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Koolikiusuvastane 
kampaania

“Koolivägi – koos 
kiusule vastu!”
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P robleem
Eesti koolides 

esineb endiselt 
palju koolikiusu ja 

-vägivalda. 
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Võimalus
Kius lõpeb, kui:

•	kiusajal	pole	toetajad	ja	kaasaelajaid
•	kiusatavate	kaitseks	astutakse	välja
•	kiusamisjuhtumeid	lahendatakse	tõhusalt
•	kiusu	suhtutakse	läbivalt	taunivalt
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Eesmärk
Vähendada koolikiusu läbi noortele 

suunatud kampaania.
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Loovstrateegia
Võtsime ülesandeks luua kampaania, mis 

kaasaks ja ühendaks noori. Kampaania, mis 
teeks eesmärgiks inimsuse eest ja kiusu 

vastu võitlemise.

Ühendame noored läbi ühenduse 
“Koolivägi”.

“Koolivägi – koos kiusule vastu!”
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Koolivägi
Koolivägi on kõiki koolinoori ja –õpetajaid 

ühendav koolikiusu vastane liikumine.

Liikumine kaasab kiusatavad, kiusajad, 
kõrvalseisjad ja õpetajad. Inimesed 

üheskoos! 

Vastasleeri jääb vaid kius.
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Sõnum
Kampaania läbivaks sõnumiks on

“Koolivägi kutsub Sind! Koos kiusule vastu!”

See annab selge indikatsiooni, et kõik on 
oodatud tegutsema, sest ühiselt saame 

kiusust jagu.
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Kooliväe embleem

K
O
O
S

 K
IU

Sule VA
S
T
U

!



t

Kooliväe embleem
rusikasse surutuna tõstetud käsi 
on tuntud rahu eest võitlejate ja 

vastupanuliikumiste sümbol. 

Meie rusikas koosneb pusletükkidest. See 
rõhutab igaühe tähtsust. Ilma puuduva 
tükita poleks meil vajaminevat jõudu. 

Kiusamise lõpetamine sõltub meist 
igaühest.

Ühtlasi kannab embleem ka noorte seas 
levinud sõbraliku žesti, “fist-pump”, vaimu, 

mis näitab omaksvõttu.
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Kooliväe õlapael

Kooliväe sümboolika 
hulka kuulub embleemiga 

õlapael, mida iga liige 
auga kanda võib.
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Liitu väega
Kampaania raames saab iga kooliõpilane 

ja –õpetaja liituda Kooliväega. Värbamine 
toimub veebis, koolides ja avalikes 

kohtades, kus noored käia armastavad.

Kampaaniaga saab liituda väiksemate 
gruppide, klasside ja ka koolide kaupa. 
Liitujatele saadetakse ühistunnusega 

õlapael, koolikiusust rääkivad materjalid 
ja väega liitujate käitumismanuaal.
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Liitu väega
Ühtlasi toimub klassidevaheline 

üleriigiline võistlus. 

Suurima osalusprotsendi ja seeläbi parima 
õhkkonna saavutanud klassid võidavad 
auhindu. Auhinnad on rahalised, mille 

eest saab korraldada ühisüritusi. 

Tulemuslikkusest peavad arvet ja 
kannavad ette klassivanemad või 

õpetajad.
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Värbamispunkt

Värbamispunktis viibib 
inimene, kes paneb 
soovijad nimekirja 
ja jagab materjale 
koolikiusu kohta.

Värbamispunktid 
asuvad kohtades, kus 
koolinoortel meeldib 
aega veeta.

Värbamispunkt
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Kooliväe veeb
Kampaanialehel, 
www.koolivagi.ee, 
on meie promoklipp, 
Kooliväega liitumise 
ankeet ja Instagram’I 
feed, #koolivagi, kus 
saavad olema Kooliväe 
liikmete pildid endast 
ja oma tegevustest.

Lisaks infot 
koolikiusust ja - 
vägivallast

Kooliväe veeb

ankeet ja Instagram’I 

saavad olema Kooliväe 
liikmete pildid endast 
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Kooliväe promoklipp
Kampaania üheks keskseks elemendiks 
on Kooliväge promov klipp. Tegemist on 
muusikavideoga. Säärastel videotel on 

suurim viraalsuspotentsiaal.

Videos kujutatakse koolis asetleidvaid 
kiusamissituatsioone. Situatsioonidesse 

sekkub deus ex machina’na 
Kooliväe kindral. 
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Laulusõnad
Nautige klippi ja räppige kaasa!

Pole	tähtis,	kes	sa	oled,	poiss-	või	
tütarlaps,
Koolivägi	vajab	kõiki,	saamaks	võidu-
kaks.
Meie	väes	on	igaüks	tugevaim	lüli,
ühendades	jõud,	ei	tee	kius	enam	
tüli.

Meie	väes	küll	hinnatakse	kõrgelt	
kambavaimu,
kellelegi	iial	ei	peaks	osaks	saama	
laimu.
Ühiselt	koos,	kokku	saame	hea	tiimi,
ajame	ainuõiget	kooliväe	liini!

Ref:	Koolivägi	kutsub	sind,	koos	kiu-
sule	vastu!	x	4

Vaiksel	kõrvalseisjal	kooliväes	tu-
leb	kasvada,
koheselt	kiusule	vastu	tuleb	astuda!
Ka	tugevaid	tüüpe	meil	on	vaja	ar-
mees,
sina	seal,	paistab,	oled	nutikas	mees!

Kuid	ka	tugev	vägi	vajab	tagala	toe-
tust,
õpetajad,	tulge,	et	kiusu	päevad	
saaks	loetud!
Juhan,	Viktor,	Mari-Liis,	Julia	või	Tom,
ühine	eesmärk	meil	kooliväes	on!

Kõik	ühe,	üks	kõigi,	keegi	pole	vastu!
Igaüks	meist	julgelt	edasi	astub.
Meie	vastane	on	kius,	mitte	inimene,
teate	ju	küll,	ühisjõus	peitub	ime.

Ref:	Koolivägi	kutsub	sind,	koos	kiu-
sule	vastu	x	8
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Aitäh!
*fist-pump*

Aitäh!
*fist-pump*


