
Loe juhend läbi, keskendu ja püüa haarata tervikut. 

Asud juhtima arutelu, kus Sinu ülesanne on suunata grupiliikmeid 
rääkima mõtetest seoses Eestiga praegu ja 25 aasta pärast, mil 
täiskasvanuks on saanud tänased lapsed. 1,5tunnise arutelu lõpuks 
peaks välja kooruma selle grupi TULEVIKU EESTI LUGU või inimeste 
isiklikud lood samal teemal.

Soovitused Sinule:
• Jälgi hoolega, et kriitika ei lipsaks arutellu ja 

et kõik saaksid võrdselt sõna. 
• Hoia aruteluringid ühe teema juures ja too 

kõrvalekaldujad tagasi teema juurde

Kui alustad 1. aruteluringiga, suuna inimesed rääkima isiklikke 
lugusid. Kui Sulle meenub mõni isiklik lugu, alusta sellega (juhendis 
on näide).

Sinu juhtimise kindlameelsus ja mõistev tähelepanelikkus igaühe 
suhtes tagab osalejate rahulolu arutelu lõppedes.

Nauditavat kogemust! 

Arutelujuhile

Arutelu 
„Eesti tulevikulugu otsimas“

www.arvamusfestival.ee/eestilugu
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Arutelu „Eesti tulevikulugu otsimas“ 
Kestus: ca 1,5 tundi
Grupi suurus ja arutelujuht: soovitavalt 7-8 inimest, osalejad valivad endi 
keskelt arutelujuhi. 
Arutelujuhile vajalikud vahendid: ca 10 A4 paberit, kirjutamisalus, 
pastapliiats, markerid

Aeg Mis toimub? Kommentaar arutelujuhile
Lahke sissejuhatamine - aruteluringi koha sättimine 
(osalejad istuvad ringis, soovitavalt ilma lauata), 
eesmärgi tutvustamine

5 min Eesmärk
Täna otsime koos tuleviku Eesti lugu - milline on 
minu unistuste Eesti 25 aasta pärast.
Arutelu eesmärk on, et arutelu käigus sõnastab 
igaüks oma loo või jõuame ühise looni. Oluline on, et 
me üksteist kuulame ja püüame mõista.

Kokkulepped. Enne, kui alustame, mõned 
kokkulepped arutelu paremaks kulgemiseks:

• Ütleme üksteisele SINA. Kas see sobib?
• Üks räägib korraga ja arvestame, et kõik saavad 

sõna. Kuna meil on ajapiirang, siis kas olete nõus, 
et ma võin teid vajadusel katkestada?

• Eriarvamused on teretulnud
• Oleme hinnanguvabad ja ei ründa üksteist. 
• Kriitika ja kõik, mis ei ole hästi, jätame teiseks 

korraks
• Arutelu kestab ca 1,5 tundi
• Kas mobiilid on võimalik hääletu peal hoida?

Kas need kokkulepped sobivad? ...
Kas on täiendusi/ küsimusi? ....

Arutelujuht
selgitab, miks 25 aastat. 
 
Täna sündivatel lastel 
sünnivad 25 aasta pärast 
lapsed.

10 min Tutvumine
Nüüd saame tuttavaks. Palun ütle oma (1) nimi, (2) 
kust kandist sa tuled, (3) millisest päevast sa tuled

Rääkimise järjekord on 
vaba – kes on valmis, see 
räägib

20 min 1. aruteluring ehk rõõmu-ring
Mis Sulle praeguses Eestis rõõmu valmistab? Mis 
meenub viimasest ajast? Too konkreetseid näiteid, 
räägi lugu.
Kes on valmis, see võib alustada - rääkimise 
järjekord on vaba! 
Juht võib alustada oma looga, et teisi inspireerida.
Näide: Eelmise suve lõpus leidsin oma postkastist 
sinna käsitsi pandud kirja, milles oli ettepanek 
korraldada oma tänava kokkutulek - eesmärgiga 
tuttavaks saada. Üheks võimalikuks kohaks pakuti 
välja teha seda tänaval. Ja siis see toimuski. Igaüks 
võttis pisut söögipoolist kaasa ...

Arutelujuht annab igaühele 
sõna ja juhib inimesi 
rääkima LUGUSID. 
Hoiab FOOKUST!

Samal ajal kirjutab olulised 
fraasid markeriga üles.
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Aitäh!
Kirjapandud tulevikuloo(d) saad meile saata  
aadressilt www.arvamusfestival.ee/eestilugu

Selleks, et kogutud tulevikulood jõuaksid võimalikult paljudeni, 
avaldame kõik saadetud lood Arvamusfestivali kodulehel.

Kõik kommentaarid ja tagasiside on oodatud 
aadressile ruti.einpalu@arvamusfestival.ee 
või telefonile 502 9960.

Aeg Mis toimub? Kommentaar arutelujuhile
20 min 2. aruteluring

• Mida väärtuslikku soovin võtta minevikust, mida 
tahan näha/kogeda tulevikus?

• Milline on minu unistuste Eesti 25 aasta pärast?

Arutelujuht annab igaühele 
sõna ja innustab lugusid 
rääkima
Samal ajal kirjutab olulised 
märksõnad markeriga üles.

Kokkuvõte kahest  aruteluringist – „Ma kirjutasin 
üles, mida te oluliseks pidasite. Loen märksõnad ette. 
Kas oli veel midagi olulist?“

Arutelujuht loeb 
üleskirjutised kõva häälega 
ette.

15 min Nüüd on meil 15 minutit aega. Lepime kokku:
a) kas igaüks sõnastab oma loo, paneb kirja ja mina 

saadan ära? Kui on aega vaja, saadab mulle 
e-posti aadressile (ära unusta oma e-postiaadressi 
teistele öelda)

b) või loome ühise loo ja mina või vabatahtlik 
grupiliige paneb loo pärast arutelu lõppu oma 
äranägemise järgi kirja?

10 min Lõpuring:   
Ma palun igaühel sõna võtta ja öelda:

• 1 asi, mida ma ISE saan teha, et läheks ellu see, 
millest täna rääkisime?

• mis tunnetega ja mõtetega ma siit ära lähen?

Arutelujuht annab igaühele 
sõna ja tänab osalemise 
eest.

Lahke väljajuhatamine
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