
1

Monday, November 12, 2018

Granted course report form

Contact person/applicant:
Kai Haldre

Country
Estonia

E-mail
kai.haldre@telenet.be

Title of the course
Improving the professional knowledge of
contraception and selected SRHR issues of the
Estonian youth counselling centres’ personnel

Amount granted by the ESC (in euro)
3883

Course number:
C-2017-B-02

Allocated mentor:
T. Bombas

Title of the course:
Improving the professional knowledge of
contraception and selected SRHR 
issues of the Estonian youth counselling centres'
personnel 

Date(s) of the course:
16-17.08.2018

Place (venue):
Roosta, Estonia

Organisation hosting the course :
Estonian Sexual Health Association

Amount you received from the ESC (in euro):
3883

Report

Did the course go ahead?
Yes
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If yes, what were the learning objectives:
introduction of the ESC TTT 
- LARC usage among young people (update and
interactive experience
exchange)
- hormonal contraception and mood changes

Were all objectives met?

Yes

Numbers who attended :
40

Did as many attend as planned?
40 was planned

Audience type (ie doctors / nurses) :
doctors/nurses/midwives/psychologists

Evaluation of the course from your (the Director / Organiser’s) point of view to include:

scored on a 1 to 4 with 4 best for each item.

Speakers’ knowledge regarding subject
4 / 4

Speakers’ communication skills
4 / 4

Images or handouts quality and readability
4 / 4

Was their any bias regarding  any presentation 
or discussion on a product or procedure?

No

Evaluation of the course by the participants:

Did you use an evaluation form, if so please 
attach results.

Noortenõustajate suvekooli tagasiside 2018-
kokkuvõte.docx

(See page 5)
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Budget – how did you use the ESC grant ? 
Please give a detailed breakdown of costs and 
supply receipts if requested.
2500 EUR For room rent and for catering 
1383 for lectors

Was the ESC acknowledged for the �nancial 
support ? Was it mentioned in the promotion or 
any kind of information provided to the 
participants:
ESC logos were displayed.

Please attach the �nal programme of the 
course to your report (not a problem if not in 
English).

Noortenõustajate ja internetinõustajate
suvekool 2018.pdf

Full Name
Kai Haldre

Date
Monday, November 12, 2018

Questions? ESC Central O�ce: info@escrh.eu 

Type a question
info@escrh.eu

(See page 3)

mailto:%20info@escrh.eu


 
 

Noortenõustajate ja internetinõustajate suvekool 
16.-17.august 2018 a 

Roosta Puhkekeskuses 
(http://www.roosta.ee/, Läänemaa) 

 
16.august, neljapäev 
 

12:30 – 13:00 Kogunemine ja registreerimine 
13:00 – 14:00 Lõunasöök  
14:00 – 15:15 Hormonaalne kontratseptsioon ja vaimne tervis. Dr. Marie Abel 
15:15 – 15:30 Ergutuspaus  
15:30 – 17:00Rasestumisvastased meetodid - juhtude arutelu.  
Uued võimalused nõustajatele kontratseptsioonialaseks enesetäiendamiseks.  
Dr. Kai Haldre 
18:00 Õhtusöök ja vaba aeg 
  
17.august, reede 
Toimub INTERREG Central Baltic projekti "Deviant Sexual Behaviour" raames 
 
Enne koolitust palume osalejatel teha läbi isiklikke väärtuseid ja hoiakuid mõõtva 
küsimustiku, mis on leitav: https://fi.surveymonkey.com/r/5HMP76D 
  
10:00 – 10:30 Soome Sexpo ja Serie ennetusprojektide tutvustus.  
Anna Kolster ja Patricia Thesleff (terve päeva jooksul) 
10:30 – 12:00 Seksuaalnõustamine, normid, hoiakud ja väärtused.  
12:00 – 13:00 Lõunasöök 
13:00 – 14:00 Juhtude arutelu: seksuaalne väärkäitumine 
14:00 – 14:15 Ergutuspaus 
14:15 – 16:00 Seksuaalne väärkäitumine versus normaalne seksuaalkäitumine 
16:00  Suvekooli lõpetamine 
 
Suvekooli toetavad: 
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Noortenõustajate ja internetinõustajate suvekoolitus  
16.-17. august 2018 , Roosta Puhkeküla 

 

TAGASISIDE KOKKUVÕTE 
 
Ootame tagasisidet noortenõustajate suvekoolituse sisu ja korralduse kohta.  
Palun märkige (risti või ringiga) oma hinnangud viie pallisel skaalal (1 – väga halb; 2 – halb; 3 – 
rahuldav; 4 – hea; 5 - väga hea).  
 

Kokku 28 tagasiside andjat 

KOOLITUSE SISU     1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
 
Esinejad: 
Marie Abel 1   2   3   4 (14%)  5 (86%) 
- pickpunktid oleksid lisanud väärtust 

- Ootasin midagi enamat, uut teavet? 

- Super 
 

Kai Haldre 1   2   3 (7%)  4 (21%)  5 (72%) 

- Veidi hüplev, aga muidu informatiivne 

- Ettekujutus, millest räägitakse, oli midagi muud 
- Super 

Anna Kolster 1   2  3   4 (11%)  5 (89%) 

- Informatiivne, kaasahaarav 

- väga hea, uudne ja vajalik 
- Huvitav jälgida ja kuulata 

- Oleks võinud olla informatiivsem ja sisutihedam, uut infot nagu ei tulnud 
- Väga huvitav koolitus ja äga inspireeriv 

- Super 
Patricia Thesleff 1  2  3   4 (14%)  5 (86%) 

- Kaasav 
- Ei saanud kõigist hääldusest päris aru 

- Väga huvitav koolitus ja äga inspireeriv 
- Super 

 
KOOLITUSE KORRALDUS 

Koolituse ajakava 1   2   3 (7%)   4 (25%)  5 (68%) 

- Teisel päeval oli arutamiseks liiga palju aega. I päev oleks võinud alata varem 

- 5-10 min sirutuspause oleks võinud olla rohkem 
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Jaotusmaterjalid 1   2   3 (12%)  4 (44%)  5 (44%) 

- Polnud eriti materjale, aga ei olnud ka otsest vajadust 

- Aitäh Marie! 
- Ainult ühe esineja materjalid saime 

- Marie materjal väga hea, oleks soovinud ka teistelt 
Koolituse ruumid 1  2(2%)  3 (2%)  4 (39%)  5 (57%) 

- Akustika jätab soovida! 
- Halb akustika, laudade paigaldus ei soosinud õhkkonda 

- Halb kajamine ja post keset ruumi, mis varjas esinejaid 
Toitlustamine 1  2(14%)   3 (21%)    4 (21%)  5 (44%) 

- Saaks parandada toidukvaliteeti ja maitseid? 
 

Millised teemad või esinejad võiksid olla kaasatud tulevastele koolitustele ja infopäevadele? 
❑ Epp Kärsini väike sissevaade sellesse, mida ta teeb � 

❑ Mida teha noormehega, kes tuleb nõustamisele probleemiga, et tunneb/on oma 
partneri suhtes, keda armastab, vägivaldne? Teema: vägivald suhetes laiemalt 

❑ Midagi aktuaalset, ettepanekud puuduvad 
❑ Mare Pruks 

❑ Seksuoloogilised probleemid, düsfunktsioon, soovähemused – erinevused, tundlikud 
teemad ja sellega seonduv, poisid, noormehed- suhtlus, levinumad probleemid, mured 

❑ Noormeestega seotud teemad 
❑ Samade teemade edasiarendamine 

❑ Sooidentiteedid – kuidas neid identiteedi kriisis suunata, toetada ja nõustada 
❑ Võimalusel kogemus-esiejad, OMA keskusest nt 

❑ Seksuaalelu – kuidas nautida, orgasmid, enese avastamine 
❑ LGBT teemast tahaks veel sügavamalt teada, igasugustest erinevatest sekspraktikatest 

ja suhtetüüpidest oleks vaja rohkem teada, et kõik tunduks normaalne 
❑ Kinesteesia, kehatunnetus 

❑ Seksuaalsus eri kultuurides 
❑ Basic nõustamine, rohkem vaimse tervise teemasid (psühholoogidest koolitajad) 

❑ Alati on huvitav, kui on väliskülalised. Meie õpime nende kogemustest ja neil ehk 
huvitav meid kuulda 

❑ Soovahetuse protsess Eestist praktiliselt – konkreetsed sammud ja seadusandlus 
❑ Prostitutsioon Eestis, abistavad spetsialistid, tugivõrgustik  - kas on olemas? 

❑ Meeste seksuaaltervis 
❑ Pornograafia 

❑ Nõustamine noormeestele ja meestele 
❑ New meedia & sexuality. Seksuaalnõustamist ja psühhosomaatikat, sos pillid 

❑ Ajendatud tänasest koolitusest, tunnen, et erinevate seksuaalpraktikate ja trendide 
koolitus oleks väga vajalik 
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❑ Rohkem tabuteemasid, teemasid, millest ei juleta rääkida. Fantaasiad jne, suhtlemise 
parandamine, suhtlus koolitused, parem nõustamine 

 

Kus ja millal võiks toimuda järgmine suvekool? 

❑ Ilusas looduslikus kohas, miks mitte mõnel saarel. Mitte Tallinnas 
❑ Tallinnale natuke lähemal 

❑ Hiiumaal, Pärnumaal 
❑ Ida-Eesti, kesk-Eesti 

❑ Valkla, Rummu 
❑ Peipsi ääres, Peipsi põhjarannik, Alajõe, Kauksi, Remniku 

❑ Pärnumaa 
❑ Lõuna-Eesti 

❑ Nõval 
❑ Vihula Mõis, Jäneda mõis, Nelijärve Puhkekeskus 

❑ Sammuli Puhkekeskus (uuenenud!) 
❑ Laulasmaa 

❑ Haapsalu 
❑  

Ettepanekud, kommentaarid, kriitika korraldajatele: 
❑ Õhtune osa jätta samale tasemele ja koolitus oleks/jätkuks kahe päevasena! 

❑ Väga hea ja avatud „õhkkonnaga“ koolitus 
❑ Tooksin ääremärkusena ööbimise kohta. Palun edaspidi koolituse alguses meelde tuletada, et 

õhtune istumine ja „jooming“ peaks toimuma väljaspool magamiskohta!!! On inimesi, kes 
soovivad õhtul varakult magama minna, seda vaikuses, end järgmiseks päevaks välja puhata! 
Oleks meeldiv, kui arvestame teistega! Aitäh! 

❑ Suurepärane 

❑ Osavõtutasu võib veidi kõrgem olla, kui kvaliteet paraneks. Võib-olla pakkuda vussi ühiseks 
reisiks sihtpunkti ja tagasi. Teavitada varasemalt õhtustest plaantavatest tegevustest. Õhtuks 
planeerida mälumängu seksuaaltervise teemalisi või töötube (simulatsioonid, meisterdamised, 
vaba arutelu) 

❑ Oli väga informatiivne ja tore 
❑ Kuna osalejad on erinevad ning erinevate vajadustega/soovidega, siis korraldajad võiksid 

enne õhtuseid meelelahutusi osalejatele meelde tuletada, et tuleks teistega arvestada. Magada 
soovijad võiksid seda saada ja pidutsejad nautigu õhtut magamisasemest kaugemal 

❑ Aitäh, väga meeldiv oli 
❑ Muidu oli tore, aga tubadesse jagamises võiks eelnevalt teha Google doc-s, kus saaksid end 

ise tubadesse jaotada ja õhtul võiks väike snäkk ja jook ka ikka saunas olla, õhtul läks kõht 
väga tühjaks 

❑ Kõik oli väga tore, aitäh 
❑ Ka edaspidi võiks Sexpo koolitajaid kaasata 

❑ Tublid! 
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❑ Meeldiks rohkem jaotusmaterjale. Ajakava võiks olla tihedam, veidi liiga pikad ja tihedad 
pausid 

❑ Orienteerumine oli supertore! � Veidi tundsime puudust iga-aastasest seltsiõhtust. Ka 
orienteerumise oleks saanud ühiselt kokku võtta. Ka tutvustusring jäi sel korral ar, see aga 
just meie suvekooli juures oluline ongi, et tunneksime end olulise võrgustiku liikmena! 

❑ Majutuse puhul ehk oleks korraldajatele lihtsam, kui osalejad jaotavad end ise 
tubadesse/majadesse, nt ühisdokumendis. Väga meeldis, et kohvipause ajal olid puuviljad, 
mitte kommid ja küpsised 

❑ Väga meeldiv ja toetav seltskond. Orienteerumine osutus väga huvitavaks ja kaasahaaravaks 
❑ Väga huvitav ja hästi ning sujuvalt korraldatud! Tore atmosfäär! Tänud!!! 

❑ Väga ilus koht ja toredad inimesed! 
❑ Selle aasta suvekooli oli väga hea koha peal ning väga tore oli (nagu alati) 

  
  

	

	

	

Täname tagasiside eest! 

 




