
Juhul kui Sul on teada, millise grupiga arutelu
läbi viid (nt kolleegid, õpingukaaslased vm) ja Sul
on valmisolek teema valiku üle nendega
arutleda, siis võib teha seda enne arutelu
näiteks e-posti teel või paluda hääletada
erinevate keskkondade toel (miks mitte
kasutada selleks Google Forms rakendust ning
viia seal läbi koos arutelule registreerimisega ka
hääletamine teema osas).
 
Kui hääletus on toimunud ja teema(d) valitud,
tuleb need enne arutelu teha teatavaks ka
osalejatele.  

Arvamusrännakule on välja pakutud 12 teemat. Strateegia
“Eesti 2035” tegevuskava jaoks on oodatud ettepanekud, mõtted ja
ideed eelkõige nende teemade kohta. Juhul kui arutelujuht ja/või
osalejad soovivad tõstatada aga hoopis mõne muu nende jaoks
olulise teema, on ka see väga oodatud. 
Arutelujuht võib valida ise teema ning kutsuda osalejaid juba kindla
teema arutelule. Nii teavad osalejad täpselt, mis teema kohta neilt
ideid oodatakse ja võimalus on ka tutvuda lisamaterjalidega, mille
leiab iga aruteluteema kirjelduse lõpust (vt Arvamusrännaku
kodulehelt). Kuid teema valimisse võib kaasata ka gruppi.

Mind huvitab 
... kuidas valida aruteluteemat

koos grupiga

6

A

Juhul kui valitakse teema
ette, võivad osad osalejad
loobuda (põhjusega, et ei
saa oma lemmikteemal
arutleda) 
Grupiga koos teema
valimine on ajamahukam 
Grupi kaasamine teema
valimisse võib tõsta
osalejate motivatsiooni
kaasa rääkida! 

Oluline on arvestada
sellega, et

Teema valimine
gruppi kaasates
enne arutelu

Teema valimine koos
grupiga arutelu
alguses

B

Eelteavituses informeeri osalejaid, et teema
valitakse kohapeal. Kui soovid ette piiritleda
võimalikud teemade variandid, too ka see välja.
Kokkusaamise alguses tutvusta arutelujuhina
põgusalt kõiki valikus olevaid teemasid ja
kirjuta need lühidalt paberite peale välja,
näiteks A4 paberid iga teema kohta.
Vastavalt osalejate arvule tuleb grupiga leppida
kokku teemavaliku kriteeriumid. Näiteks teema,
mille juurde koguneb vähemalt neli huvilist. 
Seejärel palu grupil anda oma eelistustest
teada, kas 1) lisades valitud teema juurde
kleeps või tehes pliiatsiga vastav märge; või 2)
jaotada teemad ruumis laiali ning paluda igal
osalejal valida enda meelisteema ja liikuda
selle paberi juurde. 
Arutelule valitakse need teemad, kuhu
kogunes vähemalt neli soovijat. Juhul kui mõne
teema juures on koguni kaheksa või rohkem
soovijat, tasub teha see grupp kaheks ning
arutleda kahes minigrupis samal teemal.

Juhul kui otsustad teema valida kokkutulnutega
kohapeal, siis siin on Sulle üks viis selle kiireks
korraldamiseks. 

A variant: 
teema valimine gruppi
kaasates enne arutelu
B variant:
teema valimine koos
grupiga arutelu
alguses

https://arvamusrannak.ee/arvamusrannak/arutelude-teemavalik

