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Märgukiri seoses Tallinna Noorsootöö Keskuse kavandatava likvideerimisega
Lugupeetud volikogu esimees hr Vitsut
austatud linnapea hr Savisaar
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördub teie poole seoses meedia vahendusel avalikuks
tulnud Tallinna Linnavalitsuse plaaniga likvideerida Tallinna linna allasutus Tallinna
Noorsootöö Keskus (TAN). Tallinna noorsootöö areng ning linna panus noorsootöösse on
seni olnud märkimisväärne ning eeskujuks teistele omavalitsustele, kohati isegi riigile.
Noorsootöö Tallinnas on viimaste aastate jooksul kannatanud proportsionaalselt
märkimisväärsete eelarvekärbete tõttu, kuid noorsootöö teenuste osutamisel on
hoolimata kärbetele suudetud säilitada kvaliteet ning teenuste mahtu ei ole drastiliselt
vähendatud. See kõik on olnud võimalik tänu tugevale noorsootöö juhtimisstruktuurile –
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna ning Tallinna Noorsootöö Keskuse
eksistentsile ning nende asutuste väga heale tööle.
ENL on noorteühenduste, kellest väga suur osa tegutseb ka Tallinna linna territooriumil,
katusorganisatsioonina kategooriliselt vastu järjekordse näilise kokkuhoiukoha leidmisele
noorte arvelt. Tallinna linna 2009. aasta kinnitatud eelarve kohaselt kulus
linnaosavalitsuste hallatavate Mustamäe ja Haabersti noortekeskuste üleval pidamiseks
100-150 tuhat krooni rohkem, kui TAN struktuuri kuuluvate noortekeskuste
majandamiseks. 2010. aastal on vahe veelgi suurem. Samuti on TAN struktuuri kuuluvate
noortekeskuste vahel väga hästi toimiv ressursijagamine st igasse keskusesse ei ole
vahendeid tarvis hankida, vaid neid saab jagada. Seega ei tekita noortekeskuste viimine
linnaosavalitsuste alluvusse rahalist kokkuhoidu. Samuti tasub märkida, et TAN keskuste
puhul on ka inimressursi kasutamine oluliselt parem, ka asendustöötajaid on vajadusel
oluliselt lihtsam leida.
ENLile teadaolevatel andmetel said siseriiklike projektide kaudu TAN struktuuri kuuluvad
keskused lisarahastust 2009. aastal 800 000 krooni, linnaosavalitsuse hallatavad
noortekeskused 65 000 kr. Välisrahastust said TAN projektid 665 000 krooni, linnaosade
keskused välisrahastust ei saanud.
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25. juunil 2009 otsustas Tallinna Linnavolikogu lõpetada erahuvikoolide toetamise
linnaeelarvest. Nimetatud otsus mõjus šokeerivalt nii erahuvikoolidele, kelle jaoks tuli
aasta keskel vastu võetud otsus suure üllatusena ning pani paljud erahuvikoolid
majanduslikult äärmiselt keerulisse olukorda, kui ka lapsevanematele ja noortele, kelle
võimalused huvitegevuses osaleda vähenesid taolise otsuse vastuvõtmisega
märkimisväärselt. Lisaks on linn viimaste aastate jooksul oluliselt vähendanud
noorsootööle eraldatavaid summasid.
Tallinna Noorsootöö Keskus täidab täna mitmeid olulisi funktsioone, mida ENL ei pea
võimalikuks delegeerida Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ega linnaosavalitsustele.
Eraldiseisva asutusena on TAN loonud endale praktikutest koosneva meeskonna, mis on
suurepäraselt toimima pannud linna noortekeskuste võrgustiku, edendanud ühtseid
arusaamu noorsootööst, kujundanud Tallina noorsootöö arengusuundi, andnud
hindamatu panuse oma kogemuste varal teiste omavalitsuste noorsootöö edukasse
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planeerimisse ning riikliku noortepoliitika kujundamisse. Samuti koordineerib küllaltki
arvestatava suurusega töötajaskonnaga keskus ka linna noorsootöötajate täiendõpet,
noorsootööalaseid koolitusi ning karjäärinõustamist ja infotööd linnas. Noortekeskuste
poolt pakutavate teenuste ning karjääriteenuste ja noorteinfo omavaheline ühtne
koordineeritus ning tugev koostöö on noortevaldkonna seisukohalt väga vajalik. Seda on
võimalik aga kõige paremini tagada Tallinna Noorsootöö Keskuse laadse asutuse
olemasolul. ENL on seisukohal, et ka praegu linnaosavalitsuste hallata olevad
noortekeskused peavad kuuluma tulevikus Tallinna Noorsootöö Keskuse alla. Nimetatud
otsus aitab kindlasti kaasa ka täna väiksema külastajate arvu ning vähemate
lahtiolekuaegadega linnaosavalitsuste all tegutsevate noortekeskuste majandamiskulude
vähenemisele ning pakutava teenuse kvaliteedi ning kvantiteedi paranemisele.
Tallinn kannab UNICEFi poolt välja antud laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit, seega lasub
Tallinna linnal muuhulgas ka kohustus avalikkuse ees tegutseda omistatud tiitli vääriliselt.
Majandussurutise ajal on muuhulgas ka paljud noored sotsiaalselt tõrjutud või sotsiaalse
tõrjutuse riskis olevad. Noorsootöö on parim vahend selle ennetamiseks ning tõrjutuses
elavate noorte ülesleidmiseks ning abistamiseks. Ajal, mil Eestis on töötuse määr noorte
hulgas 39% (2010 II kvartal, Statistikaamet) on äärmiselt oluline, et noorsootöö
võimalusi mitte ei vähendataks, vaid suurendataks.
Noorsootöö on vahend, mis pakub teiste hulgas ka töötutele noortele võimaluse
omandada uusi oskusi mitteformaalse õppe kaudu, et suurendada oma
konkurentsivõimet tööturul.
ENL on kindlal seisukohal, et Tallinna Noorsootöö Keskuse likvideerimisel on pikaajalised
negatiivsed tagajärjed Tallinna linna noorsootööle tervikuna ning kutsub üles Tallinna
Linnavalitsust koheselt loobuma kavast likvideerida linna allasutus Tallinna Noorsootöö
Keskus.
Lugupidamisega,
(allkirjastatud digitaalselt)
Ott Heidmets
juhatuse esimees
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