja Ida-Virumaaga oluliselt madalam või tagasihoidlik. 

 Palume luba suurendada koolitusgruppide maksimumsuurust 15 inimeseni, juhul kui koolituskeskusel on 
ruumid, kus saab täita kõiki Covid-19 leviku tõkestamise nõudeid ja reegleid. 

 Riigiasutustes aasta lõpus väljavahetamisele minevad arvutid suunata vabaharidust pakkuvatele 
organsatsioonidele, kus neid kasutatakse Eesti elanike digioskuste arendamiseks. 

 Rakendada riiklikku täienduskoolitustellimust ka vabahariduses, et vabahariduslikud koolituskeskused saaksid 
pakkuda Eesti elanikele tasuta koolitusi, mis arendavad võtmepädevusi ja eluks vajalikke üldoskusi (sh 
digipädevused), toetavad õppija toimetulekut pidevalt muutuvas töö- ja elukeskkonnas ning soodustavad 
jätkuvat enesetäiendamist. 

 Ellu kutsuda uus avatud taotlusvoor madalama haridustasemega ja teistele täiskasvanuhariduse 
prioriteetsetele sihtrühmadele võtmepädevuste arendamiseks ja tugitegevuste pakkumiseks nende õppesse 
toomisel. 

12. jaanuaril saime Jaak Aabilt vastuse, kus meid tänati probleemi tõstatamise eest täiskasvanud õppijate 
õppimisvõimaluste säilimise pärast koroonast tingitud piirangute perioodil. 

Ministri sõnul vaadatakse seniste plaanide kohaselt piiranguid uuesti üle kahe nädala pärast, Ida-Virumaal ja Harjumaal 
hiljemalt 14. jaanuaril. 

Valitsus soovib COVID-19 kriisi leevendamiseks ja kriisist väljumiseks Euroopa Komisjoni loodud REACT-EU fondi toel 
ellu kutsuda uusi meetmeid, mis toetaks inimeste oskuste arendamist ja kohanemist uue tööturu situatsiooniga. 
Koolitusmeetmete täpsed sihtgrupid ning rakendusskeemid selguvad läbirääkimiste käigus. 

Minister tunnustas täienduskoolitusasutusi, sealhulgas Eesti Vabaharidusliidu liikmeid, kes õppijate enesetäiendamise 
võimaluste säilitamiseks on otsinud ja leidnud lahendusi e-õppes. 

Suur aitäh kõikidele, kel oli mahti oma vastused teele panna ja tänu kellele sai pöördumine teoks. 

VAIMSE TERVISE ESMAABI KOOLITUSED 

Puutume igapäevaelus kokku inimestega, kes võiksid vajada vaimse tervise alast nõu ja toetust. Edastame 
MTÜ Peaasjad kutse vaimse tervise esmaabi koolitustele: https://esmaabi.peaasi.ee/ 
Koolituse tulemusel on osalejal teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek pakkuda vaimse tervise probleemiga 
abivajajale esmast tuge ja infot. 
 

Koolitusel käsitletakse, kuidas seda teha ning millist olulist rolli selle juures mängivad näiteks toetav kuulamine, 
professionaalse abi kasutamise julgustamine ning eneseabi võimaluste tutvustamine. 

MIDA ÕPPIDA JA ÕPETADA? 

Viiruskriisis edukaks toimetulekuks on töötajatel vaja juurde õppida digioskusi, riskijuhtimise, tootearenduse, 
turunduse, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja koostööoskusi, selgus COVID-19 mõjusid analüüsinud OSKA uuringust.  

Värske uuringu tulemused on leitavad siin: https://oska.kutsekoda.ee/2021/01/olulisemad-oskused-mis-koroonakriisis-
ellu-jaada-aitavad/ 

https://peaasi.ee/
https://esmaabi.peaasi.ee/
https://oska.kutsekoda.ee/2021/01/olulisemad-oskused-mis-koroonakriisis-ellu-jaada-aitavad/
https://oska.kutsekoda.ee/2021/01/olulisemad-oskused-mis-koroonakriisis-ellu-jaada-aitavad/


 

 

 

 

 

 

 

VANUS EI LOE! 

Eelmise aasta lõpus avaldas võrdsete võimaluste voliniku kantselei raamatu, mis tutvustab vananemise ja vanusega 
seotud kogemusi. Käsitletakse vanusega seostuvaid stereotüüpe, tutvustatakse õigusi, mis vanusest tulenevalt võivad 
muutuda ning võimalusi, kelle poole pöörduda, et oma õiguste eest seista.  

Raamat on kättesaadav lehelt: https://volinik.ee/vanus/ 

EDASTAME KUTSE KÜSITLUSES OSALEMISEKS  

Edastame kutse vanemaealiste õppe- ja arendusvõimaluste pakkujate üleriigilises küsitluses osalemiseks. Uuring on osa 
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektist “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“, mida 
juhib MTÜ Kuldne Liiga. 
 

Küsitlusele  vastama oodatakse spetsialiste, kes tegutsevad Eestis tervena ja aktiivsena vananemise valdkonnas. 
Vastake küsitlusele ja saatke link edasi ka neile, kes teie asutuses või võrgustikus tegelevad vanemas keskeas ja 
vanemas eas inimestele õppe- ja enesearenduslike tegevuste pakkumisega ja/või nende sotsiaalse kaasamisega. 
 

Küsitluse link: https://ls.tlu.ee/stable/test/index.php/662151?lang=et 
 

Küsitlus on anonüümne ja võtab aega umbes 30 minutit. Vastuseid oodatakse nädala jooksul, 20. jaanuariks. Ankeet 
sulgub jaanuari lõpus. 
 

Küsitluse alusel koostatakse ülevaade vanemaealistega tegelevate inimeste kogemustest ja teadmistest. Uuringu 
lõppeesmärk on anda soovitused, kuidas edasi arendada professionaalset seenioritööd Eestis. 
Tegemist on esimese laiaulatusliku üleriigilise uuringuga, kus küsitletakse tervena ja aktiivsena vananemise valdkonna 
võimalikult kõiki tegijaid, sõltumata sellest, kas nad teevad seda palgatöö osana või vabatahtlikult, pikaajaliselt või 
lühiajaliselt.  
 
Lisainfo: Tiina Tambaum, tambaum@tlu.ee, MTÜ 65b, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur 

 

https://volinik.ee/vanus/
https://ls.tlu.ee/stable/test/index.php/662151?lang=et

