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Taustaks

• Hollandis laialt levinud liikumine 
“durftevragen”, http://durftevragen.com/

• Idee väga lihtne: igaühel on võimalik esitada 
väikses aruteluringis oma küsimus ning igaüks 
ringist saab anda oma nõuande, soovituse, 
idee, kontakti, asja ...

• Aruteluringi peamine mõte on anda 
inimestele võimalus küsida nõu neile olulistele 
küsimustele kriitikavabas õhkkonnas.

http://durftevragen.com/


Kuidas julge küsida ringi läbi viia? 1/2

• Inimesed  (soovitavalt 10-12) istuvad ringis õdusas ruumis, 
koosviibimisele aitavad kaasa hea arutelu juhataja ja tass 
teed-kohvi.

• Kokku võiks saada pigem võõrad inimesed samast 
piirkonnast. See ei ole oluline eeltingimus, aga algatajad 
ütlevad, et mägede liigutamiseks peavad nõuandjad ja -
saajad olema võimalikult erinevad.

• Küsija väljakutse on esitada piisavalt konkreetne ja isiklik 
küsimus stiilis „Mida peaksin tegema, et ...“

• Grupp täpsustab küsimust ja arutelu juht veendub, et kogu 
grupp on õigesti küsimusest aru saanud.

• Seejärel kirjutab küsimuse tõstataja küsimuse suurele 
paberile.



Kuidas julge küsida ringi läbi viia? 2/2
• Teised hakkavad pakkuma lahendusi – kõigepealt kirjutavad selle 

post-it’ile, seejärel räägivad oma soovituse küsijale ning kleebivad 
post-it’i suurele paberile küsimuse alla. Kui inimesed on võõramad, 
võiks lisada post-it’ile ka oma kontakti, et hiljem saaks ühendust 
võtta.

• Kui lahendusi pakutakse, on küsija ülesanne olla vait ja erapooletult 
kuulata nõuandeid, mida antakse. 

• Anda võiks kogu nõu, mis osalejatele pähe tuleb.
• Kõik see toimugu konstruktiivses õhkkonnas – eks kriitilised 

küsimused jäävad õhku edaspidigi, aga selle koosviibimise eesmärk 
on säilitada positiivne mõtlemine. 

• Kui enam nõuandeid ei ole, saab küsija kaasa küsimusega paberi 
koos post-it’itega.

• Seejärel on uue küsimuse kord.
• Kui tundub, et hakatakse väsima, võiks küsimuse järel vahetada 

istekohti. 









Lõpetuseks

• Metoodikat võib vastavalt vajadusele 
täiendada.

• Liikumist on Eestis tutvustanud Juul Martin ja 
Nils Roemen.

• Juuresolevaid pilte võib kasutada meetodi 
illustreerimiseks. Piltide autor on Kadri 
Soosaar, kes osales samuti Julge küsida 
aruteluringis ja soovis end kunstnikuna 
proovile panna.


