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RESÜMEE 

 

Vabatahtliku tegevuse turism on üks alternatiivsetest reisimisviisidest, mis on jätkuvalt 

kasvav trend tänapäeva ühiskonnas. Vabatahtliku tegevuse turism on reisimine väljapoole 

oma igapäevast elukohta, selleks, et teha ühiskonnale kasulikku tasustamata tööd. Eesti 

kontekstis on vabatahtliku tegevuse turismi vähe uuritud. Antud magistritöös keskendub 

autor vabatahtliku tegevuse turismi uurimisel osalusvaatlusele ja vabatahtliku tegevuse 

võimalustele Eestis. Uurimuse metoodika väljatöötamisel toetus autor kirjandusallikatele. 

Osalusvaatlused ja poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi 2015. aasta suvel kolmes erine-

vas rahvusvahelises vabatahtlike laagris, milleks olid Erto talu, Kriusilla talu ja Peri Mahe-

talu. Osalusvaatluse ja seda täiendava poolstruktureeritud intervjuu eesmärgiks oli uurida 

erinevatest riikidest tulnud vabatahtlike ootusi, motivatsioone ja saadud kogemusi ning 

mahepõllumajandusliku laagri mõju noorte keskkonnateadlikkusele. Lisaks pakkuda välja 

ettepanekuid vabatahtliku tegevuse turismi edendamiseks ja osalusvaatluse metoodika 

täiendamiseks. 

Käesoleva uuringu 12 intervjueeritavat tulid Eestisse erinevatest riikidest: Prantsusmaa, 

Itaalia, Ungari, Venemaa, Saksamaa, Tšehhi, Mehhiko, Hispaania ja Šveits. Osalejate va-

nusevahemik oli 17-29 aastat, enamus olid üliõpilased või hiljuti kõrgkooli lõpetanud. In-

tervjueeritavate poolt mainiti ootustena ehedust, kohaliku maaelu ning maatöö kogemist, 

samuti soovi saada uusi teadmisi mahetalupidamisest. Kõigil intervjueeritavatel oli oluli-

seks motivaatoriks looduses viibimine ja uue kultuuri avastamine. 83% osalejatest oman-

das uusi teadmisi mahepõllumajanduslikest laagritest, kus nad puutusid kokku looduse ja 

keskkonda hoidvate tegevustega. Noorte soov võtta osa mahepõllumajanduslikest laagritest 

näitab nende huvi jätkusuutlike eluviiside vastu.   
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SISSEJUHATUS 

 

See siin pole n-ö tavaline puhkus vaid alternatiivne viis reisimiseks ja puhkamiseks. 

(N, 21, Šveits) 

 

Magistritöö teemaks on „Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite 

mõju noorte keskkonnateadlikkusele“, kus vabatahtlik tegevus on populaarsust koguv al-

ternatiivne, altruistlik ja kohalikku kogukonda kaasav uus nišš turisminduses. Käesoleva 

töö raames uuris autor vabatahtliku tegevuse turismi teemakohast kirjandust; vabatahtlike 

osalemise ootusi, motivatsiooni, saadud kogemusi ja rahvusvaheliste mahepõllumajandus-

teemaliste laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele. 

Me elame üha kiiremini arenevas ühiskonnas, milles turism on üheks olulisemaks tegevus-

alaks maailmas. UNWTO (2014) prognoosi järgi kasvab reiside arv Euroopa riikidesse 

perioodil 2010–2020 kokku keskmiselt 2,7% aastas, jõudes 2020. aastaks 620 miljoni mit-

mepäevase reisini. See tähendab, et inimestel on üha rohkem võimalusi reisimiseks, mis 

omakorda mõjutab meie ümbritsevat keskkonda. 

Eesti Riikliku Turismiarengukava (2013) järgi avaldavad turismile mõju väärtushinnangute 

muutused, mis tähendab, et ökoloogilised, eetilised ja sotsiaalsed väärtused muutuvad olu-

lisemaks. Mõju avaldab ka isiku omadustele ja erihuvidele põhinevate reiside osakaalu 

suurenemine. Sellest võib välja lugeda, et tänapäeva turist on teadlikum nii oma huvide kui 

ka keskkonna ja sotsiaalsete väärtuste koha pealt.  

Turismi kiire kasv maailmas ja selle negatiivsed mõjud keskkonnale on ajendanud välja 

töötama jätkusuutlikke reisimisviise. Üheks jätkusuutliku turismi vormiks on vabatahtliku 

tegevuse turism. 

Magistritöö autori huvi vabatahtliku tegevuse turismi vastu tekkis pärast osalemist Euroopa 

Vabatahtliku Teenistuse (EVT) projektis 2012. aastal, kus autor tegi kuus kuud vabataht-
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likku tööd Kreeka Ornitoloogiaühinguga Natura 2000 linnualal. Osalemine EVT projektis 

ühendas huvi loodusturismi ja vabatahtliku tegevuse vastu. 

Magistritöö teemast lähtuvalt on autor püstitanud järgmised tööhüpoteesid:  

 Vabatahtliku tegevuse turism on altruistlik, kogukonda kaasav, alternatiivne ja ka-

sutamata potentsiaaliga turismi nišš 

 Osalemine vabatahtlikuna mahepõllumajanduslikes laagrites tõstab osalejate kesk-

konnateadlikkust. 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on selgitada vabatahtliku tegevuse turismi potentsiaali ja 

võimalusi Eestis, tuginedes osalusvaatlustele ja teemakohasele kirjandusele. Uurimise käi-

gus intervjueeriti mahepõllumajandusteemalistes laagrites osalenud rahvusvahelisi vaba-

tahtlikke. Intervjuude eesmärgiks oli saada teada, millised on osalejate ootused ja motivat-

sioon ning laagrist saadud kogemused. Uurimuse lõppeesmärk on välja selgitada, kas ma-

hepõllumajanduslikud laagrid mõjutavad noorte keskkonnateadlikkust. Lisaks teha ettepa-

nekuid vabatahtliku tegevuse turismi edendamiseks ja osalusvaatluse metoodika täienda-

miseks, arvestades sealjuures nii teemakohase kirjanduse kui osalusvaatluste ning pool-

struktureeritud intervjuude tulemustega.  

Uurimuse olulisus seisneb selles, et Eestis pole seni eriti uuritud vabatahtliku tegevuse 

turismi, mis võiks olla üks uus alternatiivne turisminišš meie ühiskonnas. Käesolev uuri-

mus aitab lahti seletada vabatahtliku tegevuse turismi; välja selgitada, millised on vabataht-

like ootused ja motivatsioon, mis kokkuvõttes võiks tekitada huvi Eesti turismiettevõtjate 

seas, edendamaks Eestis vabatahtliku tegevuse turismi. Oluline on ka autoripoolne osalus-

vaatluse metoodika väljatöötamine vabatahtliku tegevuse turismi uurimisel. 

Käesolev töö on jagatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustatakse vabatahtliku 

tegevuse turismi, konkreetsemalt tuuakse välja erinevate autorite kirjeldused seoses vaba-

tahtliku tegevuse turismiga ja millised on turisti motivatsioonid. Lisaks kirjeldatakse vaba-

tahtliku tegevuse võimalusi Eestis. Teises peatükis kirjeldatakse uuringu metoodikaid, 

nende rakendamist ning välitööpaiku. Kolmandas peatükis tuuakse välja välitööpaikades 

läbiviidud osalusvaatluse ja poolstruktureeritud intervjuude tulemused, sh vabatahtlike 

ootused, motivatsioon ja saadud kogemused. Lisaks osalejate tagasiside laagrite kohta ja 

nende mõju noorte keskkonnateadlikkusele. Peatüki lõpus kirjeldab autor osalusvaatluse 

metoodika kasutamist vabatahtliku tegevuse turismi uurimisel Arutelu peatükis analüüsi-
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takse uurimuse tulemusi, tuuakse välja peamised järeldused ning ettepanekud vabatahtliku 

tegevuse turismi edendamiseks ja osalusvaatluse läbiviimiseks. 

Magistritöö autor soovib tänada oma juhendajat Lea Sudakovat, kes toetas nõuannetega töö 

valmimise jooksul. Samuti tänab autor kõiki uuringus osalejaid, kes leidsid aega ja tahtmist 

intervjuudes osalemiseks ning kõiki teisi, kes töö valmimisele kaasa aitasid. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Vabatahtliku tegevuse turism 

 

Tänapäeva ühiskonnas, kus turismist tekib palju negatiivseid mõjusid keskkonnale, või-

maldab jätkusuutliku turismi areng olukorda parandada. Vabatahtliku tegevuse turism liigi-

tub Wearingi ja Grabowski (2011) järgi jätkusuutliku turismi sektori alla, mis töötab sama-

aegselt kogukonna ja keskkonna eesmärkidega. Vabatahtliku tegevuse turism garanteerib 

hinnanguliselt 1,6 miljonit vabatahtlikku turisti aastas (TRAM 2008). Euroopa riikidest on 

vabatahtliku tegevuse väärtustamise poolest esirinnas Skandinaavia-maad, Holland, Prant-

susmaa, Suurbritannia ja Saksamaa, kus vabatahtliku tegevuse majanduslik väärtus jääb 2-

5% vahele sisemajanduse koguproduktist (Noor 2011). Vabatahtlike tegevuse arengukavas 

(2006) määratletakse vabatahtlikku tegevust kui oma aja, energia või oskuste pakkumist 

vabast tahtest ja sealjuures tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peami-

selt avalikkuse huvides ja ühiskonna heaks. Vabatahtlik töö on mõiste, mida igapäevaelus 

kasutatakse samatähenduslikuna vabatahtlikule tegevusele. Selguse huvides kasutab autor 

käesolevas töös terminit vabatahtlik tegevus. 

Vabatahtlike tegevuse arengukavas (2006) märgitakse, et vabatahtlik panus on oluline osa 

kaasaegse demokraatliku ühiskonna toimimisel. Vabatahtlik tegevus suurendab sotsiaalset 

sidusust ja kaasatust, soodustab kodaniku-aktiivsust, aitab inimestel omandada uusi tead-

misi ja oskusi.  

Vabatahtlik teenistus on osa vabatahtlikust tegevusest, mida iseloomustavad kindel ajava-

hemik; selged eesmärgid, sisu, ülesanded, struktuur ja raamistik; kohane tugi ja juriidiline 

ning sotsiaalne kaitse (Vabatahtlike tegevuse arengukava 2007-2010).  

Eesti kontekstis on eelnevalt tehtud kaks bakalaureusetööd antropoloogia teaduskonnas, 

kus Melissa Simone Toom (2014) uuris AIESEC Eesti vabatahtlike motivatsioone ja iden-
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titeediloomet vabatahtliku turismi kogemuse läbi. Liina Rajaveer (2015) uuris Euroopa 

Vabatahtlike Teenistuse projekti kulgemist erinevatest riikidest vabatahtlike põhjal. Esi-

mene autor jõudis tulemuseni, et tudengiorganisatsiooni AIESEC Eesti vabatahtlikud olid 

enim motiveeritud reisimisvõimalusest ja huvist teiste kultuuride vastu. Rajaveer jõudis 

tulemuseni, et Euroopa Vabatahtlike Teenistuse vabatahtlikud olid enim motiveeritud rah-

vusvahelise vabatahtliku tegevusega kaasnevatest võimalustest-kogemustest kui vabataht-

likust tööst endast.  

Voluntourism ehk eesti keeles vabatahtliku tegevuse turism, seob omavahel vabatahtliku 

tegevuse ja turismi. See kiiresti arenev turisminišš pakub eelkõige altruistlikku kogemust ja 

enesearengut (Wearing 2001). Ametlikku vabatahtliku tegevuse turismi definitsiooni pole 

kindlaks määratud. Samas on vabatahtliku tegevuse turismi defineeritud mitmete uurijate 

poolt, enim kasutatakse Wearingu (2001 ja 2003) definitsiooni. Wearing kirjeldab, et vaba-

tahtliku tegevuse turism annab enesearengu võimaluse ja usub, et sealt saadud kogemusel 

on kestvam mõju kui tavalisel reisipaketil saadud kogemusel. Samuti autorid Callanan ja 

Thomas (2005) toovad välja, et selline turismiliik annab alternatiivse võimaluse eelkõige 

turistidele, kes ei soovi traditsioonilist turismipaketti. Wearing (2001 ja 2003) kirjeldab 

vabatahtliku tegevuse turisti, kes erinevatel põhjustel võtab ette organiseeritud viisil vaba-

tahtliku tegevuse kui puhkuse, mis sisaldab näiteks teiste aitamist mõnes sotsiaalses grupis, 

keskkonna taastamist, keskkonnalaseid- või sotsiaalseid uuringuid. Vabatahtliku tegevuse 

turisti kirjeldab väga lihtsalt näiteks autor Sin (2010) „turist, kelle vabatahtlik tegevus ko-

halikus kogukonnas on osa tema reisist“. 

Vabatahtliku tegevuse turism sisaldab vabatahtlikku tegevust, mis on seotud tavaliselt 

keskkonna-, kultuuri- või humanitaarabi küsimustega ning kasu ei saa ainult turistid vaid 

ka kohalikud (Brown, Lehto 2005). Selline reisimisviis annab tavaliselt autentse kogemuse 

ja toimub näiteks looduskaitsealadel või eemalolevates külades, kus on vähem turiste 

(L.Chen, J.Chen 2011). Wearing (2003) mainib, et eelkõige annab vabatahtliku tegevuse 

turism otsese ja vastastikuse kogemuse võõrustajate ja külastajate vahel.  

Teiste autorite seast Lyons (2003) väidab, et kes on seotud vabatahtliku tegevusega, ei pea 

ennast ilmtingimata vabatahtlikuks või turistiks. Vabatahtliku tegevuse turismi definitsioo-

ni üle on paljud autorid väidelnud, näiteks selle üle, et definitsioon peaks hõlmama ka ko-

haliku kogukonna liikmeid, kes teevad vabatahtlikku tööd turismisektoris; näiteks pensio-
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när, kes teeb vabatahtlikku tööd muuseumis (Carter 2008). Kuid erinevus tuleneb sellest, et 

vabatahtliku tegevuse turist toetab organisatsiooni või projekti, aga kohalik üldjuhul mitte.  

Wearing (2001) väidab, et vabatahtliku tegevuse turist kulutab rohkem raha vabatahtlikule 

tegevusele suunatud puhkusel olles, kui ta maksaks tavalise turismipaketi eest samas piir-

konnas. Vabatahtliku tegevuse turistiks nimetatakse inimest, kes reisib oma elukoha piir-

konnast väljapoole, kuid kohaliku kogukonna liikmed teevad vabatahtlikku tööd oma ko-

dulinnas (Holmes jt 2007). Vabatahtliku tegevuse turismi saaks kirjeldada ka Maailma 

Turismiorganisatsiooni (UNWTO 2014) definitsiooniga, kus inimeste reisimist väljapoole 

nende igapäevast elukeskkonda puhkuse, äri või muudel eesmärkidel kestusega kuni üks 

kalendriaasta määratletakse turismina.  

Novelli (2005) toob välja, et vabatahtliku tegevuse turismi ühendavad mitmed turismilii-

gid. Samuti Wearingu (2001) sõnul hõlmab vabatahtliku tegevuse turism mitmeid turismi-

nišše, mis on liigitatud alternatiivse turismi alla ning ta illustreerib seda järgneva joonisega 

(joonis 1). Jooniselt on näha, et vabatahtliku tegevuse turism hõlmab mitmeid turisminišše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatiivne turism on mõiste, mis pole Eestis eriti kasutusel. Kuid alternatiivne turism on 

vastandiks massiturismile. Mõned alternatiivsed turismiliigid, sh vabatahtlike tegevuse 

TURISM 

Massiturism Alternatiivne turism 

Kultuuri-

turism 

Harivturism Teaduslik-

turism 

Seiklus-

turism 

Maaturism 

 

 

 

Loodusturism või ökoturism 

 

Vabatahtliku tegevuse turism 

Joonis 1. Vabatahtliku tegevuse turismi liigitamine. Allikas: (Wearing 2001) 
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turism, keskenduvad sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele probleemidele, püüdes vähendada 

negatiivset mõju kohalikule kogukonnale (Carter 2008). Vabatahtliku tegevuse turismi 

saab ka võrrelda ökoturismiga, mõlemad edendavad kohalikku kogukonda.  

Autorid Campbell ja Smith (2005) mainivad, et ajalooliselt ilmusid vabatahtlike ja vaba-

tahtliku tegevuse organisatsioonide uuringud esmakordselt 1970-ndate algul. Sellel ajal oli 

vabatahtlik tegevus oluliseks vahendiks sotsiaalteenuste pakkumisel (sotsiaalabi). Täna-

päeval on vabatahtlik tegevus aga levinud kaugemale kui ainult sotsiaalteenused, kasv on 

toimunud eelkõige keskkonnaalaste tegevuste osas. Globaalses mastaabis on sadu tuhan-

deid inimesi, kes teevad vabatahtlikku tööd mõnes keskkonnaalases organisatsioonis, kus 

vabatahtlikud on oluline ressurss nii tööjõuna kui ka rahalise toetusena. Näiteks üheks or-

ganisatsiooniks on Põhja-Ameerikas asuv The Earthwatch Instituut, mis katab sadu projek-

te, hõlmates igat mandrit ja tegeledes erinevate liikide ning ökosüsteemidega. (Campbell, 

Smith 2005) 

Vabatahtliku tegevuse turism sai alguse 20. sajandi lõpus, mil nii vabatahtliku tegevuse 

organisatsioonid kui ka rahvusvaheline turism olid tunduvalt kasvanud. Vabatahtliku tege-

vuse turismi tööstus loodi siis kui vabatahtliku tegevuse organisatsioonid ühinesid reisikor-

raldajatega. Eesmärgiks oli luua seiklus, mis seoks hea tahte puhkusega ning leida uusi 

viise selle edendamiseks. (Novelli 2005) 

Callanani ja Thomase (2005) arvates võib jätkuvalt kasvav vabatahtlike tegevuse turism 

muutuda n-ö massiturismi niššitooteks. Callanan ja Thomas (2005) selgitavad, et sellele 

aitavad kaasa mitmed tegurid, milleks on vabatahtliku tegevuse projektide kasv, erinevate 

sihtkohtade propageerimine, lai sihtgruppide ulatus, erinevad valdkonnad on omavahel 

seotud (näiteks heategevus, reisikorraldajad ja eraettevõtted) ning suurenev konkurents. 

Adventure Travel Trade Association (ATTA 2012) uuringust selgub, et 140-st turismiette-

võttest 50% tegelevad vabatahtliku tegevuse reisidega. Ülejäänud vastanutest kinnitasid, et 

arvestavad vabatahtliku tegevuse reisidega tulevikus. Samuti märgiti klientide kasvavat 

keskkonnateadlikkust ja nõudlust oma panuse andmisel keskkonnale (TIES 2015), mis 

omakorda tähendab üha suurenevat konkurentsi ja vabatahtliku tegevuse turismi muutu-

mist massiturismi niššitooteks.  

Autorid Brown ja Morrison (2003) toovad välja, et vabatahtliku tegevuse turismi kontsept 

on märgatavalt kasvanud, seda toetab vabatahtliku tegevuse turismi organisatsioonide jät-
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kuv kasv. Näiteks tuuakse, et raamatus „Volunteer vacations“ oli 1987. aastal 75 vabataht-

liku tegevuse turismiorganisatsiooni. 2003. aasta väljaandes oli sellele lisandunud 275 or-

ganisatsiooni.  

Iiri arengu organisatsioon Comhlámh on välja arendanud tegevusjuhise vabatahtliku tege-

vuse turismile. See hõlmab 11 printsiipi: projektide loomine, ettevalmistus, vabatahtlikele 

abi pakkumine jt (COGP 2014). Samuti on TIES ja Planeterra Sihtasutus koostöös välja-

töötanud vabatahtliku tegevuse turismi juhtnööride projekti (International Voluntourism 

Guidlines 2012), mille eesmärk on vältida vabatahtliku tegevuse turismi muutumist massi-

turismiks. Projekti raames on välja töötatud kriteeriumid, mis aitavad rahvusvahelise vaba-

tahtliku tegevuse turismi pakkujatel planeerida ja juhtida jätkusuutlikul ning vastutustund-

likul viisil vabatahtlikele mõeldud programme. Juhtnööride projektis on punkt-punktilt 

välja toodud see, mida tuleks tähele panna vabatahtliku tegevuse turismiettevõtte arenda-

misel. Näiteks soovitatakse arvestada eelkõige kohaliku kogukonna vajadustega, mitte tu-

risti või ettevõtte vajadustega.  

Vastavalt autoritele, Wearing ja McGehee (2013), on vabatahtliku tegevuse turismiga tege-

levad ettevõtted tavaliselt seotud ökoturismiga. Bath-Rosenfeld (2014) toob välja, et kogu-

konnad või projektid, mis alustavad tegevust ökoturismi kontseptsiooniga, näevad vaba-

tahtlikke kui jätkusuutlikke ja täiendavaid allikaid oma kaitseala projektide elluviimisel. 

Tavaliselt ei nõua vabatahtliku tegevuse turismiprojekt turistidelt erilisi oskusi, k.a keele-

oskus. Sellise projekti eesmärk ei ole ainult looduse säilitamine, vaid ka ümbritseva kogu-

konna heaolu parandamine ja kohalikke kaasamine vabatahtliku tegevuse turismi protsessi 

(Bath-Rosenfeld 2014). Kutay (1990) ütleb organiseeritud vabatahtliku tegevuse turismi 

kohta, et „organiseeritud viisil programm võiks keskenduda kogukonna väärtustele, juhtida 

vabatahtlikku tööd kaitsealadel ja samal ajal pakkudes haridust kõrvalseisjatele“.  
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1.2 Vabatahtliku tegevuse turisti motivatsioon 

 

Erinevate kirjandusallikate ja uuringute põhjal on vabatahtliku tegevuse turist motiveeritud 

mitmetel põhjustel vabatahtlikust tegevusest. Wearing (2001) selgitab, et vabatahtliku te-

gevuse turisti motiivide hulka kuulub altruism, reisimine ja seiklus; eneseareng, kultuuride 

vahetus ja õppimine ning erialane areng; organisatsiooni eesmärk ja õige aeg ning -koht. 

Brown ja Lehto (2005) lisavad eelnevatele motiividele ka sõpruse ja perekonna väärtuse. 

Motivatsioone on eristatud kolmes kategoorias – isiklik, ühiskondlik ja muu motivaator 

(tabel 1). Isikliku motivatsiooni alla kuulub näiteks lõõgastus ja eneseareng. Ühiskondlik 

motivatsioon on näiteks altruism ja erinevate kultuuride kogemine. Muu motivatsiooni all 

on näiteks õige aeg ja -koht. Vabatahtliku tegevuse turism, kui üks vaba aja veetmise viise, 

annab üksikisikule võimaluse tähendusrikkamaks kogemuseks ja enesearenguks, mida iga-

päevaelust ei saa. Looduskaitse uuringust (Cassie, Halpenny 2003) selgus, et vabatahtlike 

motivatsiooniks on nauding, programmi hüved ja ümbritsev looduslik keskkond. Uurijad 

leidsid, et osalejad keskenduvad rohkem isiklikule motivatsioonile kui altruismile ning 

ootavad oma reisilt eneseteostust, lõõgastust ja stimulatsiooni.  

 

Tabel 1. Vabatahtliku tegevuse turistide motivatsioonid. Allikas: (L. Chen, J. Chen 2011) 

Kategooriad Teemad 

Isiklik motivaator 

rõõm/lõõgastus/reisimine 

eneseareng/erialane areng/karjääri edendamine 

seiklus/virgutus/väljakutse 

Ühiskondlik 

motivaator 

hoolitsemine/altruism/pärandi jätmine/tagasiandmine 

kultuurivahetus/kultuuri süüvimine 

sõprus/perekond 

Muu motivaator 

organisatsiooni missioon 

õige aeg/koht 

projekti kontekst 
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The Earthwatch’i poolt tehtud juhtumiuuringu (L.Chen, J.Chen 2011) tulemusena on välja 

toodud vabatahtliku tegevuse turistide motivatsioonid. Selgus, et peamiseks põhjuseks va-

batahtliku tegevusega liitumiseks oli kohalike ja kultuuri tundma õppimine, samuti origi-

naalse elamuse kogemine. Huvi reisimise vastu oli kõrge ja kõigil vastanutest oli rahvus-

vahelise reisimise kogemus juba varem olemas. Juhtumiuuring näitas, et vabatahtliku tege-

vuse turistidel on motivatsiooniks eelkõige originaalse ja eheda elamuse kogemine. Endine 

vabatahtlik Kängsepp (2011) mainib, et ainult reisimisest paljudele ei piisa, tahetakse mi-

dagi uut ja alternatiivset proovida. Ja lisab, et inimesed tahavad näha, kuidas kohalikud 

päriselt elavad ning see motiveerib paljudel siduma reisi vabatahtliku tööga.  

Autorid Callanan ja Thomas (2005) kirjeldavad vabatahtliku tegevuse turismi kolme kate-

gooriaga – madal, kesktase ja sügav. Madala tasemega vabatahtliku tegevuse turist on enim 

motiveeritud enesearengust ja praktilisest kogemusest, mis aitaks ka akadeemiliselt. Selle 

taseme turist võtab tavaliselt osa lühikestest projektidest, mis jäävad kuni nelja nädala pik-

kuseks ja kus turist panustab kohalikule kogukonnale vähem ning on huvitatud rohkem 

puhkamisest. Sügava tasemega vabatahtliku tegevuse turistil on eneseareng teisejärguline 

ja peamiseks motivatsiooniks on altruism. Vabatahtliku tegevuse turismi projekti kestuseks 

on vähemalt kuus kuud. Turisti panus kohalikule kogukonnale ja keskkonnale on selge 

ning otsene. Kesktaseme vabatahtliku tegevuse turistile on motivatsiooniks mõlemad nii 

altruism kui ka eneseareng. Projekti pikkuseks on kaks kuni neli kuud, panustatakse otse 

kohalikule kogukonnale, samas jättes aega ka puhkamiseks ning ümbruse avastamiseks. 

 

 

1.3 Vabatahtlike keskkonnateadlikkus  

 

Keskkonnakaitse, loodushoid ja säästev eluviis on vabatahtliku tegevuse populaarsemateks 

valdkondadeks Eestis, selgus uuringust „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis“ (2013). 

Uuring „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis“ 2009. a ja kordusuuring 2013. a anna-

vad ülevaate vabatahtlikus tegevuses osalemisest ja viie aasta jooksul toimunud muutus-

test. Uuringute tulemuse põhjal on Eesti üldine teadlikkus vabatahtliku tegevuse kohta ke-
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sine. Tulemus näitab, et ei olda kursis võimalustega panustada oma aega avalikes huvides 

ning tasu saamata.  

Uuritud on ka vabatahtlike osalust looduskaitses (ELF 2012), kus uuringu eesmärgiks oli 

saada teavet, et milliseid teadmisi omandavad looduskaitse vallas tegutsevad vabatahtlikud 

läbi vabatahtliku töö. Uuringu tulemusena selgus, et looduskaitselistel talgutel omandatud 

teadmised olid taime- ja loomaliigid ning erinevad kooslused ning vabatahtlike peamised 

motivaatorid olid tore seltskond, võimalus teha midagi looduse heaks, avastada uusi kohti 

ja viibida looduses. 

Käesoleva uuringu vabatahtlike põllumajandusteemalised laagrid toimusid mahetaludes. 

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on keskkonnasõbralik tootmisviis 

(Eesti mahepõllumajanduse arengukava 2014-2020), hõlmates nii taime- ja loomakasva-

tust, mesindust ja vesiviljelust (Põllumajandus Ministeerium 2015). Keskkonnahoid on 

loomulik osa mahepõllumajandusest. Mahepõllumajandus on toiduainete tootmise meetod, 

mis ühendab omavahel keskkonnasõbralikud tavad, bioloogilise mitmekesisuse ja loodus-

varade säilitamise (European Commission 2015). 

Keskkonnaalaste vabatahtliku tegevuse projektidega tegelevad rahvusvahelised võrgusti-

kud, nagu World Wildlife Fund (WWF 2015), Conservation International (CI 2014) ja 

Endangered Wildlife Trust (EWT 2014) , kus vabatahtlikud saavad anda oma panuse kesk-

konnakaitsesse. Coghlan (2005) leidis, et osalemine vabatahtliku tegevuse keskkonnalastes 

projektides tõstab üldiselt nende vabatahtlike ja teiste seotud inimeste keskkonnateadlikust, 

mitte ainult loodushariduse valdkonnas, vaid ka sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas. Tegevu-

sed, mida vabatahtlik võib projekti raames teha on näiteks keskkonnaseire, liikide identifit-

seerimine, kaardistamine, pildistamine või siis prügi koristamine (Coghlan 2005). Vaba-

tahtlike osalemine keskkonnaalastes projektides võib tugevdada looduskaitse kohustust 

edaspidiseks (Evans jt 2005). Miles jt (1998) leidsid seda, et vabatahtlike osalemine öko-

süsteemide tasakaalu taastamise projektides on tervendava efektiga looduse ja inimese va-

hel. McGhee (2002) toob välja, et vabatahtliku tegevuse projektid tugevdavad inimeste 

keskkonnaalast vastutustunnet ja suurendavad nende teadmisi keskkonnaprobleemidest.  

Keskkonnahariduse eesmärgiks on kujundada inimestes maailmapilti, mis võimaldaks neil 

ühiskonna liikmetena käituda loodustsäästvalt ja jätkusuutlikult (Keskkonnahariduse riiklik 

arengukava 2008-2013). Antud võimalust pakuvad eelpool mainitud rahvusvahelised orga-
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nisatsioonid, kes tegelevad lähemalt kaitsealade, ökosüsteemide ja liikide kaitsega. Nii 

võib keskkonnaharidust ja vabatahtlikku tegevust siduda. Vabatahtlike tegevuse turismiga 

on võimalik suurendada keskkonnaalast teadlikkust ja säästlikku tarbimist noorte seas. 

Enamik vabatahtlike tegevuste organisatsioone on mittetulundusühingud (MTÜ), mis pa-

kuvad avalikkusele mõeldud vabatahtlike tegevusi ja vahendavad keskkonnaharidust.  

 

 

1.4 Vabatahtliku tegevuse võimalused Eestis 

 

Eestis pakuvad vabatahtliku tegevuse võimalusi välismaal mitmed erinevad mittetulundus-

ühingud ja programmid. Vabatahtlikele mõeldud Interneti lehekülg, Vabatahtlike värav 

(2015), tutvustab erinevaid programme, mille abil on võimalus minna välismaale vabataht-

likuks. Programmid on eelkõige hea võimalus uutele vabatahtlikele või siis neile, kel pole 

kogemusi välismaal reisimisega. Järgnevalt tuuakse välja viis tuntumat vabatahtliku tege-

vuse programmi. 

Kõige tuntum on Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVT), mis on Euroopa Liidu programmi 

“Euroopa Noored” üks osa ning mis annab igal aastal 3500 noorele 31 Euroopa riigist ja 

kolmandatest riikidest (sh Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika) võimaluse tegutseda vaba-

tahtlikuna Euroopa Liidu riikides ja kolmandates riikides. EVT on Euroopa Liidu kodani-

kuhariduseprogramm, mis sai alguse 1996. aastal. EVT eesmärgiks on arendada solidaar-

sust, sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas. Prog-

rammi raames saab 18 kuni 30 aastane noor teha välisriigis 2 kuni 12 kuud vabatahtlikku 

tööd, sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Programmis on vabatahtli-

kele kaetud majutus, toitlustus, keeleõpe ja taskuraha ning 90% reisikuludest. EVT on üks 

turvalisemaid ja populaarsemaid viise, kuidas minna vabatahtlikuks Euroopasse ning anda 

oma panus ühiskonna hüvanguks. Iga vabatahtliku eest hoolitseb vastuvõttev organisat-

sioon, kes tutvustab talle kohalikku elu-olu. Programm toetab noorte arengut (teadmised, 

oskused, hoiakud) ja seeläbi individuaalset arengut ning tööhõive valmidust. Toetatakse ka 

noorte keeleoskust, nii inglise keele kui sihtriigi keele osas. Vabatahtliku teenistuse panus 
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on ka erinevate kultuuride mõistmine, toetab noorte ühiskondlikku aktiivsust ja loob rah-

vusvaheliste kontaktide võrgustiku osalejate vahel. (Mänd jt 2004-2005) 

Global Education Network (GLEN) on koostööprojekt, mille eesmärk on tõsta noorte tead-

likkust vaesemate riikide arenguprobleemidest ning toetada noorte aktiivset osalemist 

säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel. GLEN Eesti projekt saadab igal aastal aren-

gumaadesse 5 vabatahtlikku. Vabatahtlike elamusi on jagatud laiemale avalikkusele foto-

näituste, loengute, artiklite ja intervjuude vahendusel. GLEN osalejatelt on ilmunud ka 

raamat, film ja audioraamat. GLEN projektidesse saab kandideerida kord aastas, eelduseks 

on vanus 21 kuni 30 aastat, Eesti kodakondsus, projektile vastav hariduslik või erialane 

taust ning inglise keele valdamine. GLENi vabatahtlik töötab projektis kolm kuud koos 

erirahvusest kaaslasega, enne lähetust tuleb osalejatel läbida kaks ettevalmistavat seminari. 

Projektis osalemise kulud (kindlustus, reisikulud, stipendium) kaetakse korraldajate poolt. 

Eestis koordineerib GLEN projekti Arengukoostöö Ümarlaud, rahastab Välisministeerium. 

(MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 2012) 

Käesoleva uuringu osalusvaatlus viidi läbi järgnevalt kirjeldatud programmis, milleks on 

rahvusvahelised vabatahtlike laagrid, mida vahendab MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing 

EstYES.  Rahvusvahelised vabatahtlike laagrid toimuvad üle kogu maailma, valdavalt su-

vehooajal ja töö laagrites on väga erinev. Enamik laagreid on alates 18. eluaastast, ülemist 

vanusepiiri ei ole. Mitmeid projekte on ka 14-aastastele ja vanematele, samuti leidub pere-

dele mõeldud laagreid. Rahvusvahelised vabatahtlike laagrid kestavad tavaliselt 2 kuni 3 

nädalat ning neis osaleb keskmiselt 10 kuni 20 inimest, ühest riigist üldjuhul mitte rohkem 

kui kaks inimest. Laagrid toovad kokku erineva kultuuritaustaga inimesi, kes koos elades 

teevad tööd, mis soodustab kohalikku arengut. Tööst vabal ajal korraldatakse ekskursioone 

ümberkaudsete vaatamisväärsuste juurde ning organiseeritakse erinevaid tegevusi koha-

peal. Vastutasuks tehtavale tööle on kohapeal majutus ja toitlustus tasuta. Lisaks keele-

praktikale annavad vabatahtlike laagrid suurepärase võimaluse õppida tundma erinevaid 

kultuure, elada paar nädalat võõras keskkonnas, leida uusi sõpru ja tuttavaid. (MTÜ 

EstYES 2014)  

AIESECi Global Citizen programm võimaldab noortel vabatahtliku tööd tehes mõjutada 

kogukondi välismaal ja seeläbi arendada ennast nii isiklikult kui professionaalselt, oman-

dades praktilisi oskusi ja kogedes uut kultuuri. AIESECi programm on tavaliselt 6 kuni 8 
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nädalat, võimaldades noortel tegevusi kultuuri-, sotsiaal-, ettevõtlus- ja keskkonnavald-

konnas. Programm pakub võimalusi tegeleda laste ja noortega, neile õpetada inglise keelt, 

tutvustades Eestit, viia läbi erinevaid töötube, töötada mõne MTÜ juures või organiseerida 

üritusi maailma eri paigus. (AIESEC 2015)  

Vabatahtlikele mõeldud mahetalude andmebaas on WWOOF (World Wide Opportunities 

on Organic Farms). WWOOF on ülemaailmne vabatahtlike liikumine mahetaludes. Re-

gistreerudes vabatahtlikuks WWOOF Eesti veebilehel saab juurdepääsu mahe-kasvatajate 

talude kirjeldustele ja kontaktidele. Registreerimistasu WWOOF Eestis on 9€, mis võimal-

dab andmebaasi sisse logida kahe aasta jooksul. WWOOF rahvusvahelise veebilehe 

(www.wwoof.net) kaudu on mugav minna endale meelepärase sihtriigi peale, registreeri-

mistasud on riigiti erinevad, näiteks Norra WWOOF tasu on 15€ aasta kohta 

(www.wwoofnorway.org). WWOOFi programmi eesmärgiks on anda kogemusi mahepõl-

lumajandusest ja ökoloogilisest eluviisist. Võimalus kogeda elu maal ja toetada mahepõl-

lumajanduslikku eluviisi. (WWOOF Eesti 2009) 

Lõpetuseks toob autor välja IFYE projekti, kuna käesoleva uuringu üks osaleja tuli Peri 

Mahemõisa IFYE projekti kaudu. IFYE, mis tähendab International Farm Youth Exchan-

ge, on noortevahetuse projekt. Projekti ei kirjeldata kui vabatahtlikku tegevust, vaid võima-

lust veeta noortel suvi mõnes välisriigis elades kohalikes perekondades. IFYE programmi 

raames elab osaleja ühes kohalikus peres 2-3 nädalat, seejärel vahetab peret. Projektis osa-

lemise sõidukulud ja kindlustus tuleb osalejal ise kanda. Elamiskulud katab pere, kus osa-

leja parasjagu elab. IFYE projekti kaudu on võimalik minna Soome, Šveitsi, Austriasse ja 

USA/Connecticut´sse. Projektis osaleja peab olema vähemalt 18. aastane, Soome sõitmi-

seks vähemalt 16. aastane. (Noorteühing Eesti 4H 2015) 

Vabatahtliku tegevuse programmid, projektid ja andmebaasid annavad võimaluse reisimi-

seks, kasutades selleks alternatiivset viisi. Vabatahtlik tegevus välismaal annab häid koge-

musi, rahvusvahelisi kontakte, positiivseid elamusi ja avardab maailmapilti (Tudengiveeb 

2015). 

 

 

http://www.wwoof.net/
http://www.wwoofnorway.org/
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1.5 Metoodikate kirjeldus 

 

Kvalitatiivsed uuringud hõlmavad detailseid sõnalisi karakterisikute, juhtumite ja tingi-

muste kirjeldusi, kus andmete kogumiseks kasutatakse tavaliselt vaatlust, intervjuud või 

dokumentide analüüsi (Laherand 2008). Creswell (2003) toob välja, et kvalitatiivne uuring 

viiakse läbi loomulikus keskkonnas ja uurija läheb sageli osalejate koju või töökohale. Ja 

lisab, et see võimaldab uurijal märgata indiviidi või kohta iseloomustavaid detaile ning 

osalejate tegelikku kogemusse sisse elada.  

Käesolev magistritöö põhineb kvalitatiivsetel uurimismeetoditel – osalusvaatlus ja pool-

struktureeritud intervjuu.  

Vaatlus on meetod, kus uurija jälgib vahetult keskkonda ja tegevusi, kogudes infot kõigi 

meelte abil (Vihalemm 2014). Vaatlusest võtavad osa mitmed meeled: nägemine, kuulmi-

ne, puudutamine ja haistmine (Laherand 2008). Vihalemm (2014) selgitab, et vaatlusel on 

mitmesuguseid vorme, mis eristuvad näiteks uurija osaluse järgi. 

Osalusvaatlusele on tüüpiline, et uurija osaleb vaadeldavas tegevuses. Ja see ei tähenda 

vaid füüsilist osalust: uurija saab rühma liikmetega sarnaseid kogemusi, astub nende kul-

tuuri ja sümbolite maailma, võtab üle nende keelekasutuse. Vaid uurija saab rühmas ka 

mingi rolli. (Hirsijärvi jt 2005) 

Uurija osaluse aste osalusvaatluses võib olla erinev. Esiteks täielik osalus, kus uurija on 

täieõiguslik liige, teatamata teistele rühma liikmetele oma uurijarollist (Hirsjärvi jt 2005). 

Autorid arvavad, et see roll on ideaalne rühma liikmete sügavaks mõistmiseks, kuid uurija 

ise võib jääda vastuolulisse rolli, sest ühelt poolt peab ta tegutsema loomulikult, teiselt aga 

koguma informatsiooni oma uurimistöö eesmärkide jaoks. Täieliku osaluse puhul võib 

tekkida nn üleosalemise oht. Üleosalemise puhul võib uurijal tema esialgne eesmärk kadu-

da ja ta hakkab uurimisobjektiga ühte sulama. (Laherand 2008) 

Teiseks aktiivne osalus, ehk vaatlus osalejana, kus uurija on rohkem tegutseja kui vaatleja 

rollis. Uurija ei varja, et ta tegutseb uurijana ja seda on peetud kõige turvalisemaks ja tea-

duslikumaks. Vaatluse ajal loob uurija uuritavatega sõprussuhteid, mis soodustab vaadel-

davate isiklike ja sotsiaalsete maailmadega põhjalikku tutvumist. Aktiivse osaluse oht võib 

aga seisneda selles, et vaadeldava rühma liikmed samastuvad liialt uurijaga, mis teeb ras-
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keks neile jätkata infoandjana. Teiselt poolt esineb oht, et uurija samastub rühma liikmete-

ga, nii kaob objektiivsus. (Baker 2006) 

Kolmandaks osalus vaatlejana, kus vaatleja on pigem uurija kui osaleja rollis ja on orien-

teeritud uuringule ning ei taotle sõbrasuhete loomist (Baker 2006). Hirsjärvi jt (2005) lisa-

vad, et uurija teeb kohe alguses uuritavatele selgeks, et on rühmas vaid vaatleja. Vaatleja 

võtab rühma elust osa, aga esitab uuritavatele ka küsimusi. Baker (2006) lisab, et eeliseks 

on see, et rühma liikmed suhtlevad teatud probleemidest meelsamini pigem tähelepaneliku 

ja nende vastu huvi tundva võõra kui tuttavaga. Puuduseks aga pinnalisemast kontaktist 

tulenev väiksem võimalus tervikolukorra mõistmiseks. 

Osalusvaatlus on mitmetahuline välitöö strateegia, kuna see kombineerib „samaaegselt" 

otsest osalemist ja vaatlust, tegutsejate ja informantide intervjueerimist, dokumentide ko-

gumist ja enesevaatlust (Noormets 2015). Osalusvaatlus annab võimaluse kogeda suhteid 

ja olukordi autentsel kujul, ilma uurijapoolse „kõrvalseisja“ filtrita, ning selle kogemuse 

pinnalt tehtud avastusi ja seletusi peetakse üheks parimaks viisiks selgitamaks ühiskonnas 

toimuvat (Vihalemm 2014). 

Osalusvaatluse väljakutseks on tema mahukus, mis hõlmab uurija otsest osalemist välitöö-

paigas, usaldusväärse kontakti loomist, vaatlust ja tegutsemist, vestlusi ning informatsiooni 

kogumist, hoides sealjuures objektiivsust. Vaatluse korral võib uurija, sisenedes välitöö-

paika, mõjutada ühel või teisel viisil sündmusi. Samuti on tõenäoline, et uuritav koht ja 

inimesed muutuvad tuttavamaks, mis võib luua lähedasemaid sidemeid. (Noormets 2015) 

Uurija osalemine osalusvaatluses võib tekitada nii plusse kui miinuseid. Kui uurija täidab 

mingeid tööülesandeid või on muud moodi aktiivne uuritava kogukonna tegevustes, saab ta 

kiiremini ja sügavamaid kogemusi. Ta võib n-ö omal nahal tunda, mida tähendab olla grupi 

liige või töötada uuritavas asutuses. Samas piirab nende ülesannete täitmine tema vaatleja 

funktsioone. Kui inimene peab jooksvalt lahendama tööalaseid ülesandeid, muutub ta kii-

resti omaks ning see võib tema uurijavabadust piirata. (Strömpl 2014) 

Vaatamata osalusvaatluse mahukusele ja raskusele, arvab Laherand (2008), et osalusvaat-

lus pakub tänu oma paindlikkusele, lähedasele ja pikaajalisele kontaktile uuritavatega ning 

võimalusele seda täiendada teiste meetoditega, näiteks intervjuud, häid võimalusi uuritava-

te vaatenurkade ja eluterviku mõistmiseks.  
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Hirsjärvi ja Hurme (2006) järgi võrreldakse intervjuud sageli vestlusega, millel on eelne-

valt kavandatud eesmärk. Ja lisavad, et mõlemad hõlmavad nii verbaalset kui ka mittever-

baalset kommunikatsiooni, mille abil vahendatakse mõtteid, teadmisi ja seisukohti. 

Uurimuslike intervjuude tüüpe on mitmeid. Hirsjärvi ja Hurme (2006) toovad välja, et nii 

avatud kui ka poolstruktureeritud intervjuud on kvalitatiivsetes uuringutes levinud andme-

kogumisviisid. 

Poolstruktureeritud intervjuu jääb tavalise intervjuu ja struktureerimata intervjuu vahepea-

le. Mis tähendab, et on olemas küsimuste kava, millele autor toetub, kuid intervjueerides ei 

hoita sellest väga kinni, vestluse käigus võib küsimuste järjekord muutuda ja küsida võib 

juurde täpsustavaid küsimusi. (Lepik jt 2014)  
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolev töö põhineb teemakohase kirjanduse ülevaatel ja kvalitatiivsetel uuringumeetodi-

tel. Töös kasutati andmete kogumisel järgmiseid uuringumeetodeid: osalusvaatlus ja pool-

struktureeritud intervjuud. Välitöö läbiviimisel oli autoril kasutusel vaatluspäevik märkme-

te tegemiseks, fotoaparaat ja helisalvesti. Osalusvaatluste ja poolstruktureeritud intervjuude 

tulemusi analüüsiti andmetöötlusprogrammis MS Excel 2010.  

Uuring põhineb osalusvaatlusel, kus uurija sulandub uuritavasse vabatahtlike gruppi ning 

kirjeldab olukorda, nähtusi ja sündmusi seestpoolt. Osalusvaatluse läbiviimiseks oli tähtis 

usaldusväärse kontakti loomine vabatahtlikega, et hiljem oleks lihtsam läbi viia poolstruk-

tureeritud intervjuusid. 

Osalusvaatluse kasutamine võimaldab vaadelda seda, mis näiteks küsitluse juures välja ei 

tule, nendeks on emotsioon ja kehakeel. Osalusvaatlus viidi läbi rahvusvahelistes vabataht-

like laagrites, mida korraldab mittetulundusühing EstYes. Rahvusvahelised laagrid valiti 

vabatahtlike laagrite andmebaasi kasutades, www.workcamps.info/icamps/camps.html.  

Uurimistöös kombineeriti kahte meetodit, osalusvaatlus ja poolstruktureeritud intervjuud. 

Nende mõlemate uurimisviiside eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike ootused, moti-

vatsioonid, saadud kogemused ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonna-

teadlikkusele. Samuti laagri võõrustajate arvamused ja ootused seoses vabatahtlikega.  

Osalusvaatlused viidi läbi ajavahemikul 01.06 - 12.07.2015 (vt Lisa 1, lk 66), mis toimusid 

Erto talus, Kriusilla talus ja Peri Mahemõisas. Autoripoolne osalus toimus laagri esimestel- 

ja viimastel kahel-kolmel päeval. See andis võimaluse uurida ja vaadelda vabatahtlikke 

laagrisse saabumist ja sisseelamist ning laagri lõpus saadud elamusi ja kogemusi. Uurimis-

töö läbi viimisel ei varjanud uurija oma rolli ning toimus aktiivne osalus koos vabatahtli-

kega laagri tegevustes, sh jälgis uurija, et mitte liiga samastuda grupi liikmetega. Tähtis oli 

hoida objektiivsust ja kriitilist uurija vaadet. Osalusvaatluse käigus kogutud info talletati 

vaatluspäevikus. 

http://www.workcamps.info/icamps/camps.html
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Esimeseks välitöö asukohaks oli Erto talu, mis asub Kõrenduse külas Tabivere vallas Jõ-

geva maakonnas. Erto on mahetalu ja edendab jätkusuutikke eluviise. Talu kuulub Lõuna-

Eesti Toiduvõrgustiku alla, mis on koostööorganisatsioon, kus müüakse talu- ja mahekau-

pa. Erto talu on spetsialiseerunud juurviljade ja lihaveiste kasvatamisele. Talu on 35 km 

kaugusel Tartust ja jääb Vooremaa maastikukaitseala piirkonda. Rahvusvaheline vabataht-

like laager toimus 1.06 - 14.06.2015, kokku 14 päeva.  

Teiseks välitöö asukohaks oli Kriusilla talu, mis asub Pikva külas Anija vallas Harju maa-

konnas. Kriusilla on mahetalu, kus tegevusalaks on mesindus (peetakse mesilasi ja toode-

takse mett ning vaha). Peale mesinduse edendab talu ka jätkusuutlikke eluviise. Üheks õp-

peosaks laagris oli jätkusuutliku arengu ja mahepõllumajanduse edendamine. Talu on 40 

km kaugusel Tallinnast ja 4 km kaugusele jääb Jägala jõgi. Rahvusvaheline vabatahtlike 

laager toimus 22.06 - 5.07.2015, kokku 14 päeva. 

Kolmandaks välitöö asukohaks oli Peri Mahemõis, mis asub Peri külas Põlva maakonnas. 

Peri Mahemõis on mahetalu, mis edendab jätkusuutlikke eluviise. Talu tegevusalaks on 

mahejuurviljade kasvatamine, sh erinevad salatid, porgandid, kartulid, peedid, kõrvitsad ja 

ka mais, maasikad, vaarikad ning isegi viinamarjad. Talu kuulub ka Lõuna-Eesti Toidu-

võrgustiku alla. Peri Mahemõis on 7 km kaugusel Põlvast ja 45 km kaugusel Tartust. Rah-

vusvaheline vabatahtlike laager toimus 2.07 - 12.07.2015, kokku 11 päeva.  

Lisaks osalusvaatlusele viidi läbi 24 poolstruktureeritud intervjuud 12-ne vabatahtlikuga 

ning 3 poolstruktureeritud intervjuud laagri korraldajatega. Intervjuud viidi läbi vastavalt 

laagri alguses ja lõpus, juunist - juulini 2015. Intervjuud jäid tavaliselt laagri teise- ja eel-

viimase päeva peale kuna eesmärk oli, et uurija saaks aktsepteeritud. Aktsepteerimine va-

batahtlike poolt lisas usaldust ja lihtsustas intervjueerimist. Poolstruktureeritud intervjuu-

deks koostati küsimuste kava (Lisa 2, Lisa 3), kus olid kirjas nii teemad kui ka küsimused, 

kuid küsimuste esitamise järjekord oli vaba. Osalejate nõusolekul salvestati vabatahtlike 

poolstruktureeritud intervjuud. Hiljem transkribeeriti intervjuud salvestajalt maha ja tõlgiti 

inglise keelest eesti keelde. Poolstruktureeritud intervjuudel kasutati ka vaatluspäevikut 

lisa märkmete kirja panemiseks, nagu näiteks emotsioon, kehakeel ja muud täiendavad 

tähelepanekud.  

Poolstruktureeritud intervjuud algasid tutvustamisest, millele järgnesid konkreetsed küsi-

mused, näiteks vanus, õppevaldkond ja päritolu ning lahtised küsimused, näiteks esmamul-
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jeid laagri asukoha kohta ja kuidas jõuti vabatahtliku tegevuse juurde. Vesteldes vabataht-

likega suunati küsimused ootustele ja motivatsioonile. Lisaks toimus vestlus taluomanike-

ga, sooviga saada teada võõrustajate arvamusi, miks tullakse tööd tegema võõrasse kesk-

konda. 
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3 TULEMUSED 

 

Järgnevalt tuuakse välja kirjandusallikatest saadud uus väärtus – vabatahtliku tegevuse 

turism (joonis 2). Vabatahtliku tegevuse turism ei ole ainult vabatahtlik töö teises riigis, 

vaid see on uus alternatiivne reisimiseviis, mis on tänapäeval just noorte seas populaarne. 

Vabatahtliku tegevuse turismi saab kirjeldada läbi mõiste – vabatahtlik tegevus, mis tähen-

dab teiste aitamist oma vabast tahtest ja sealjuures kasu saamata ehk altruism. Ja teine pool 

– turism, tähendab nii vaba aja veetmist kui reisimist väljapoole oma tavapärast keskkonda. 

Vabatahtliku tegevuse turismi juures mängib rolli ka projekti pikkus. Kirjandusallikate 

põhjal võib öelda, et projekti kestus motiveerib vabatahtlike erinevalt, mida pikem on pro-

jekti kestus, seda suurem on altruistliku motivatsiooni osakaal. Me saame rääkida vabataht-

liku tegevuse turismist siis, kui inimene teeb vabatahtlikku tegevust organiseeritud viisil ja 

oma elukohast väljaspool. Siinkohal ei saa öelda, et vabatahtliku tegevuse turism oleks 

vabatahtlik töö oma kodumetsas. Vabatahtliku tegevuse turism muutub turismiks eelkõige 

siis kui see viiakse läbi organisatsiooni või ettevõtte poolt ja selleks on vajalik reisimine 

sihtkohta.  

 

 

 

 

 

Vabatahtliku tegevuse tu-

rism 

Altruism Vaba aeg Reisimine  

Joonis 2. Vabatahtliku tegevuse turism  
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3.1 Mahepõllumajanduslike laagrite omapära  

 

Järgnevalt tuuakse välja peamised osalusvaatluse tulemused mahepõllumajanduslikes laag-

rites – Erto talu, Kriusilla talu ja Peri Mahemõis. Lisaks peamistele osalusvaatluse tule-

mustele on välja toodud ka vabatahtlike esmamuljed asukoha kohta ning peamised tulemu-

sed vestlustest võõrustajatega. Ülevaatlik informatsioon võõrustajate kogemuste kohta 

laagrite korraldamisel, laagri tüübi, vabatahtlike grupi suuruse ja korraldaja tausta kohta on 

välja toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Ülevaade vabatahtlike laagrite korraldajatest 

Laager, asukoht 
Kogemus laagri-

te korraldamisel 
Laagri tüüp 

Vabatahtlikke 

kokku 

Võõrustaja 

taust 

Erto talu, 

Tabivere 
2 aasta 

mahe põlluma-

jandus: juurvil-

jad, veised 

4 
veterinaar-

meditsiin (EMÜ) 

Kriusilla talu, 

Kehra 
4 aasta 

mahe põlluma-

jandus: mesin-

dus, metsandus  

3 

tööõpetus, käsi-

töö ja puutöö 

(Tallinna Üli-

kool) 

Peri Mahemõis, 

Põlva 
1 aasta 

mahe põlluma-

jandus: juurvil-

jad, marjad  

4+1 

aiandus ja haljas-

tus (Räpina aian-

duskool) 

Märkus. Peri Mahemõisas oli neli vabatahtlikku laagri projekti kaudu ja üks IFYE projekti kaudu. 

  

 

3.1.1 Erto talu 

 

Erto talu asub Kõrenduse külas Tabivere vallas Jõgeva maakonnas. Erto talu peremees on 

Margo Mansberg, kes juhtis vabatahtlike laagrit teist aastat. Kokku oli laagris rahvusvahe-

lisi vabatahtlikke neli. Vabatahtlike majutus toimus väikeses majas, umbes 100 meetri 

kaugusel võõrustaja talumajast. Vabatahtlike majas oli olemas üks suur magamistuba, köö-
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ginurk ja pesuruum kuivkäimlaga. Vett majas ei olnud, vabatahtlikud said vett maja kõrval 

asuvast kaevust. Võõrustaja talumajas einestasid vabatahtlikud koos perekonnaga. Seal oli 

neil ka võimalus kasutada duširuumi koos saunaga. Vabatahtlike esmamuljed olid järgmi-

sed: 

Väga hea koht, väga ilus koht, väga palju loodust ja rohelust. Minu kodus ja minu 

kodulinnas on nii vähe rohelust ja loodust. (23, N, Venemaa) 

 Tore koht on. Meil on olemas oma maja, koht, kus me saame omaette olla, see on 

hea ja mugav. Dušširuum koos saunaga on põnev, teistsugune. (20, M, Itaalia) 

See on väga tore koht, mulle meeldib väga ümbritsev mets ja puud. Need puud olid 

esimesed asjad, mida märkasin siia tulles. (20, M, Ungari)  

Vabatahtlikele mõeldud tööd olid peamiselt hooajalised põllutööd, näiteks rohimine, kõp-

lamine ja kapsaste istutamine (vt Joonis 3, lk 72). Nädalavahetustel oli vaba aeg, mil vaba-

tahtlikel oli võimalus ümbruskonnaga tutvuda. Vabatahtlikud käisid tutvumas Tartu linna-

ga, sh käidi Tartu toomkirikus, Toomemäel ning Jääaja muuseumis ja looduskaitsealal 

matkamas.  

Küsimusele, et mis roll on vabatahtlikel nende juures talus, vastas võõrustaja, et eelkõige 

erinevate rahvustega kokku puutumine ja pere lastele erinevate kultuuride ning keele tut-

vustamine, mis omakorda ärataks neis huvi ja avardaks silmaringi. Samuti lisas võõrustaja, 

et inglise keeles suhtlemine tuleb alati kasuks. Otseselt ei oodanud talu peremees vabataht-

likelt midagi, ainult seda, et nad oleksid elurõõmsad, positiivse ellusuhtumisega ja toimiks 

vastastikune suhtlus vabatahtlike ning pere vahel. Samuti mainis peremees, et vabatahtlike 

mahetalupidamise teadlikkuse kasvatamine „on nagu enda klientide kasvatamine“.  

Küsimusele, et miks tulevad vabatahtlikud siia konkreetsesse laagrisse, arvas peremees, et 

kindlasti on olemas reisihuvi ja tahetakse näha, kuidas elatakse maal. Samuti lisas ta, et 

noored otsivad alternatiivseid viise reisimiseks, mis ei nõuaks nii palju kulutusi. 

Kohapeal vaadeldes oli näha, et on olemas piisavalt arenguruumi ja potentsiaali vabatahtli-

ku tegevuse turismi korraldamiseks. Võõrustajatel endil oli ka olemas huvi tegelemiseks 

turismiga. Perenaine mainis, et tulevikus on soov avada kohalik kohvik.   
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3.1.2 Kriusilla talu 

 

Kriusilla talu asub Pikva külas Anija vallas Harju maakonnas. Vabatahtlike laagrit juhtis 

neljandat aastat Kriusilla talu perenaine Monika Avalaid. Kokku oli laagris rahvusvahelisi 

vabatahtlikke kolm. Vabatahtlike majutus toimus võõrustajatega samas talus. Vabatahtlikel 

oli eraldi tuba koos voodikohtadega. Kõik söögikorrad toimusid koos võõrustaja perega 

talus. Saun ja dušširuum olid eraldi hoones. Vabatahtlike esmamuljed laagri asukoha kohta 

olid järgmised: 

Esimene mulje oli vau-efekt, kuna laagri kirjelduses oli, et elamine on lihtne, aga 

sooja vee olemasolu puudumine majast oli midagi, mida ma ei osanud oodata, see 

oli üllatus. Kõik on hästi, kuna ma ei tulnud suurte ootustega siia. Minu jaoks oli 

see kindel, et mida pakutakse, selle ma võtan ka heameelega vastu. Siin on väga 

ilus, väga ilus maastik, kõik need taimed ja palju ruumi ümberringi. Ma nägin kui 

perenaine läks aeda, võttis maitsetaimi oma aiast ja läks kööki ning kasutas kohe 

neid toidutegemisel. Mulle väga meeldib see, et me sööme toitu otse aiast. (21, N, 

Saksamaa) 

Positiivne üllatus on see, et me elame samas majas ja sööme kõik koos perega, ku-

na ma ei eeldanud seda. Mulle meeldib see, et me suhtleme nii lähedalt võõrustaja-

tega. Meid on hästi vastu võetud. Jagame toitu ja aega ühiselt, see on tore, see on 

midagi mida ma ei oodanud ja ei eeldanud. (27, M, Mehhiko)  

Vabatahtlikele mõeldud tööd olid kasevihtade valmistamine, taruvaigu kraapimine mesi-

lastarude liistudelt (vt Joonis 4, lk 73), traditsioonilise palkmaja ehitamine ja selleks vajali-

ku puidu raiumine võõrustaja metsast. Puhkepäevadel – reedel ja laupäeval, oli vabatahtli-

kel vaba aeg ja võimalus ise valida erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Neil päevil valis 

igaüks omaette vaba aja veetmise, üks osalejatest läks Pärnu Harmonica Festivali, teine 

läks Tartuga tutvuma ja kolmas eelistas jääda Kehra ning veetis vaba aja koos võõrustaja 

perega. 30.juunil korraldas võõrustaja Põhja-Kõrvemaa rabas räätsamatka koos giidiga, 

samuti oli võimalus ujuda Paukjärves.  

Kõrvemaa raba räätsamatkast võttis osa ka autor ise. Võõrustaja mainis, et talle meeldib 

enne vabatahtlikke tulekut enam-vähem ära planeerida, mis igapäev tehakse. Räätsamatka 
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planeeris ta juba enne vabatahtlike saabumist ja organiseeris ka giidi (vt Joonis 5, lk 74), 

kes tutvustaks ümbruskonda ning võõrustaja mainis, et „nii saavad ka oma piirkonna ini-

mesed (giid) rohkem rakendust“. Üks vabatahtlikest katsetas ka esimest korda raba laukas 

ujumist, oli näha, et see meeldis talle. Vaatluse käigus oli näha, et vabatahtlikud olid väga 

positiivselt meelestatud ja mainisid, et neile tuli see suure üllatusena, et võõrustaja viis 

neid räätsamatkale. 

Küsimusele, et mis roll on vabatahtlikel nende juures talus, vastas võõrustaja, et vabataht-

like rolliks tema talus on erinevate kultuuride tundma õppimine. Võõrustaja ootab vaba-

tahtlikelt seda, et nad oleksid avatud suhtlejad ja et tahetakse tööd teha. Perenaine arvas, et 

vabatahtlikud valivad sellise laagri seetõttu, et enamus tulevad linna keskkonnast ja taha-

vad kogeda seda õiget maalähedast elu; ta mainib et, „kui nad tulevad linna keskkonnast 

siia, siis nad saavad väga erineva kogemuse siit ja näevad, et ka teistmoodi saab elada ja et 

ka teistmoodi tehakse tööd“. 

Vaatluse ja võõrustaja kommentaaride põhjal võib öelda, et enne vabatahtliku tegevuse 

turismiga alustamist oleks vaja vabatahtlikele eraldi majutust. Seni on vabatahtlike majuta-

tud perekonna majas. Võõrustaja arvab, et kui oleks olemas majutus, siis saaks aasta läbi 

võtta vastu vabatahtlikke. Talu perenaine on puutöö ja käsitöö taustaga ning tal on huvi 

hakata tulevikus õpitubasid korraldama, mida saaks siduda ka vabatahtliku tegevuse turis-

miga. Mesindus on võõrustajal pigem hobiks, suure tootmisega ei tegeleta. Hetkel oli 12-st 

mesilastarust alles jäänud 4 taru, kuna lähedal asuvat rapsipõldu mürgitati õitsemise ajal ja 

seetõttu enamus mesilastest hävis. 

 

 

3.1.3 Peri Mahemõis 

 

Peri Mahemõis asub Peri külas Põlva maakonnas. Peri Mahemõisa perenaine Tiina Länkur 

juhtis vabatahtlike laagrit esimest aastat. Kokku oli laagris rahvusvahelisi vabatahtlikke 

neli ja lisaks oli üks noor tüdruk Šveitsist seoses IFYE projektiga. Vabatahtlike majutus 

asus Vanakülas Põlva maakonnas. Võõrustaja rentis vabatahtlikele laagri ajaks spetsiaalselt 

maja, kuna võõrustajal ei olnud oma isiklikus majas ruumi vabatahtlike majutamiseks. 
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Renditud maja oli hea asukohaga, võõrustaja põllumaa asus Vanakülas ja vabatahtlike ma-

jutusest 5 minuti jalutuskäigu kaugusel. Majutus hõlmas kõike tarvilikku, sh magamistoad, 

eluruum, pesemisvõimalus ja köök. Enamasti oli lõuna ja õhtusöök koos võõrustajaga va-

batahtlike majas. Vabatahtlike esmamuljed laagri asupaiga kohta olid positiivsed ja mainiti 

koha eraldatust ning looduslähedust. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Esmamulje on kohast, et on väga eraldatud ja looduslähedane paik. Itaalias pole eri-

ti selliseid kohti, sa leiad seal väikeseid linnakesi, aga mitte sellist eraldatud paika. 

(21, N, Itaalia) 

Väga tore koht, kuna ma olen Madriidist pärit, suurest linnast, siis see on midagi 

erinevat minu jaoks. Ja ma otsisin sellist tõelist maakohta nagu see siin. (23, N, His-

paania) 

Mulle meeldib see eraldatus, et meie maja on väga eraldatud. Eikuskil! (29, M, His-

paania)  

Vabatahtlikele mõeldud tööd olid peamiselt hooajalised tööd, milleks oli maasikate korja-

mine (vt Joonis 6, lk 75) ja rohimine. Vabad päevad sõltusid enamasti ilmast. Laupäev, 

4.juuli oli vaba päev, võõrustajapere viis vabatahtlikud matkama Meenikunno raba matka-

rajale, Valgejärve ujuma ja Märalätte allika juurde, millest võttis osa ka autor. Esimest 

korda käisid hispaanlased järves ujumas. Vaadeldes oli näha vabatahtlike positiivseid 

emotsioone ja naudingut. Järgmisel laupäeval, 11.juuli oli vabatahtlikel võimalus tutvuda 

Taevaskojaga ja Võru linnaga, kahjuks oli sellel päeval ilm väga vihmane ja tutvumine 

nende kohtadega jäi lühikeseks.  

Vestlusest võõrustajaga selgus, et vabatahtlikelt oodatakse head sotsiaalset läbisaamist ja 

huvi mahetalupidamise vastu. Samuti mainis võõrustaja, et vabatahtlikud on neile ka moti-

vatsioonipaketiks. Kuna vabatahtlikud on juba neile appi tulnud kindlal eesmärgil, siis ei 

ole ka neil võimalust toiminguid edasi lükata. Küsinud võõrustajalt, et mis teeb inimesest 

hea vabatahtlikku, vastas ta, et „initsiatiivlikus, võib-olla sa ise ei tea täpselt, mida näidata, 

et parem on kui nad ise initsiatiivi üles näitavad, et tahavad teada, näiteks vaatavad ringi, et 

miks teil see niimoodi on“. 

Vaatluse põhjal Peri Mahetalus, saab öelda, et on olemas potentsiaal vabatahtliku tegevuse 

turismiks. Vestlusest selgus, et üheks murekohaks oli vabatahtlike majutuse kaugus. Maju-
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tus toimus eraldi renditud majas, mis asus Vanakülas ja oli umbes 15 km kaugusel Peri 

külast. Seetõttu tuli selle 11 päeva jooksul mitmeid edasi-tagasi sõite teha. Lihtsam oleks 

kui vabatahtlike majutus oleks lähemal, näiteks talu laka peal.  

 

 

3.2 Vabatahtlikud mahepõllumajanduslikes laagrites 

 

Vabatahtlike poolstruktureeritud intervjuu oli jagatud kaheks intervjuuks. Laagri alguspäe-

vadel selgusid üldandmed vabatahtlike kohta (vt Lisa 1, lk 67). Intervjuud viidi läbi 12 

osalejaga, noorima osaleja vanus oli 17 ja vanim 29. Osalejatest 7 olid naised ja 5 mehed. 

Enim oli vabatahtlikke tulnud Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Itaaliast. Enamus osalejatest 

olid pärit väikestest linnadest ja üliõpilased ning kolmel oli varasemast sarnane vabatahtli-

ku tegevuse kogemus olemas. Enamusel puudusid või olid minimaalsed teadmised kesk-

konnast ja põllumajandusest.  

Küsimusele, et kuidas nad vabatahtliku tegevuse peale sattusid, vastasid vabatahtlikud viiel 

korral, et sõber või tuttav soovitas võtta osa vabatahtlikust tegevusest. Neljal korral maini-

ti, et see on hea viis reisimiseks välismaale. Kolmel korral, et sooviti keskkonnavahetust ja 

kahel korral, et nii reisimine ei ole eriti kulukas. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Ma sain vabatahtliku tegevuse projektide kohta teada oma sõbralt, kes oli juba osa-

lenud vabatahtlikus projektis. (---) Ja jälgisin teda ja mõtlesin, et see on väga hea 

idee. (27, M, Mehhiko)  

Siin me saame teha midagi erinevat, mida me tavaliselt igapäevaselt ei tee. Mulle 

meeldib kätega tööd teha ja viibida väljas. (17, N, Prantsusmaa) 

Tuli võimalus reisida niiviisi, et teed ka samas vabatatliku tööd. Selle jaoks ei pea 

palju maksma, ainult lennupiletid ja enda isiklikud kulutused reisil olles. (20, M, 

Itaalia)  

Küsimusele, et mis tähendab intervjueeritava jaoks vabatahtlik või vabatahtlikuks olemine, 

siis öeldi järgmist: 
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Minu jaoks on vabatahtlik see, kes saab uusi erilisi kogemusi. Kui me valime vaba-

tahtliku tegevuse projekti, siis me ei tea tavaliselt ette, mida seal tehakse. (17, N, 

Prantsusmaa) 

Vabatahtlikust tegevusest osavõtmine on osa minu elust, see on keskkonnast ja 

ühiskonnast hoolimine. (21, N, Saksamaa) 

Vabatahtlik on avatud olemisega, kes tahab midagi teha ning sealjuures ei eelda 

midagi vastu saada. Kõik mis vabatahtlik vastu saab on plussiks. (27, M, Mehhiko) 

Informatsiooni rahvusvaheliste vabatahtlike laagrite kohta saadi enamasti internetist, vaba-

tahtlike projektide andmebaasist ja kohalikust vabatahtliku tegevusega tegelevast organi-

satsioonist. Üldjuhul said kõik vabatahtlikud õigeaegselt informatsiooni ja suhtlus vaba-

tahtliku ning organisatsiooni vahel sujus. Ühel osalejal oli suhtlemisel probleeme oma ko-

haliku organisatsiooniga. 

Küsimusele, et mis on nende esmamuljed seoses teiste vabatahtlikega, vastati positiivselt 

ning mainiti, et enamik on ühevanused, mis tagab ühised huvid ja parema läbisaamise. Ka-

hel laagris osalejal oli sama eriala, mistõttu vastasid mõlemad, et on millest omavahel rää-

kida.  

Järgnevalt tuuakse välja eraldi peatükkides vabatahtlike ootused rahvusvaheliste laagrite 

osas, motivatsioon, saadud kogemused ja vabatahtlike tagasiside. Tulemuste lõpus esita-

takse osalejate panus Eesti turismisektorisse, sh kulutused, ööbimine ja tegevused. Interv-

juud ootuste ja motivatsiooni kohta toimusid esimestel laagi kuupäevadel . Intervjuud ko-

gemuste, vabatahtlike tagasiside ja reisikulude kohta jäid laagri lõpukuupäevadele. 

 

 

3.2.1 Vabatahtlike ootused mahepõllumajandusliku laagri osas 

 

Enamusel vabatahtlikel puudusid või olid minimaalsed teadmised keskkonnast ja mahepõl-

lumajandusest. 12-st intervjueeritavast 7 tõigi ootusena uute teadmiste ja oskuste omanda-

mist mahepõllumajanduses. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 
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Ma loodan saada uusi teadmisi mahepõllumajandusest, et näiteks kuidas nad kas-

vatavad siin mahejuurvilju, kui suur on tulu ja miks eelistada mahedat. Ma sooviks, 

et võõrustajad seletaksid, miks nad just sellise kasvatamiseviisi valisid. (23, N, His-

paania)  

Ma tahan näha kuidas toitu saadakse. Tahan näha, kuidas eelkõige toodetakse mit-

te kuivõrd tarbitakse. Näiteks poes olles sa ei tea sellest tootest, mida sa ostad, kõi-

ki tingimusi, kas see on mahetoodang, kuidas seda on toodetud, sa ei tea kui palju 

sinna on panustatud, kust see pärit on. Seda ma loodan, et ma näen siin, seda toot-

mist, nö telgi tagust tegutsemist. (27, M, Mehhiko)  

Neli mainisid, et erilisi ootusi ei ole või siis ei taheta enne laagrit midagi loota, et hiljem 

pettuma ei peaks. Lisaks toodi seitsme intervjueeritava poolt välja ootusena võimalust rei-

sida ja ümbruskonnaga tutvuda. Kuna enamus laagris osalejatest olid pärit linnadest, siis 

üheks ootuseks oli ka looduses viibimine, mida mainiti samuti seitsmel korral. Kuuel kor-

ral mainiti soovi näha ja kogeda tavalise kohaliku perekonna igapäevaelu maal ja tutvuda 

kohaliku eluoluga. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Ma tahan kohalikega tutvuda ja näha kuidas väikeses külas elatakse ja töötatakse, 

et kuidas see igapäeva elu siin käib. Näha Eesti loodust ja seal viibida. (20, M, Un-

gari) 

Ma ootan, et ma saaksin võõrustajaga rääkida ja näha, kuidas nad elavad siin ja 

milline on nende igapäevane elu, kogeda seda. Kogeda, kuidas nad suhtlevad oma 

sõpruskonnas. (21, N, Šveits)  

Ma soovin Eesti kultuuri avastada. Näiteks kui sa reisid tavaliselt kuskil riigis või 

linnas siis sa ei tunne kedagi kohalike seast, me ei näe ega koge, kuidas nad päri-

selt elavad. Siin laagris ma loodan avastada, kuidas kohalikud elavad maal. (21, N, 

Itaalia)  

Kolmel korral märgiti ootusena teiste vabatahtlikega tutvumist ja üksteise kultuuride 

tundmaõppimist. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Ootan seda, et saaksin kogeda igapäeva elu koos teiste vabatahtlikega, st et elame, 

sööme ja teeme tööd koos. (21, N, Saksamaa) 
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Ma soovin kogeda võimlust olla koos teiste vabatahtlikega ja õppida neid ning nen-

de kultuuri rohkem tundma. (27, M, Mehhiko) 

Vabatahtlikest kolm mainis ootusena ka soovi teha füüsilist tööd.  

 

 

3.2.2 Vabatahtlike motivatsioon osalemaks mahepõllumajanduslikus laagris 

 

Rahvusvahelises vabatahtlike laagris osalejate motivatsioone on mitmeid. Järgnevalt on 

toodud mahepõllumajanduslikus laagris osalenute poolt mainitud motivatsioonid, mida 

võib tinglikult jagada järgmiselt: kohalik kultuur, keskkonna vahetus, õppimisvõimalused, 

altruism, keele praktika, vaba aeg, eneseareng, erinevad kultuurid, raha, sihtriik ja lõõgas-

tus. 

Kohaliku kultuuri kogemine läbi perekonna ja nende igapäeva elu oli üheksal juhul vaba-

tahtliku motivatsiooniks. Lisaks oli kolmel osalejal tähtis ka erinevate kultuuritaustaga 

vabatahtlikega kohtumine. Neid väiteid tõendavad järgmised seisukohad: 

Ma muidugi oleks võinud tavalise turismipaketi valida, aga minu jaoks muutub see 

igavaks, tahaks midagi teistsugust oma puhkuse ajal teha. (---) Näiteks turismipake-

til olles ei näe sa seda tegelikku elu, mida sa ju tahaksid näha olles teises kultuuris, 

et kuidas seal elatakse jne. Niiviisi saab paremini kultuuri tundma õppida. Kõige 

tähtsam motivatsioon oli minu jaoks kohtumine kohalikega. (20, M, Ungari)  

Eelkõige annab selline võimalus mul näha kohalikku elu maal, mitte ainult elu 

suurlinnas. Lisaks oli hea külg see, et ma kohtun inimestega erinevatest riikidest, 

teiste vabatahtlikega. (27, M, Mehhiko) 

Tavalisel puhkusel sa ei õpi kohalikku kultuuri tundma, kuna sa veedad aega oma 

sõpradega mitte kohalikega. Mind motiveeris, et ma näen ja elan n-ö tõelist koha-

likku elu. Minu jaoks ongi see erinevus tavalise ja vabatahtlikuna reisimise vahel. 

(21, N, Itaalia) 
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12-st osalejast 8 vastasid, et ajendiks oli keskkonna vahetus ja looduses olemine. Mainiti, 

et teistsuguse töö tegemine on nagu puhkus, kui sa viibid oma tavalisest keskkonnast 

eemal. Seda tõendab järgmine seisukoht: 

Mind motiveeris see, et saan olla looduses. Ma ei oleks tahtnud laagrit, mis oleks 

olnud linnas, vaid mis oleks looduses. (21, N, Saksamaa)  

Üldjuhul saadakse vabatahtliku tegevuse käigus uusi teadmisi ja kogemusi puutudes kokku 

erinevate uute valdkondadega. Osalejate seas ei olnud kedagi, kes oleks varem õppinud 

põllumajandust. 12-st intervjueeritavatest kaheksal oli üheks motivatsiooniks uute tead-

miste ja praktiliste kogemuste saamine põllumajanduses ja mahetalupidamises. Seda 

väidet tõendavad järgmised seisukohad: 

Ma tahan ka ise põllumajandust õppida, saada siit praktilisi kogemusi ja uusi 

teadmisi. Näha inimesi, kes teevad seda tööd igapäev, kuidas elavad ja töötavad. 

(20, M, Itaalia)  

Õppida midagi uut taluelu kohta ja eriti mahetalu koha pealt. (23, N, Hispaania)   

Ühel intervjueeritavatest oli uute praktiliste kogemuste motivatsioon seotud haridusega, ta 

selgitas, et keskkonnaalane haridus on tal olemas, kuid siit laagrist soovib ta saada praktili-

si kogemusi.  

Altruism ehk teiste heaolu tagamine on üks osa vabatahtliku tegevuse turismist. Üks osa-

lejatest mainis, et teiste heaolu tagamine on üks vabatahtlikuks minemise ja olemise mõt-

teviis. Neli osalejat tõid motivatsiooniks altruismi, kuid alles eraldi küsides, kas teiste ai-

tamine on tähtis motivaator, vastasid kõik osalejad jaatavalt, et see on tähtis aspekt. Seda 

tõendab järgmine seisukoht: 

Mind motiveeris, et ma saan oma ajaga teha midagi head ja tähendusrikast ning 

saan ka hästi aega veeta teisi aidates. (21, N, Saksamaa) 

Kolme osaleja jaoks oli tähtis ka eneseareng. Kõigil kolmel oli see ka nende esimene ük-

sinda reisimise kogemus välismaale. Võib öelda, et neil kolmel oli isiklik motivatsioon 

seotud eneseteostusega ja nende motivaatoriks oli just isiklik areng läbi vabatahtliku tege-

vuse. Seda tõendab järgmine seisukoht: 
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Inimestel on olemas mugavustsoon, milleta on raske olla. Aga kui sellest mugavus-

tsoonist välja tulla, muutume me paindlikumaks ja kogeme midagi uut. See ongi mi-

nu üks tähtsaim motivaator, et ma tuleksin oma mugavustsoonist välja ja teeksin 

midagi täiesti teistsugust. Kuna see on ka minu esimene reis üksinda välismaal, siis 

see on ka väljakutse minu jaoks olla iseseisev ja sõltumatu. (23, N, Venemaa)  

Üks vabatahtlik mainis, et see on hea võimalus reisimiseks just seepärast, et ollakse koha-

peal koos teiste vabatahtlikega ja lõpp-kokkuvõttes vabatahtlik pole üksinda. 

12-st intervjueeritavast nelja motiveeris ka inglise keele praktika. Vabatahtlikest seitse 

olid õpilased ja see tähendas, et neil oli suvel vaba aega, mida mainisid neli vabatahtlikku 

ka osalemise põhjuseks. Kolmel korral märgiti, et selline reisimisviis on vähem kulukas 

kui tavaline reisipakett. Kaks osalejat mainis, et ka sihtriik oli oluliseks põhjuseks valiku 

tegemisel. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Kuna mul õpilasena on palju puhkust suvel, siis see annab mulle hea võimaluse va-

batahtlikust laagrist osavõtmiseks. Mulle meeldib ka, et see pole nii kulukas. (17, 

N, Prantsusmaa) 

Eesti valisin sellepärast, et ma pole varem Balti riikides käinud. (20, M, Ungari) 

Motivatsioon osalemiseks oli kindlasti vaba aeg ja kindlad kuupäevad ja asukoht 

Põhja-Euroopa. (21, N, Saksamaa)  

Kuna mul oli piisavalt aega puhkamiseks ja reisimiseks, kuid piiratud raha kuluta-

miseks, siis ma otsustasin sellisest laagrist osa võtta. (27, M, Mehhiko)  

Eestis ma pole käinud, ega eriti midagi kuulnud ning ma pole oma tutvusringkon-

nas kuulnud, et nad oleksid käinud siin. Ja just see motiveeris mind, kuna ma just 

eelistan sellist kohta, kus pole käidud. Ma tahan avastada selliseid kohti, kus minu 

tuttavad ja sõbrad pole käinud. (21, N, Šveits) 

Kaks osalejat tõid motivatsioonina keskkonna vahetuse kui lõõgastumise võimaluse. Üks 

osaleja rõhutas, et värskes õhus ja pingevabas keskkonnas viibimine oli motivatsiooniks. 

Seda tõendab järgmine seisukoht: 

Siinne keskkond on pingevaba, mis aitab lõõgastuda, kuna ma elan suures linnas ja 

igapäevaselt on mu elu kiire seega ma ei saa piisavalt kodus lõõgastuda. Aga siin 
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ma saan lõõgastuda värskes õhus ja teha rahulikult midagi teistsugust ja ma ei pea 

siin kiirustama ega mõtlema, vaid naudin igat hetke. (23, N, Venemaa)  

 

 

3.2.3 Vabatahtlike saadud kogemused mahepõllumajanduslikus laagris  

 

Mahepõllumajanduslikus laagris osalenud said mitmeid erinevaid kogemusi ja elamusi. 

Järgnevalt on välja toodud osalejate uued kogemused, sh oskused, teadmised ja elamused.  

Kõik osalejad märkisid, et kohaliku kultuuri tundmaõppimine ja kohaliku elu nägemine 

oli esmane kogemus. Mainiti, et laagris viibimine oli hea võimalus kogeda kohalikku elu 

nii nagu see päriselt on. Seda tõendavad järgmised seisukohad: 

Ma nägin ja kogesin isiklikult, kuidas Eesti elu on seestpoolt, ühes tavalises pere-

konnas. Kui turistina mingit kohta külastada, ei näe sa ju tegelikku elu, sealseid 

kombeid. Kui aga sa näed n-ö lihtsaid inimesi, kuidas nad iga päev elavad, tööta-

vad, see teebki asja huvitavaks. Eriti just elu talus, kuna mina elan suures linnas ja 

ei näe sellist eluviisi. (23, N, Venemaa)  

Saunaskäik oli väga tore kogemus, see oli ka minu esimene saunaskäik. Sauna kul-

tuur on väga huvitav. (21, N, Šveits) 

Ma olen õnnelik, et saime sellise teistsuguse kogemuse, et saime süüa sama toitu ja 

istuda sama laua taga koos perega. (27, M, Mehhiko)  

Intervjueeritavatest 10 mainisid, et said uusi oskusi ja teadmisi mahepõllumajanduse koh-

ta. Uuteks oskusteks nimetati konkreetsest laagrist saadud praktilisi kogemusi (näiteks 

kõplamine, taimede istutamine, mootorsae kasutamine, taruvaigu kogumine). Uute tead-

miste loetelusse mahtus nii Eesti toit kui ka ajalugu, saunakultuur ja jaanipäeva traditsioon. 

Neli osalejat nimetasid teadmisena teiste laagris osalejate kultuuri tundmaõppimist. Seitse 

mainisid inglise keele oskuse paranemist. 
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Kuus laagris osalenut mainisid ka meeskonnatöö kogemust, mida oli näha ka osalusvaat-

lusel - vabatahtlike vahel toimus aktiivne meeskonnatöö, sh üksteise aitamine ühise ees-

märgi saavutamiseks. Kolm osalejat kuuest mainisid, et töö tegemine laagris ühtse mees-

konnana oli nende parim kogemus. Noorim osaleja mainis, et sai laagris esimese korraliku 

töökogemuse. Seda väidet tõendab järgmine seisukoht: 

Parim kogemus oli töötamine siin talus, kuna ma pole varem töötanud nagu reaal-

ne tööline. Mul ei ole varem sellist töökogemust olnud. (17, N, Prantsusmaa)  

Intervjueeritavatest kuus tõid välja sotsiaalse kogemuse, nagu austus erinevate kultuuride 

vastu, kannatlikkus, avatus ja vastutulelikkus.  

Osalusvaatlusel ja intervjuudest selgus ka osalejate emotsionaalne kogemus. Näiteks ühe 

osaleja emotsioone oli väga tore jälgida, kui ta esimest korda järves ujus. Tema näost oli 

näha, et nautis igat hetke. Emotsionaalseid kogemusi tõendavad järgmised seisukohad: 

Minu jaoks oli suurim emotsioon kindlasti nädalavahetusel, kus me käisime Valge-

järves ujumas, see oli uskumatu ja see oli minu jaoks esimene kord järves ujuda. 

Järve ümbritsesid puud, see oli totaalselt ilus minu jaoks. Eesti on minu jaoks ek-

sootika. Ma nautisin väga seda hetke järves. (29, M, Hispaania)  

Ma nautisin siin olemist, see koht tundub nii kaugel olevat muust maailmast. See on 

rahustav, isegi kui ma pean töötama. Ma hindan seda väga, et saan rahulikult olla 

siin laagris. (21, N, Itaalia) 

Ma nautisin vaba aega koos teistega olles ja väikeseid seiku suheldes teistega ning 

naerdes naljade üle. Näiteks hommikul üles tõustes, minnes oma rõdule, vaadeldes 

ümbrust, nautisin ma seda rohelust ümberringi. Seda on ilus vaadata hommikul. 

(23, N, Hispaania) 

Kõige tähtsam on, et ma sain lõdvestuda. Kuna enne seda reisi olin ma väga väsi-

nud enda tööst, aga nüüd tunnen ennast puhanud. Täis energiat ja mõistus on ava-

tud. (23, N, Venemaa) 

Ma ei kujutanud ette, et meie maja vastas on kohe hobune, sellist asja poleks usku-

nud. (---) Selline teistsugune kogemus. (20, M, Ungari) 
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Sügava mulje jättis üks osaleja, kes nägi saadud kogemusest alternatiivset viisi reisimiseks, 

kus raha on teisejärguline ja vastastikune austus ning inimestevaheline suhtlus esmatähtis. 

Siin olles ma mõistsin, et on olemas ka teisi viise, kuidas vastastikku vahetada peale 

raha vahetamise, siin olles sa vahetad töö toidu vastu. See näitab, et on olemas al-

ternatiivne viis turismiks, kus raha ei ole esmatähtis. Kui raha on esmatähtis siis 

mulle tundub, et sinu ja teiste vahel on mingi kaugus. Et kõik on ümberarvestatud 

rahaks. Aga siin olemine näitab, et kui paned oma panuse, teed tööd ja oled teiste 

vastu sõbralik ja austad neid, siis nemad vastavad samaga. (27, M, Mehhiko) 

Enim mainitud positiivne elamus oli vaba aja väljasõit, kaheksal korral. Neli mainisid, et 

saunaskäik oli parim elamus. Neli mainisid veel suhtlemist kohalikega ja kaks sõprussuh-

teid teiste vabatahtlikega.  

Ebameeldiva kogemusena mainiti neljal korral erimeelsusi vabatahtlike vahel. Kolmele 

osalejale oli ebameeldivaks kogemuseks füüsiline väljakutse ja kaks tõid välja halvad il-

mastikuolud. 

 

 

3.2.4 Vabatahtlike tagasiside laagrite kohta 

 

Järgnevalt on esitatud vabatahtlike tagasiside tulemused. Küsimusele, kas laagris saadud 

kogemus oli pigem töö, puhkus või mõlemad koos, vastas enamus, et nad võtavad seda kui 

töö ja puhkus tasakaalus. Kolm osalejat märkisid, et võtavad seda kui puhkust ning üks 

osaleja, et võtab seda kui tööd. 

Laagri jooksul olnud vaba aega kirjeldati enamasti lõbusana ja piisavana (tabel 3), v.a Peri 

Mahemõisa laagri vabatahtlikud, kes leidsid, et vaba aega ei olnud piisavalt. Tabelis 3 on 

toodud vabatahtlikku tööd kirjeldavad omadused. Enim kirjeldati vabatahtlikku tööd kui 

füüsilist väljakutset esitav. Viis intervjueeritavat leidsid, et vabatahtlik töö on huvitav; neli, 

et on mitmekesine ning kaks, et on üksluine. 
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Tabel 3. Vabatahtlike poolt mainitud omadused vaba aja ja vabatahtliku töö kohta 

 
Vaba aeg Vabatahtlik töö  

mainimiste arv 

Piisav  8  

Lõbus 6  

Huvitav 5 5 

Rohkem kui piisav 2  

Ebapiisav 2  

Igav 3 3 

Füüsiline väljakutse  8 

Mitmekesine   4 

Raske 
 

3 

Üksluine  2 

 

Kõik vabatahtlikud olid rahul majutusega. Mainiti, et majutus oli lihtne, praktiline ja pii-

sav. Ilm kujunes vabatahtlike jaoks üllatuseks, mis oli pidev vahelduv pilvisus; loodeti 

soojemaid ning päikesepaistelisi päevi. 

Küsimusele, et kas saadud kogemus erines ootustest, vastasid neli, et ei oodanudki midagi; 

kaks leidsid, et saadud kogemus oli erinev ootustest, eelkõige heas mõttes; kolm mainisid, 

et töö oli füüsiliselt raskem, kui nad arvasid. Kriusilla talu laagris oodati rohkem mesindu-

sega seotud töid, kuid saadi aru, et hetkel mesilased ei tegutsenud aktiivselt ja mesilastaru-

sid oli võrreldes eelmise aastaga vähemaks jäänud. Üks osalejatest tõi välja, et ta ei ooda-

nud nii lähestikust suhet perega, mis oli tema jaoks positiivne üllatus. Peri Mahemõisa 

laagris sooviti rohkem aega veeta koos perega ja mahetalupidamise kohta rohkem teada 

saada. Seda tõendab järgmine seisukoht: 

See üllatas mind veidi, et talupidaja annab meile töö kätte, aga me ei tea, mille 

jaoks see vajalik on, oleks tahtnud rohkem infot selle kohta. (17, N, Prantsusmaa)  

Küsimusele, kas laagri jooksul esines ka väljakutseid, vastas 12-st osalejast neli, et välja-

kutse oli füüsiline töö ja kolm, et enese motiveerimine tegemaks füüsilist tööd. Väljakutse-
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na nähti ka inglise keeles suhtlemist, kahel juhul ning ühise toa jagamist koos teiste vaba-

tahtlikega ja sooja vee puudumist majas, samuti kahel juhul. Üldjuhul ei olnud mainitud 

väljakutsed osalejate silmis negatiivsed, vaid väljakutsed, mida taheti proovida ületada. 

Üks osalejatest mainis, et väljakutsed teevadki laagri põnevaks ja teistsuguseks. Seda tõen-

dab järgmine seisukoht: 

See kogemus ongi väljakutseid esitav, mis ongi just põnev selle juures ja kuna see 

on ainult kaks nädalat pikk, siis ma ei muudaks midagi selle juures, ei majutuse ko-

ha pealt ega millegi muu. Kui siin oleks olnud kõik mugavused või nagu kodus, siis 

ma poleks siia tulnud. (21, N, Saksamaa)  

Küsimusele, kas osalejad sooviksid midagi vabatahtliku tegevuse laagris muuta, vastati 

eitavalt, v.a mõned Peri Mahemõisa vabatahtlikud, kes soovisid mitmekülgsemat tööd ja 

vaba aja tegevusi koos võõrustajaga.  

 

Reisi kulutused  

Selgitamaks välja vabatahtlike panust Eesti turismisektoris sai küsitud Eestis tehtud kulu-

tuste, viibimise kestuse ja meelistegevuste kohta. Rahvusvahelisest vabatahtlike laagrist 

osavõtmiseks oli vabatahtlikul vaja ise sihtriiki saabumise kulutused kanda. Osalejatest 

enamus saabus sihtriiki lennukiga, mainiti ka bussi ja laeva. 

12-st intervjueeritavatest 11 olid esimest korda Eestis. Neist jäi Eestisse kauemaks kui 

üheks ööks kaheksa osalejat (tabel 4). Märkusena, et kolm osalejat olid Narvas EVT pro-

jektiga vabatahtlikud, mis tähendas, et nad olid juba varem kohal ja jäid peale laagrit veel 

üheks kuuks Eestisse. Üks osalejatest tuli enne laagrit kaks nädalat varem kohale, et Eestis 

ringi reisida. Majutusettevõtetes peatus kaheksast neli ja ülejäänud neli mainisid, et peatu-

vad sõprade juures või kasutavad tasuta võõrustaja Couchsurfing võrgustikku. Vabatahtli-

kud viibisid keskmiselt Eestis kaks päeva. Intervjuudest selgus, et majutusele püütakse 

vähem kulutada ja rohkem hoida raha transpordile ning toidule. Intervjueeritavatest kolm 

planeeris sõita ka teistesse Balti riikidesse.   
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Tabel 4. Vabatahtlike Eestis viibimise kestus ja sihtkoht 

Intervjueeritav Eestis viibimine enne laagrit 
Eestis viibimine pea-

le laagrit 

N, 17, Prantsusmaa - - 

N, 23, Venemaa - - 

M, 20, Itaalia 2 ööd Tartus 2 ööd Tartus 

M, 20, Ungari 1 öö Tallinnas - 

N, 21, Saksamaa - 2-3 ööd Tallinnas 

N, 22, Tšehhi - 3 ööd Tallinnas 

M, 27, Mehhiko 
2 nädalat Eestis (Tartu, Saaremaa, Hiiumaa, 

Haapsalu, Pärnu) 
2-3 ööd Tallinnas 

N, 21, Itaalia - - 

N, 21, Šveits - 3 ööd Eestis 

N, 23, Hispaania EVT Narva EVT Narva 

M, 25, Prantsusmaa EVT Narva EVT Narva 

M, 29, Hispaania EVT Narva EVT Narva 

  

Eestit külastanud vabatahtlike meelistegevused olid kohvikute ja pubide külastamine, sa-

muti muuseumide, kirikute ja kultuuriürituse külastamine (KUMU, Tartu Ülikooli muu-

seum, Tartu Mänguasja muuseum, Tartu toomkirik, käsitöölaat, kontsert), sisseostude te-

gemine ning vaatamisväärsustega tutvumine nii iseseisvalt kui ka giidiga. Sisseostudest 

mainiti enim kohalikke maiustusi ja likööri ning vähem suveniiride ostmist. Enamus in-

tervjueeritavatest ei maininud looduses viibimist või matkamist pärast laagrit Eestis, kuid 

üks tõi välja soovi külastada Kadrioru parki ja Tallinna Loomaaeda.  

Enamus ööbimisega intervjueeritavatest arvasid, et kulutavad Eestis kahe päeva peale ca 

100 eurot inimese kohta. Kulutuste alla arvestati majutust, toitlustust, transporti, meelela-

hutust ja sisseostude tegemist.  

Lõpetuseks sai küsitud, kas osalejad teavad midagi vabatahtliku tegevuse turismist. Ena-

mus ei teadnud midagi, kaks oskasid vabatahtliku tegevuse turismi kohta midagi rääkida ja 

arvasid, et ka see laager, millest nad parasjagu osa võtavad, on nagu vabatahtliku tegevuse 

turism. Toodi välja, et see on hea soodne reisimisviis, sihtkohas ootab sind keegi ees ja 
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samas tehakse midagi kasulikku kohalikule kogukonnale, motiveeritud noored on abiks üle 

maailma. Seda väidet tõendavad järgmised seisukohad: 

Vabatahtliku tegevuse turism, see on hea viis reisimiseks, on olemas põhjus miks 

sinna reisida ja sa tead, et sulle on midagi tagatud ja samal ajal kedagi aidates. 

Näiteks ma lugesin, et Costa Ricas on selline laager, kus sa oma kuluga lendad 

sinna kohale, aga seal ees sind ikka oodatakse, kus sul on olemas magamiskoht ja 

pakutakse süüa ning selle eest saad sa aidata merikilpkonni. (21, N, Saksamaa) 

Vabatahtliku tegevuse turismis annab sulle võimaluse koos tööd teha kohalikega ja 

annab ka võimaluse tutvuda uue kultuuriga teisiti. (27, M, Mehhiko)  

Küsimusele, kas ka tulevikus võtavad nad osa vabatahtlikust tegevusest, vastasid kõik va-

batahtlikud jaatavalt.   

 

 

3.3 Mahepõllumajandusliku laagri mõju keskkonnateadlikkusele 

 

Magistritöö lõppeesmärgiks oli välja selgitada, kas mahepõllumajanduslikud laagrid mõju-

tavad noorte keskkonnateadlikkust. Ühel vabatahtlikul oli eelnev haridus keskkonna vald-

konnas ja kolm mainisid, et üldised teadmised on olemas. Eelnev praktiline kogemus oli 

kahel vabatahtlikul (koristustööd rahvuspargis, ökoloogilise maja ehitamine) ning ühel 

osalejal oli ka teadmisi põllumajandustöödest.  

Mahepõllumajandus on keskkonnasõbralik tootmisviis, kus keskkonnahoid on selle loomu-

lik osa. Uurinud osalejatelt, mis on nende laagris osalemise motivatsioon, vastas kaheksa, 

et uute teadmiste ja praktilise kogemuse saamine põllumajandusest ja mahetalupidamisest. 

Näitena toodi välja soov saada teada, kuidas toitu loodusest saadakse (kuidas mett toode-

takse), miks just mahetalupidamine. 

Vestelnud Erto talu peremehega, mainis ta, et mahepõllumajandusliku laagri eesmärk on 

jätkusuutlike eluviiside edendamine, kus keskkonnahoiul on suur osa. Samas lisas ta, et kui 

vabatahtlikel endal küsimusi keskkonnahoiu kohta ei teki, siis võõrustaja ise konkreetselt 
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keskkonnateadlikust ei õpeta. Kriusilla talu perenaine leidis, et kui vabatahtlikud tulevad 

linna keskkonnast maakohta, saades kogemuse elust mahetalupidamises, et ka teistmoodi 

saab elada ja tööd teha, siis seeläbi tõuseb laagris osalejate keskkonnateadlikkus. Peri Ma-

hemõisa perenaise sõnul saavad vabatahtlikud laagris teadmisi mahepõllumajanduse kohta 

ja selle vajalikkusest, sh tuuakse välja valdkonna murekohad, et vabatahtlikud saaksid ise 

kaasa rääkida ja mõelda, mida nemad oma igapäeva elus võiksid muuta.  

Osalusvaatlustest ilmnes, et entusiasm ja vabatahtlike huvi mahepõllumajanduse ja seal 

tehtava töö vastu ning soov mõista, miks mingit tööd tehakse, oli olemas. Samas oli prob-

leem selles, et kui vabatahtlikud ise võõrustaja käest ei küsinud, siis võõrustaja ise ei selgi-

tanud, miks mingit tööd tehakse ja miks just sel viisil. 

Viimastel päevadel läbiviidud poolstruktureeritud intervjuude käigus sai uuritud laagrist 

saadud keskkonnaalaste teadmiste ja kogemuste kohta. Uusi teadmisi mahepõllumajanduse 

kohta said 10 osalejat, neist kolm mainisid, et oleksid soovinud rohkem infot mahepõllu-

majanduse kasulikkuse kohta. Erto talu laagris osalejad said uusi teadmisi loodusliku väeti-

se kasutamise ja mahetoidu turustamise kohta (Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik, talutoodete 

müük internetis). Kriusilla talu osalejad mainisid uusi teadmisi metsandusest ja uusi oskusi 

palkmaja ehitamisel. Mesindusega seotud teadmisi ja kogemusi jäi aga vabatahtlike sõnul 

väheks.  

Kriusilla talu üks vabatahtlikest mainis, et selles laagris kogetu läbi on ta keskkonnaalaselt 

teadlikumaks muutunud, paneb rohkem tähele oma ümbritsevat keskkonda. Sellel vaba-

tahtlikul puudusid varasemad keskkonnaalased teadmised ja kogemused, ta mainis, et 

„keskkond on nagu tühimik minus“. Osaleja oli pärit suurlinnast ja leidis, et kui loodus ei 

ole osa sinu elust siis paratamatult ei ole sa ka teadlik ümbritsevast keskkonnast. Siit võib 

järeldada, et isegi selle lühikese perioodi jooksul, elades laagris nii lähestikku loodusega, 

tehes keskkonnasõbralikke töid, tõuseb keskkonnateadlikus. 

Peri Mahemõisa vabatahtlikud mainisid uute teadmistena mahetalupidamises majandamist, 

mahe- ja tavalise põllumajanduse erinevust. Üks vabatahtlikest tõi esile võõrustaja soovi, 

et nad ainult ei töötaks, vaid ka õpiksid töö käigus, et saaksid aru, mida me võime endale 

sisse süüa. Tänu sellele hakkas vabatahtlik mõtlema, et juurviljade kohta, mida ta tavaliselt 

poest ostab, ei tea ta kunagi, mis väetistega need on pritsitud ja kuidas see mõjutab kesk-
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konda. Üks vabatahtlikest leidis aga, et oleks rohkem soovinud teadmisi mahepõllumajan-

duse kohta, kuidas paremini keskkonda säästa.  

Intervjueeritavatest seitse märkisid, et nende arvamus mahepõllumajandusest on muutunud 

tänu sellele, et kogesid ise kui palju tööd ja vaeva tuleb näha selleks, et toota keskkonna-

sõbralikult. Seda väidet tõendavad järgmised seisukohad: 

See muutis minu arvamust, et tõesti tehakse palju tööd ja nähakse vaeva keskkonna 

nimel. (20, M, Ungari)  

Ma ei eeldanud, et mahepõllumajanduse taga on nii palju tööd, see oli üllatav. 

Itaalias meil on mahetalupidamisi, aga ma pole kunagi selle vastu huvi tundnud. Ja 

ma ei teadnud eriti midagi sellest. (21, N, Itaalia)  

Noorim osaleja oli üllatunud, et mahetalud eksisteerivad ka suurte taludena, et ka suure 

mahetalu majandamisel on võimalik olla jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik. Seda tõendab 

järgmine seisukoht: 

Kui ma mõtlen mahetaludele siis ma arvasin, et need on väikesed talud, aga siin ol-

les ma nägin, et ka selline suur mahetalu on võimalik ja eksisteerib. Selle koha 

pealt minu mõtlemine muutus, et nii suure mahetaluna on võimalik aktsepteerida 

keskkonda ja olla jätkusuutlik. (---) Ja siin olles sain ka kinnitust, et ka mujal maa-

ilmas, peale Prantsusmaa, tehakse niiviisi põllumajandustöid. (17, N, Prantsusmaa)  

Kokkuvõtteks saab öelda, et 83% osalejatest omandasid uusi teadmisi töötades mahepõl-

lumajanduslikes laagrites, kus nad puutusid kokku looduse ja keskkonda hoidvate tegevus-

tega. Uued kogemused ja teadmised mahepõllumajandusest tõstavad keskkonnateadlikkust.  

 

 

3.4 Osalusvaatlus - vabatahtliku tegevuse turismi uurimisel 

 

Üheks oluliseks meetodiks välitööde läbiviimisel oli osalusvaatlus. Vaatlus võimaldas jäl-

gida uuritavaid ja keskkonda, ehk täpsemalt võimaldas kogeda ise uuritavat keskkonda ja 

uuritavate tegevusi. Osalusvaatlus andis hea võimaluse uurida vabatahtlike mahepõlluma-
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janduslikke laagreid, sealjuures osaledes laagri tegevustes (vabatahtlik töö, vaba aeg), kuid 

püüdes hoida vaatleja rolli. 

Käesoleva uurimuse osaluse aste oli aktiivne osalemine, kus uurija roll oli tegutseja, kuid 

hoidis ka vaatleja rolli tegevuste juures. Uurija oma rolli ei varjatud. Koheselt laagri algu-

ses tutvustas autor ennast ja oma eesmärke vabatahtlikuna laagris osalemisel koos teistega. 

Aktiivne osalemine vabatahtlike laagris tagas selle, et uurijat aktsepteeriti grupi liikmena, 

kiirelt leiti ühine suhtlemisviis ja suhtlus oli sõbralik. Autori arvates on kiire aktsepteeri-

mine tingitud sarnasest vanusest ja ühisest huvist vabatahtliku tegevuse vastu, samuti ühine 

osavõtt laagri tegevustest. Kasuks tuli ka EVT kogemuse jagamine vabatahtlikele, mis tõs-

tis usaldust veelgi. Siinkohal võib väita, et ühised huvid tagavad kindlasti sõbraliku suhtlu-

se ja aktsepteerimise.  

Osalusvaatlus toimus uuritavatel aladel laagri esimestel 2-3 päeval ja laagri viimastel 2-3 

päeval, mis andis piisavalt otsest kokkupuudet vabatahtlikega. Osalusvaatluse ajad tuli 

valida seetõttu, et autoril ei olnud võimalik koguaeg isiklikult kohal olla. Samas tagas sel-

line valiku tegemine uurimistöö objektiivsuse, kuna uurija ei olnud liiga pikalt koos vaba-

tahtlikega laagris, mille tulemusel oleksid võinud uuritavate, võõrustajate ja uurija suhted 

muutuda liiga lähedasteks.  

Esimestel päevadel osalusvaatlust läbi viies oli märgata vabatahtlike poolt eelkõige tagasi-

hoidlikkust, kuid see oli arusaadav, kuna nad olid kõik alles omavahel tuttavaks saanud ja 

tutvusid uue kohaga. Esiteks oli tähtis leida kontakt vabatahtlike ja uurija vahel, et hiljem 

intervjuusid läbi viies oleks usaldus olemas. Kontakt tekkis uurija ja vabatahtlike vahel 

pärast ühiseid tegevusi, mille käigus uurija püüdis nii palju kui võimalik suhelda vabataht-

likega. Kontakti tekkimisele aitasid kaasa ka eelpool mainitud ühised huvid ja kogemuste 

jagamine. 

Laagri viimastel päevadel osalusvaatlust läbi viies oli tunda ja näha teistsugust keskkonda, 

kui laagri alguskuupäevadel. Eelkõige oli näha, et vabatahtlike ja võõrustaja suhtlemine oli 

avatum. Vabatahtlikud olid tundma õppinud ümbrust ja tehtavaid töid, mis väljendus ka 

nende rahulolus. Samas olid mõned vabatahtlikud uurijat võõrastama hakanud, samas tei-

sed suhtusid sõbralikult ja soovisid oma läbielamistest rääkida. Tulles tagasi uuritavale 
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alale oli esmaseks eesmärgiks taastada hea ja usaldusväärne kontakt, mis pärast suhtlust 

töö käigus ka taastus. 

Osalusvaatluste ja intervjuude läbiviimisel kohtus autor paljude erinevate vabatahtlikega 

üle maailma. Kuna intervjueeritavad olid väga erinevad, siis tuli igaühega isemoodi käitu-

da. Näiteks mõni nautis ise rääkimist ja piisas mõnest suunavast küsimusest. Mõni aga 

vastas väga pinnapealselt ja konkreetselt, mistõttu tuli esitada palju lisaküsimusi, et vastu-

sele täiendusi saada täitmaks uurimuse eesmärke. Üheks väljakutseks oli võõrkeelne suht-

lemine, üksteise aktsentide mõistmine, et ikka saadaks üksteise seisukohtadest aru. Hiljem 

osutus väljakutseks transkribeerimisel võõrkeelsest aktsendist õieti arusaamine. 

Osalusvaatluse läbiviimisel oli tähtis panna paika, millal ja kui pikalt toimub vaatlus. Kuna 

aktiivsel osalemisel ollakse uuritavatega koguaeg koos, siis on tähtis panna paika, millal 

teostada vaatlust või siis vaadelda koguaeg. Käesoleva osalusvaatluse läbiviimisel selgus, 

et koguaeg vaadelda pole võimalk, kuna uurija oli siiski ka tegutseja rollis. 

Osalusvaatluse üheks miinuseks oli asjaolu, et osaledes laagri tegevustes pole võimalik 

kohe märkmeid teha, mis tähendab, et tuleb kõik vajalik meelde jätta ja õhtul meelde tule-

tada ning tähtsamad tähelepaneku tagantjärgi üles märkida. 

Teiseks miinuseks võis kujuneda asjaolu, et uurija võib liialt samastuda vabatahtlike grupi 

liikmeks. Vabatahtlike grupp oli väike ja kõik suhtlesid omavahel, mis võis takistada 

hoidmast oma uurija rolli. Kuid käesolevas uuringus ei olnud uurija terve laagri aja koos 

vabatahtlikega, mis tagas objektiivsuse ja kriitilise uurija vaate.  

Osalusvaatluse kombineerimine teiste metoodikatega on hea viis selgitamaks välja, milli-

sed on vabatahtliku tegevuse turisti ootused, motivatsioon ja saadud kogemused ning milli-

sed on võimalused edaspidiseks vabatahtliku tegevuse turismi edendamiseks. Vabatahtliku 

tegevuse turismi uurimine läbi osalusvaatluse on üks häid viise, mis annab eelkõige võima-

luse uurijal isiklikult läbi kogeda tegevusi, mida tehakse.  
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4 ARUTELU  

 

Üha kiiremini arenevas ühiskonnas on turism üks suurimaid tegevusalasid. Aina rohkem 

on hakatud pöörama tähelepanu meid ümbritsevale keskkonnale, inimeste teadlikus kesk-

konnamõjudest on kasvanud ja see on loonud võimaluse alternatiivsete turismiliikide sün-

nile. Üheks alternatiivturismi liigiks on vabatahtliku tegevuse turism. Siinjuures võib öel-

da, et vabatahtliku tegevuse turism on tänapäeva ühiskonna üks uuemaid ja populaarse-

maid reisimisviise, eriti just noorte hulgas. Käesoleva uuringu tulemus andis sellele kinni-

tuse, vabatahtliku tegevuse turism on populaarne noorte hulgas, kõigi osalejate vanus jäi 

alla 30. eluaasta. 12-st osalejast kaheksa vanusevahemik jäi 20-23 aasta vahele ja kõige 

vanem osaleja oli 29 aastane.  

Uuring kinnitas ka seda, et populaarsus tuleneb just reisimisviisi alternatiivsusest. Uurin-

gus osalejad mainisid, et eelistavad puhkusel olles teistsugust kogemust, kogeda kohalikku 

kultuuri hoopis teisest küljest, kui seda pakuvad tavalised reisipaketid. Samuti selgus 

uuringust vabatahtlike majutuskoha valiku eelistus Eestis viibimise ajal (enne ja pärast 

laagrit), püüti leida soodsaim viis majutuseks (sõprade, tuttavate juures peatumine või tasu-

ta võõrustajate Couchsurfing võrgustiku kasutamine). Siit võib järeldada, et noorte 

motivaatoriks on leida selline reisimisviis, mis ei ole eriti kulukas, näiteks vabatahtlikud 

laagrid, kus majutus ja toitlustus on võõrustaja poolt. 

Osalusvaatluste ja poolstruktureeritud intervjuude tulemusel selgus, et osalejad pidasid 

altruismi tähtsaks osaks vabatahtliku tegevuse juures. Samas võib ka väita, et kui nad ei 

peaks seda tähtsaks eesmärgiks siis nad sellistes vabatahtliku tegevuse projektides ei osa-

leks. Üks osalejatest mainis, et heatahte tegevus on vabatahtliku tegevuse mentaliteediks. 

Autor usub, et altruistlik motivatsioon on neil osalejatel olemas, kes otsustavad vabatahtli-

kust tegevusest osa võtta, aga selle motivatsiooni suurus on igal ühel erinev. Callanan ja 

Thomas (2005) usuvad, et motivatsioon sõltub vabatahtliku tegevuse projekti pikkusest, et 

mida pikem projekt seda kõrgem on altruistlik motiveeritus. Antud väitest ja ka uuringu 
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tulemustest saab järeldada, et kuna laagrite pikkus oli kuni 14 päeva, siis vabatahtlike alt-

ruistlik motivatsioon polnud esmatähtis, aga see oli olemas. 

Vabatahtliku tegevuse turismi üheks osaks on kohaliku kogukonna kaasamine. Uuringust 

selgus, et vabatahtlike osavõtt kohalikust tegevusest (käesolevas uuringus oli see mahe-

talupidamine) on jätkusuutlik ja kohalikku kogukonda kaasav, edendades kohalikku maa-

elu. Antud uuring näitas kohalike inimeste osavõttu ja initsiatiivi vabatahtlike laagrite kor-

raldamiseks. Uuringus intervjueeritud võõrustajad mainisid, et üheks eesmärgiks on erine-

vate rahvustega kokku puutumine ja lastele erinevate kultuuride ning keele tutvustamine, 

mis omakorda ärataks neis huvi ja avardaks silmaringi. 

Peale rahvusvaheliste vabatahtlike laagrite, mida käesolevas töös käsitleti, on erinevaid 

võimalusi silmaringi avardamiseks, osaledes Eesti vabatahtlike tegevuste projektides. Ta-

belis 5 on välja toodud vabatahtlike tegevuste programmid, sh organisatsiooni nimi; erine-

vad tasud, mis tuleb programmis maksta; programmi kestus, vanus ja eripära. Samuti on 

lisatud IFYE programm võrdluseks teiste programmidega. Arengumaades läbiviidav vaba-

tahtliku tegevuse programm on GLEN, kus on kaetud kõik kulud 100%. Üks populaarse-

maid programme on EVT, kus vabatahtlikul tuleb kanda ainult 10% reisikuludest. AIESEC 

rahvusvahelised vabatahtlike laagrid ja WWOOF programm ei kata reisikulusid, kuid ma-

jutus ja toitlustus on kaetud. Vabatahtliku tegevusega on võimalik tegeleda pikema ajaliselt 

kuni 12 kuud ja lühemalt. Lühima kestvusega on rahvusvahelised vabatahtlike laagrid, 

kaks kuni kolm nädalat. Pikima kestvusega kuni 12 kuud on Euroopa vabatahtlike teenistu-

se programm. Kui enamusel vabatahtliku tegevuse võimalustel on vanuse piirang kuni 30 

eluaastat, siis rahvusvahelistel laagritel ja WWOOF programmidel vanusepiirangut ei ole.  

 

Tabel 5. Vabatahtlike tegevuste programmide võrdlus 

Organisatsioon Tasud Kestus Vanus Eripära 

1. Euroopa vabatahtlik 

teenistus (EVT) 

projekti poolt on 

kaetud majutus, 

toitlustus, keele-

õpe ja taskuraha 

ning 90% reisiku-

ludest 

2 kuni 12 

kuud 

18 kuni 30 

aastastele 

igal noorel on õigus 

EVT kaudu vabataht-

likuna tööle asuda 

ainult kord elus 

2. GLEN – Global 

Education Network 

projekti poolt on 

kaetud kindlustus, 

reisikulud ja sti-

3 kuud 
21 kuni 30 

aastastele 
projekt viiakse läbi 

arengumaades 
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pendium 

3. Rahvusvahelised 

vabatahtlike laagrid 

majutus ja toitlus 

on korraldaja 

poolt, reisikulud 

tuleb vabatahtli-

kul ise kanda 

2 kuni 3 

nädalat 

enamik 

alates 18+, 

kuid on ka 

14+ 

annab hea võimaluse 

paljudele inimestele, 

kuna pole määratud 

väga kindlaid osale-

mise tingimusi 

4. AIESEC 

majutus ja toitlus-

tus on korraldaja 

poolt, reisikulud 

tuleb ise vabataht-

likul kanda 

6 kuni 8 

nädalat 
18 kuni 29 

maailma suurim tu-

dengiorganisatsioon 

5. WWOOF – World 

Wide Opportunities 

on Organic Farms 

registreerimistasu, 

mis tagab kahe 

aastase talude 

andmebaasi ligi-

pääsu, majutus ja 

toitlustus on kor-

raldaja poolt, 

reisikulud tuleb 

ise vabatahtlikul 

kanda 

vabatahtlik 

määrab ise 

ajavahemiku 

määramata 

mahetalude ja öko-

loogilise eluviisi 

edendamine 

6. IFYE – International 

Farm Youth Ex-

change 

majutus ja toitlus-

tus katab pere, 

reisikulud ja kind-

lustus katab osa-

leja ise 

2-3 nädalat 

ühes peres 

alates 18+, 

Soome 

alates 16+ 

noortevahetus, kus 

osaleja saab kogemu-

se elades kohalikus 

peres 

 

Kirjanduse ülevaates toob Wearing (2001) välja, et vabatahtliku tegevuse turisti motivat-

sioonide hulka kuulub altruism, reisimine ja seiklus; eneseareng, kultuurivahetus ja õppi-

mine ning erialane areng; organisatsiooni eesmärk ja õige aeg ning –koht. Need on moti-

vatsioonid, mida ka selles uuringus vabatahtlike poolt mainiti. Motivatsioonide strukturee-

rimisel on lähtutud L.Chen ja J.Chen (2011) juhtumiuuringu tulemustest, kus motivatsioo-

nid on jagatud kolme kategooriasse – isiklik, ühiskondlik ja muu. Autori poolt on motivat-

sioonid struktureeritud kahte kategooriasse – isiklik ja ühiskondlik. Vabatahtlike motivat-

sioonid on toodud tabelis 6.  

 

Tabel 6. Vabatahtlike motivatsioon 

Isiklik Ühiskondlik 

1. eneseareng altruism 

2. lõõgastus kultuuride vahetus 
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3. looduses viibimine teiste vabatahtlikega suhtlemine 

4. uued teadmised/kogemused koostegemise rõõm 

5. vaba aeg/koht/raha  

6. teistsugune reisimisviis  

7. laagri teema  

8. keele praktika  

 

Käesoleva uuringu tulemustest selgus, et nii motivatsioonid kui ka ootused võib kokku 

panna, kuna erilisi erinevusi nende vahel ei olnud. Peamine põhjus, miks osaleti vabataht-

likus tegevuses, oli kultuuride vahetus läbi kohaliku perekonna. Teiseks oluliseks motivat-

siooniks oli looduses viibimine, mis enamusele osalejatest tähendas keskkonna vahetust. 

Kolmandaks oluliseks motivatsiooniks olid uued teadmised ja kogemused mahepõlluma-

janduslikust laagrist. Enamusel laagris osalenutest puudusid eelnevad teadmised ja koge-

mused antud valdkonnast ja seega oli neil huvi olemas. Kuigi altruistlikku motivatsiooni 

enamus eraldi välja ei toonud, siis autori poolt suunava küsimuse esitamisel, pidasid kõik 

vabatahtlikud seda tähtsaks. Samas võib järeldada, et seda peeti enesestmõistetavaks, et kui 

juba tullakse oma vabast ajast tegema kellegi teise hüvanguks tasustamatta tööd. Isiklikku 

arengut peeti samuti tähtsaks motivatsiooniks, eelkõige nende poolt, kes olid esimest korda 

üksinda reisil välisriigis. Motivatsiooniks oli ka teiste kultuuridega tutvumine, huvi pakkus 

teistest riikidest tulnud vabatahtlikega millegi uue kogemine. Isikliku motivatsioonina 

mainiti vaba aega ja raha. Neid kahte viimast tingimust peeti oluliseks vabatahtlikust tege-

vusest osavõtmisel. Nimetatud tingimused tulenesid asjaolust, et enamus laagrist osavõt-

jaid olid üliõpilased või hiljuti kõrgkooli lõpetanud. Neil oli olemas vaba aeg ja just suve 

perioodil ning enamusel polnud ka püsivat töökohta, seega otsiti alternatiivset reisimisviisi, 

mis ei nõuaks palju kulutusi.  

Kohaliku elu ehe tajumine ja kogemine, olid üheks vabatahtlike elamuseks mahepõlluma-

janduslikus laagris. Elades võõrustaja perega nii lähestikku koos kogesid vabatahtlikud 

kohaliku elu seestpoolt. Said näha n-ö seda tegelikku elu, mis oli ka vabatahtlike üheks 

ootuseks ja motivatsiooniks - kogeda maaelu. Osalejad tõid võrdluseks tavalise turismipa-

keti, mille raames reisides nähakse ainult turistidele mõeldud atraktsioone, ei nähta seda 
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päris kohalikku elu, inimesi ja kultuuri. Selline reisimisviis annab võimaluse näha kohti, 

mis on kaugel tavalistest turismiatraktsioonidest.  

Vabatahtlikest 10 mainisid, et said uusi oskusi ja teadmisi mahepõllumajanduse koha. 

Uuteks oskusteks nimetati konkreetsest laagrist saadud praktilisi kogemusi (näiteks kõpla-

mine, taimede istutamine, mootorsae kasutamine, taruvaigu kogumine). Mõned osalejad 

mainisid, et oleksid soovinud mitmekesisemat tööd ja rohkem teadmisi mahetootmise ko-

ha. Mitmekesisemat tööd ei olnud pakkuda seetõttu, et konkreetsed vabatahtlikud olid võe-

tud konkreetse hooajalise töö jaoks. Osalusvaatlusel oli näha, et vabatahtlikud ise ei küsi-

nud täiendavaid küsimusi mahetootmise kohta (vähene initsiatiivlikus) ja eeldasid, et võõ-

rustajad jagavad teadmisi neile ise. Võõrustajate ootusteks oli aga just vabatahtlike initsia-

tiivlikus. Lisaks toimus suhtlus inglise keeles, mis võis olla suhtlemisel üheks takistuseks 

nii vabatahtlike kui ka võõrustajate poolt.  

Vaatluse tulemusel selgus ka vabatahtlike emotsionaalne kogemus, mis tulenes heaolu tun-

dest. Heaolu tekkis nii millegi uue kogemisel, näiteks esimest korda ujumine rabalaukas, 

järves kui ka vastastikusel suhtlemisel võõrustaja ja vabatahtliku vahel. Samuti mainiti, et 

laagris viibimine ja sealsed tegevused pakkusid lõõgastust, et see oli midagi täiesti erinevat 

nende igapäeva eluga võrreldes. Millest võib järeldada, et lõõgastus tekib teistsuguses 

keskkonnas ja isegi kui on tegu füüsilise tööga, siis seda nähakse pigem stiimuli ja välja-

kutsena.  

Töö alguses püstitatud hüpoteesi, osalemine vabatahtlikuna mahepõllumajanduslikes töö-

laagrites tõstab osalejate keskkonnateadlikkust, uurimiseks viis autor läbi osalusvaatluse 

koos poolstruktureeritud intervjuudega, selgitamaks välja laagri mõju noorte keskkonna-

teadlikkusele. Külastatud mahepõllumajanduslike laagrite (Erto-, Kriusilla talu ja Peri Ma-

hetalu) eesmärgiks on jätkusuutlike eluviiside edendamine. Kõik talud näitasid vabatahtli-

kele ehedat ja lihtsat maaelu, kus puudusid igasugused mugavused. Elades mahetaludes 

kogesid kõik vabatahtlikud keskkonnasäästlikku elulaadi. Mõnele osalejale oli see välja-

kutseks (lihtne maaelu), kuid eelkõige positiivne väljakutse. Kõigil osalejatel oli huvi nii 

keskkonna kui põllumajanduse vastu, eelkõige mahepõllumajanduse; mis näitab, et huvi 

jätkusuutlike eluviiside ja mahetalupidamise vastu, eriti noorte seas, on olemas ja see on 

positiivne. Motivaatoriks oli enamusel looduses viibimine, mida kinnitati ja mida võib ka 

järeldada, sest enamus olid pärit linnadest ja keskkonna vahetus tekitab huvi. Rõhutati suu-
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ri pingutusi, mida mahetalupidamises tehti selleks, et säästa keskkonda. Vabatahtlikud 

puutusid mahepõllumajanduslikes laagrites kokku looduse ja keskkonda hoidvate tegevus-

tega, mille tulemusel vabatahtlikud teadvustasid ja pöörasid suuremat tähelepanu neid 

ümbritsevale keskkonnale.  

Keskkonnateadlikkus muutus laagri jooksul mõnel vabatahtlikul rohkem kui teisel. Mõju 

keskkonnateadlikkusele lähtub eelkõige vabatahtliku enda motivatsioonist ja huvist ümb-

ritseva keskkonna vastu. Keskkonnateadlikkus oleks tõusnud veelgi, kui võõrustajad pa-

nustaksid rohkem harivale küljele, miks tegevusi tehakse just nii, miks see on oluline jne. 

Võtmeks oli ka vastastikune suhtlus, et välja selgitada, mida laagrist oodatakse nii vaba-

tahtlike kui ka võõrustajate poolt, et lõpptulemusena mõlemad osapooled naudiksid prot-

sessi ja osalejate keskkonnateadlikkus tõuseks.  

 

 

4.1 Peamised järeldused ja ettepanekud 

 

Lõputöö tulemuste põhjal saab teha järgmise peamise järelduse: vabatahtliku tegevuse tu-

rism on populaarne ja alternatiivne noorte reisimisviis, mis ühendab valmisolekut teisi ai-

data ja kogeda kohalikku kultuuri ehedal viisil. Tulemuste põhjal saab järeldada, et mahe-

põllumajanduslikud vabatahtlike laagrid klassifitseeruvad vabatahtliku tegevuse turismi 

alla. Mõlemal juhul on tegu organiseeritud viisil reisimisega väljapoole oma koduriiki. 

Eesmärgiks vabatahtlikult, tasu saamata, aidata ja seeläbi edendada kohalikku elu. Vaba-

tahtliku tegevuse turism võimaldab kohaliku kogukonna kaasamist protsessi. Vabatahtli-

kud mahepõllumajanduslikud laagrid mõjutavad noorte keskkonnateadlikkust, kuna osale-

mise ootuseks ja motivatsiooniks on mahepõllumajanduslike teadmiste ja oskuste oman-

damine ning eheda maaelu kogemine.  

Autori poolt püstitatud esimene tööhüpotees, vabatahtliku tegevuse turism on altruistlik, 

kogukonda kaasav, alternatiivne ja kasutamata potentsiaaliga turisminišš, leidis kinnitust. 

Teine tööhüpotees, vabatahtlike osalemine mahepõllumajanduslikes laagrites tõstab kesk-

konnateadlikkust, leidis kinnitust. Samas on autor veendunud, et mõju vabatahtlike kesk-
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konnateadlikkusele oleks võinud olla suurem. Autori arvates ei panustanud võõrustajad 

piisavalt harivale küljele. Esines probleeme ka suhtlemisel, üheltpoolt puudus initsiatiiv 

esitada küsimusi ja teiselt poolt takistas võõrkeel. Keskkonnateadlikkus tõuseks veelgi kui 

suhtlemisprobleemid puuduksid.  

 

Ettepanekud  

Järgnevalt toob autor välja ettepanekud vabatahtliku tegevuse turismi edendamiseks Eesti 

turisminduses: 

 teha ettepanek turismiettevõtjatele, näiteks loodusturismi ettevõtjatele, vabatahtliku 

tegevuse turismi paketi loomiseks. Pakett hõlmaks ühte – kahte nädalat, kus vaba-

tahtliku tegevuse turist saaks teha ettemääratud töid, näiteks kaitsealadel seiretööd, 

RMK puhkealadel korrastustööd jm. Vabatahtliku tegevuse turistile on tagatud et-

tevõtja poolt ööbimispaik ja toitlustamine; 

 turismiettevõtetel teha koostööd rahvusvaheliste turismiorganisatsioonidega, kelle-

ga vahetada vabatahtlikke, näiteks World Wildlife Fund ja Lahemaa rahvuspark; 

 loodusturismi ettevõtetel teha koostööd autori poolt uuritud aladega (Erto talu, 

Kriusilla talu ja Peri Mahemõis) ja teiste mahepõllumajanduslike taludega, kasuta-

des WWOOF andmebaasi; 

 arendada vabatahtliku tegevuse turismi külades, kuhu tavaline turist ei satu, sh teha 

koostööd kohaliku kogukonnaga, edendamaks kohalikku külaelu; 

 vabatahtliku tegevuse turismi korraldamisel luua vabatahtlikele mitmekesisemaid 

tööülesandeid (kombineerida teiste hooajaliste töödega, näiteks 2 h üks tegevus ja 

siis mõni teine tegevus); 

 noori motiveerib vabatahtliku tegevuse turismi juures hariv pool, mis tähendab, et 

vabatahtliku tegevuse turismi tuleks kombineerida ka hariva aspektiga. Eelkõige 

teavitada võõrustaja poolt, et pöörataks tähelepanu selgituste jagamisele; kuid kui 

inglise keeles suhtlus on probleemiks, siis võiks mõelda ka inimesele, kes tõlgiks ja 

selgitaks; 

 vabatahtliku motivatsiooniks on eheda kohaliku elu kogemine, seega tuleks majutu-

se osas arvestada võõrustaja perekonna lähedusega, mitte majutada vabatahtlikke 

eraldi, näiteks hostelisse. 
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Järgnevalt toob autor välja ettepanekud metoodika osas, osalusvaatluse – vabatahtliku te-

gevuse turismi uurimisel: 

 osalusvaatlust viia läbi n-ö 24/7, st et uurija osaleb nii tegevustes, ööbib kohapeal ja 

sööb koos uuritavatega, mis võimaldab näha kõiki aspekte, mida uuritavad koge-

vad; 

 kontakti loomine uurija ja uuritava vahel, mis tagaks usalduse ja läbisaamise. Kon-

takti loomine läbi vestluse, uurides uuritava huve ja selle läbi leides ühise keele; 

 vältida liiga grupi liikmeks saamist, mis takistab uurija objektiivsust. Selle vältimi-

seks on võimalik osa aega viibida väljaspool uuritavat gruppi; 

 hoiduda sõprussideme loomisest, mis võib mõjutada nii uurijat kui ka uuritavat; 

 vaatluspäeviku vahetamine vaatlus-helisalvesti vastu. Kuna uurijal ei ole osalus-

vaatluse ajal palju aega kirjalike märkmete tegemiseks, siis võib mõelda helisalvesti 

kasutamise peale, kuhu salvestada märkusi, lauseid, hetke emotsioone; 

 koguda vestlusi uuritavatega, jälgida uuritava kehakeelt ja emotsioone uue tegevuse 

ajal ning samas ka vestelda ja uurida tema hetke mõtteid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö teemaks oli „Vabatahtliku tegevuse turism ja mahe-

põllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele“. Magistritöö eesmärgiks 

oli välja selgitada vabatahtliku tegevuse turism, toetudes uurimisel osalusvaatlusele ja tee-

makohasele kirjandusele. Osalusvaatluse ja seda täiendava poolstruktureeritud intervjuu 

eesmärgiks oli uurida erinevatest riikidest tulnud vabatahtlike ootusi, motivatsioone ja saa-

dud kogemusi. Uurimuse lõppeesmärgiks oli selgitada välja, kas osalemine vabatahtlikuna 

mahepõllumajanduslikes laagrites mõjutas noorte keskkonnateadlikkust. Lisaks pakkuda 

välja ettepanekuid vabatahtliku tegevuse turismi edendamiseks ja osalusvaatluse metoodi-

ka täiendamiseks.  

Töö teoreetilises pooles keskendus autor peamiselt vabatahtliku tegevuse turismi erinevate-

le inglise keelsetele kirjandusallikatele. Käsitlust leidis vabatahtliku tegevuse turism, mis 

on alternatiivne reisimisviis, sealjuures teiste aitamine väljaspool oma tavapärast keskkon-

da ja kasu saamata. Samuti uuris autor erinevaid Eesti vabatahtliku tegevuse programme. 

Uuritud vabatahtlike laagrite programm ei näe ette palju piiravaid tingimusi, nagu mõni 

teine vabatahtlike programm ja seega annab antud programm võimaluse osa võtta paljudel. 

Uurimustöös selgitas autor välja vabatahtlike ootused, motivatsiooni ja saadud kogemused. 

Töö eesmärgi saavutamiseks teostas autor osalusvaatlust kolmes mahetalus (Erto talu, 

Kriusilla talu ja Peri Mahemõis) ja viis läbi poolstruktureeritud intervjuud eri riigist tulnud 

12-ne vabatahtlikuga ja kolme mahetalu võõrustajaga. Vabatahtlike peamiseks motivat-

siooniks oli kultuuri kogemine ehedal viisil ning laagri teemast lähtuvalt ka uued oskused 

ja teadmised mahepõllumajandusest. Uuringu tulemused kinnitasid kirjandusallikatest saa-

dud infot vabatahtliku tegevuse turistide motivatsiooni kohta. 

Uurimustöö lõppeesmärgiks oli välja selgitada mahepõllumajanduslike laagrite mõju noor-

te keskkonnateadlikkusele. Vabatahtlike huvi mahepõllumajanduse vastu oli olemas. Kuid 
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väheseks jäi vabatahtlike ja võõrustajate vaheline suhtlus mahepõllumajandust käsitlevatel 

teemadel, mis oleks kindlasti rohkem mõjutanud noorte keskkonnateadlikust. 

Osalusvaatluse rakendamine vabatahtliku tegevuse turismi uurimisel oli hea viis selgita-

maks välja, millised on vabatahtliku tegevuse turisti ootused, motivatsioon ja saadud ko-

gemused ning millised on võimalused edaspidiseks vabatahtliku tegevuse turismi edenda-

miseks Eestis. Osalusvaatlus kinnitas, et mahepõllumajanduslikud vabatahtlike laagrid 

klassifitseeruvad vabatahtliku tegevuse turismi alla. Mõlemal juhul on tegu organiseeritud 

viisil reisimisega väljapoole oma koduriiki. Eesmärgiks vabatahtlikult, tasu saamata, aidata 

ja seeläbi edendada kohalikku elu.  

Edaspidiseks uurimiseks oleks kindlasti huvitav teada, kuidas välismaal viiakse läbi vaba-

tahtlikele mõeldud projekte, mis kuuluvad vabatahtliku tegevuse turismi alla ja uurimuse 

läbiviimiseks võiks kasutada samuti osalusvaatlust. Seejärel omavahel võrrelda käesolevas 

magistritöös uuritud laagreid rahvusvaheliste vabatahtliku tegevuse turismi projektidega. 
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RESUME 

 

VOLUNTEER TOURISM AND THE IMPACT OF ORGANIC AGRICULTURAL 

CAMPS ON YOUTH ENVIRONMENTAL AWARENESS 

 

Volunteer tourism is one form of alternative tourism, which is still a growing trend 

nowadays. Volunteer tourism is travelling outside the place of recidence at the same time 

doing work of their own free will. The aim of the study was explore the volunteer tourism. 

And because in Estonia have very little research about volunteer tourism, the author 

focuses on the volunteer tourism literature and opportunities that are offered. In addition of 

the literary, author carried out observations and semi-structures interviews in three 

different organic agricultural international volunteer camps, which were Erto Farm, 

Kriusilla Farm and Peri Organic Farm. The aim of the observation and semi-structured 

interviews were to find out volunteer’s expectations, motivation and experience. And study 

volunteer’s impact of environmental awareness in participating organic agricultural 

international volunteer camps. Also author gives suggestions for progress volunteer 

tourism and suggestions for carrying out observation for volunteer tourism research. 

Research was based on 12 interviews with volunteers, who came to Estonia from different 

countries: France, Italy, Hungary, Russia, Germany, Cezch Republic, Mexico, Spain and 

Switzerland. Participants age range was 17-29 years, the majority were students or recently 

graduated from university. The main motives of the volunteers were to get authentic 

experience, to gain local and rural experience, as well as to gain new knowledge about 

organic agriculture. Also volunteers mentioned free time and money for participaiting in 

voluntary camp.  

Finally, the study was to find out organic agricultural camp impact of youth awareness. 

Volunteers intrest for organic agriculture was high because from the expectations they said 

to learn new knowledge about organic agriculture. Volunteer mentioned that now they can 

see how much effort and trouble is with organic farming and can appreciate the work. 
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However, there were problems with volunteers and host communication. The author 

observed that volunteers themselves didn’t ask any further questions on organic farming 

and assumed that the hosts share the knowledge their own. However, the hosts were 

expecting from volunteer to have their own initiative. In addition, communication in 

English could be also obstacle. The authors opinion, if there would be no communication 

problems, youth awarness would increase. 

In terms of possible future researsh would be interesting to know how is volunteer tourism 

projects carried out abroad and to compare these research findings with the international 

volunteer tourism. 
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Lisa 1. Tabelid  

 

Tabel 7. Üldpilt intervjueeritavatest, osalusvaatluste ja intervjuu koht ning aeg 

Sugu  Vanus Päritolu 
Laagri asu-

koht 

Laagri toi-

mumisaeg 

Osalus-

vaatluse aeg 

Intervjuu 

aeg 

N 17 
Prantsusmaa, 

väike linn  

Erto talu, 

Tabivere 

01.06-

14.06.2015 (14 

päeva) 

01.06-03.06 ja 

10.06-

12.06.2015 

02.06 ja 

11.06. 2015 

N 23 
Venemaa, 

suur linn 

Erto talu, 

Tabivere 

01.06-

14.06.2015 (14 

päeva) 

01.06-03.06 ja 

10.06-

12.06.2015 

02.06 ja 

11.06. 2015 

M 20 
Itaalia,  

väike linn 

Erto talu, 

Tabivere 

01.06-

14.06.2015 (14 

päeva) 

01.06-03.06 ja 

10.06-

12.06.2015 

02.06 ja 

11.06. 2015 

M 20 
Ungari,  

väike linn 

Erto talu, 

Tabivere 

01.06-

14.06.2015 (14 

päeva) 

01.06-03.06 ja 

10.06-

12.06.2015 

02.06 ja 

11.06. 2015  

N 21 
Saksamaa, 

suurlinn 

Kriusilla 

talu, Kehra 

22.06-

05.07.2015 (14 

päeva) 

22.06-24.06 ja 

29.06-

01.07.2015 

23.06 ja 

01.07. 2015 

N 22 
Tšehhi,  

küla 

Kriusilla 

talu, Kehra 

22.06-

05.07.2015 (14 

päeva) 

22.06-24.06 ja 

29.06-

01.07.2015 

23.06 ja 

01.07. 2015 

M 27 
Mehhiko, 

suurlinn 

Kriusilla 

talu, Kehra 

22.06-

05.07.2015 (14 

päeva) 

22.06-24.06 ja 

29.06-

01.07.2015  

23.06 ja 

01.07. 2015 

N 21 
Itaalia, suur-

linn 

Peri Mahe-

mõis, Põlva 

02.07-

12.07.2015 (11 

päeva) 

 02.07-05.07 ja 

09.07-

11.07.2015 

03.07 ja 

10.07. 2015 

N 21 Šveits,  

küla  

Peri Mahe-

mõis, Põlva 

01.07-

13.07.2015 (13 

päeva) 

02.07-05.07 ja 

09.07-

11.07.2015 

03.07 ja 

10.07. 2015 

 N 23 
Hispaania, 

suurlinn 

Peri Mahe-

mõis, Põlva 

02.07-

12.07.2015 (11 

päeva) 

02.07-05.07 ja 

09.07-

11.07.2015 

03.07 ja 

10.07. 2015 

M 25 
Prantsusmaa, 

väike linn 

Peri Mahe-

mõis, Põlva 

02.07-

12.07.2015 (11 

päeva) 

02.07-05.07 ja 

09.07-

11.07.2015 

03.07 ja 

10.07. 2015 

M 29 
Hispaania, 

väike linn 

Peri Mahe-

mõis, Põlva 

02.07-

12.07.2015 (11 

päeva) 

02.07-05.07 ja 

09.07-

11.07.2015 

03.07 ja 

10.07. 2015  
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Tabel 8. Intervjueeritavate detailid 

 Intervjueeritav Haridus 

Sarnane va-

batahtlik 

kogemus 

Eestis reisimise 

sagedus 

Teadmised kesk-

konna ja põlluma-

janduse kohta 

N, 17, Prantsus-

maa 
keskkooli õpilane teine kord esimene kord minimaalne  

N, 23, Venemaa 
magistrikraad 

ökoloogias 
esimene kord mitmekordne 

keskkonnaalane 

haridus 

M, 20, Itaalia 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

antropoloogia 

rohkem kui 

kolm 
esimene kord 

eelnev keskkonna-

alane vabatahtlik 

kogemus 

M, 20, Ungari 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

õigusteadus 

rohkem kui 

kolm 
esimene kord minimaalne 

N, 21, Saksamaa 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

sotsioloogia 

esimene kord esimene kord 

ema käest saadud 

keskkonnaalased 

õpetused 

N, 22, Tšehhi 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

kulinaaria 

esimene kord esimene kord puudub 

M, 27, Mehhiko 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

sotsioloogia 

esimene kord esimene kord minimaalne 

N, 21, Itaalia 

bakalaureuse-

astme üliõpilane, 

uusmeedia, kuns-

tivaldkond  

esimene kord esimene kord puudub 

N, 21, Šveits 

bakalaureuse-

kraad arsti-

teaduses 

esimene kord esimene kord 

põhi teadmised ole-

mas, perekond tege-

leb põllu-

majandusega 

N, 23, Hispaania 

bakalaureuse-

kraad äri-

juhtimises 

esimene kord esimene kord puudub 

M, 25, Prantsus-

maa 

bakalaureuse-

kraad filmikunstis 
esimene kord esimene kord puudub 

M, 29, Hispaania 

kutseharidus, ke-

haline kasvatus ja 

sport 

esimene kord esimene kord puudub 
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Lisa 2. Poolstruktureeritud intervjuuplaan vabatahtlikele 

 

I. details 

 

Camp name:                  Nationality:                 

Age:                         Gender: M / F 

Education and speciality:  

From: Large city / Small city / Town / Countryside  

Date: 

 

VISTI FREQUENCY OF ESTONIA (first time visitor; second time visitor; third time 

vistor; multiple visitor) 

 

TRANSPORTATION TO HOST COUNTRY (by plane; by train; by ship; other) 

 

DID YOU TRAVEL BEFORE CAMP AROUND ESTONIA? WHERE? 

 

II. VOLUNTEERING IN CAMP 

HAVE YOU DONE VOLUNTEER WORK IN PAST? If yes, what type?  

HOW DID YOU GET INTO VOLUNTEERING?  

HOW DID YOU FIND OUT ABOUT THIS OPPORTUNITY? 

HOW MANY SIMILAR VOLUNTEER CAMPS HAVE YOU BEEN ON?  

FIRST IMPRESSION ABOUT CAMP PLACE, HOST, OTHER VOLUNTEERS? 

DO YOU HAVE KNOWLEDGE / EXPERIENCE ABOUT ENVIORMENT / 

AGRICULTURE? (education; work; hobby; none) 
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ARE YOU PARTICIPATING AS A VOLUNTEER OTHER VOLUNTEER ACTIVITY?  

 

III. EXPECTATIONS 

WHAT WOULD YOU EXPECT FROM THIS CAMP? 

 

IV. MOTIVATION 

WHY VOLUNTEER WHILE YOU ARE ON YOUR HOLIDAY? 

WHAT MADE YOU CHOOSE TO VOLUNTEER WHILE ON HOLIDAY INSTEAD 

OF JUST TAKING A „NORMAL“ HOLIDAY?  

MOTIVATIONS FOR PARTICIPATING THIS CAMP? 

 

 

QUESTIONS FOR LAST DAYS 

V. EXPERIENCE 

WHAT WAS YOUR BEST EXPERIENCE FROM THIS TRIP? 

WHAT WAS YOUR WORST EXPERIENCE FROM THIS TRIP? 

DID YOU LEARN NEW SKILLS / KNOWLEDGE ABOUT AGRICULTURE? What 

kind of skills/knowledge? 

WHAT DID YOU LEARN ABOUT ESTONIA OR OTHER CULTURE? 

WAS THE EXPERIENCE DIFFERENT FROM WHAT YOU EXPECTED? 
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VI. FEEDBACK 

 

IS THIS EXPERIENCE MORE LIKE WORK, HOLIDAY OR BOTH TOGETHER? 

DID YOU TOOK A PART LEISURE ACTIVITIES/LOCAL SIGHT SEEING? Where? 

HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR FREE TIME? (enough, interesting, fun etc.) 

HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR VOLUNTEER WORK? 

HOW WAS THE WEATHER? (nice, bad etc.) 

HOW WAS THE ACCOMMODATION AND OTHER FACILITIES? 

DID YOU FACE ANY CHALLENGES BY PARTICIPATING IN THIS TRIP?  

IS THERE ANYTHING THAT YOU WOULD LIKE TO SEE CHANGED? 

PARTICIPAITING IN VOLUNTEER ACTIVITIES IN FUTURE?  

WHAT WOULD YOU RECOMMEND FOR NEXT VOLUNTEERS? 

WHAT DID YOU ENJOY THE MOST ABOUT THIS VOLUNTEER TRIP? 

 

EXPENDITURE RELATED TO THIS TRIP MADE IN ESTONIA (number of nights you 

spend in Estonia apart from staying in the camp; leisure activities/tourism attractions; 

shopping/souvenirs) 

HAVE YOU HEARD ABOUT VOLUNTOURISM? What to you know?  
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Lisa 3. Poolstruktureeritud intervjuuplaan laagri võõrustajatele 

 

I. Intervjueeritava andmed 

 

 

 

 

1. Mis on sinu töö siin laagris ? 

2. Mis oleksid sinu ootused vabatahtlikele (tööalaselt jm) ? 

3. Mis sinu arvates teeb inimesest hea vabatahtliku ? 

4. Mis rolli vabatahtlikud sinu organisatsioonis teevad? 

5. Kas vabatahtlikud on tähtis osa mängida, et see organisatsioon tegutseks ? 

6. Kas ja kuidas edendab vabatahtliku roll sinu talu?  

7. Kas Te ise olete vabatahtlikuna osavõtnud mingis organisatsioonis? Kui jah, siis milli-

ses? 

8. Mis sinu arvates on põhjused, mis vabatahtlikud on tulnud sinu laagrisse? 

9. Kuidas Te sattusite selliseid laagreid korraldama? 

10. Kaua olete laagreid läbiviinud? 

11. Kuidas vabatahtlikud aitavad kohalikke? 

12. Kas oleksite huvitatud tulevikus vabatahtliku tegevuse turismiga tegelemast? 

  

 

 

 

Laagri nimi: 

Mees/Naine: 

Kuupäev:                  

Koht:            
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Lisa 4. Joonised 

 

 

Joonis 3. Erto talu vabatahtlikud kapsa põllul kõplamas. Autor: Mari-Liis Andre 
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Joonis 4. Kriusilla talu vabatahtlikud tööd tegemas. Autor: Mari-Liis Andre 
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Joonis 5. Tähelepanelikult giidi kuulamas Kõrvemaa rabas. Autor: 

Mari-Liis Andre 
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Joonis 6. Vabatahtlikud Peri Mahetalu maasikapõllul. Autor: Mari-Liis Andre 
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1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

„Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonna-

teadlikkusele“, 

 

mille juhendaja on Lea Sudakova, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isiku-

andmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 
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