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/NOORTEVOLIKOGUD
Noortevolikogu on omavalitsuse
juures noorte arvamust esindav
kogu,
mille
eesmärgiks
on
nõustada otsustajaid ja ametnikke
noori puudutavatel teemadel. Iga
noortevolikogu töötab natukene
erinevalt. Samas tegeleb enamik
Eesti noortevolikogud järgnevate
tegevustega:

• Koosolekute korraldamine
noorte jaoks oluliste
küsimuste arutamiseks.

• Noorte arvamuse ja huvide

esindamine kohaliku volikogu
juures ja ametnike
nõustamine noori
puudutavates küsimustes.
Kõige enam räägitakse kaasa
hariduse, noorsootöö ja
kultuuri valdkonna teemadel.

• Noorteseminaride,

omavalitsuse juhtidega
kohtumiste, koolituste,
osaluskohvikute ja muude
sündmuste korraldamine.

NOORTEVOLIKOGU
LOOMISEKS SOOVITAME:
• Võtta ühendust ENLiga

noortevolikogu loomise
osas täpsema info
saamiseks.

• Leida üles omavalitsuse

aktiivsed noored ja
kaardistada nendega koos
noorte jaoks olulised
kohalikud probleemid.

• Toetada noori kohalikele
probleemide lahenduste
leidmisel.

• Vormistada omavalitsuse
volikogu määrusega
noortevolikogu põhikiri.

• Pakkuda noortevolikogule
tuge ja kutsuda neid
omavalitsuse volikogu
istungitest osa võtma.

• Kohalike noorte esindamine riiklikul tasandil.
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Kohila noortevolikogu loomise kogemus
Kohilas alustati noortevolikogu loomisega
seepärast, et noortel ei olnud head viisi
vallale enda arvamuse edastamiseks.
Noortevolikogu loomise alguses kutsuti
ENL
huvitatud
noortega
kohtuma.
Üheskoos kaardistati noorte jaoks kõige
olulisemad Kohila valla probleemid ja anti noortele vajalikud teadmised
noortevolikogu loomise kohta.
Noortel tekkis ENLi koolitusest kohe mitmeid ideid, kuidas kohalikku elu
parandada. Veel enne noortevolikogu loomist, otsustati korraldada
2017 aasta kohalike valimiste eel noortele suunatud valimisdebatt.
Sündmus pakkus noortele võimaluse saada teada, kuidas valimised
täpsemalt toimusid ning mis olid erakondade ja valimisliitude
seisukohad erinevates küsimustes.
Noortevolikogu loomise juures näitasid noored initsiatiivi.

„Saime kokku vallavanema ja volikogu esimehega noortevolikogu
loomise teemal arutlemiseks, pidasime ise noortega koosolekuid
ning hakkasime looma noortevolikogu põhikirja. See protsess pani
meid proovile, kuid suutsime õnnelikult põhikirja valmis teha.
Suureks abiks oli ENL, kes nõustas meid põhikirja loomise ja muude
tekkinud küsimuste osas.“
- Noortevolikogu eestvedaja Markos Parve
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/OSALUSKOHVIKUD
Osaluskohvikute eesmärk on tuua ühiste
teemade ümber kokku väga erineva tausta ja
kogemusega noored ning noortemeelsed, et
panna paika, kuhu tulevikus liikuma peame.
Nii kohtuvad kohviku stiilis laudade taga
noorte esindajad (õpilased põhikoolist,
aktivistid
keskkoolist,
asjaarmastajad
kutsekoolist, õpihimulised ülikoolist, noored
emad ja isad, töötavad noored) ja otsustajad
(vallavanemad, linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, ühiskonnaõpetajad,
riigikogulased, koolijuhid).
Kuigi noortel on võimalus kaasa rääkida
noortevolikogudes,
õpilasesindustes
või
noorteorganisatsioonides, ei leia ei noored ega
„vanad“ tihti aega oma igapäevaste kiirete
tegemiste kõrvalt rahulikult maha istuda ja
KOOS tulevikku vaadata. Selleks asub kutsuda
erinevad osapooled kokku just mitteformaalses kohviku stiilis, et meeldivas
keskkonnas tuleviku üle unistada.

Osaluskohvikus on võimalik
arutada paljude erinevate
teemade üle, näiteks käsitleti
aastal 2017 osaluskohvikutes
järgmiseid teemasid:
• KOV 2017+: noorte hääl uues
volikogus
• Tunne oma kodumaad:
õpilasvahetustest Eestis
• “Noorena tööta, et õppida,
mitte teenida” R. Gyosaki
• “Guugelda enne kui postitad”
on uus “mõtle enne kui ütled”
• Uue sajandi noored ehk kes
peab järgmist juubelit?
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VIID ehk Viimsi Innukate Ideede Diskussioon
VIID on võimalus Viimsi noortel kaasa rääkimiseks kodukoha elurütmi
korraldamises. Tavaliselt valitakse välja viis ühiskondlikult aktuaalset teemat või
probleemi, millele peaks senisest enam tähelepanu pöörama - olgu selleks siis
bussiliiklus, omavalitsuse ja noorte koostöö või huvitegevuste võimalused. Ühel
üritusel on mitu vooru, seega külalised saavad soovi korral vahetada
teemalaudasid. Igal teemalaual on oma ekspert (valdab antud teemat paremini kui
keskmine inimene), lauajuht (suunab arutelu kulgu) ning protokollija (tähendab üles
räägitu). Ürituse lõpuks leitakse levinumad murejooned ning võimalikud
lahendused, mille poole pürgida.

„VIID annab noorte poolt sisendi omavalitsuse ja noortevolikogu
edasiseks tegemiseks ning annab ka tagasisidet juba tehtud töö
kohta. Sündmuselt saab ülevaate noorte hetkearvamuse kohta
erinevatel teemapunktidel, mis aitab vallaametnikel paremini noorte
seisukohtadega arvestada. Osaluskohvikud nagu VIID loovad
noortele turvalise keskkonna oma seisukohtade arutamiseks
spetsialistidega ja pakuvad kõigile osalejatele väärt kogemuse enda
mõtete esindamisel.“
– 2017. aasta VIIDi korraldaja Gerttu Osa
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/NOORTE JA OTSUSTAJATE VAHELISED
KOHTUMISED
ENLi kogemus on näidanud, et
sageli
puuduvad
noortel
teadmised
kohaliku
omavalitsuse toimimise kohta
ning otsustajad ei ole kursis
noorte arvamusega. Noorte ja
otsustajate
(omavalitsuse
juhid, volikogu liikmed, koolide
direktorid
jne)
vaheliste
kokkusaamiste korraldamine
on hea viis eelnevalt mainitud
probleemide lahendamiseks.
Noortega kohtumistel on
võimalik käsitleda erinevaid
teemavaldkondi, näiteks võiks
• linnapea/vallavanem
rääkida üldiselt
omavalitsuse juhtimisest,
• haridusvaldkonna eest
vastutaja omavalitsuse
koolivõrgustikust
• või linnaarhitekt
linnaplaneeringust.
Kohtumised peaksid kindlasti
toimuma
noorte
jaoks
sobilikel
aegadel
mitteformaalses õhkkonnas
ning võimaluse korral võiks
osalejatele
pakkuda
suupisteid.

“Kohtumistel võivad
otsustajad tutvustada
noortele oma igapäevatööd
ja tegemisi ning vastata
noorte poolt tekkinud
küsimustele.”

Kohtumistel
võivad
otsustajad
tutvustada
noortele
oma
igapäevatööd ja tegemisi ning
vastata noorte poolt tekkinud
küsimustele. Kindlasti on kasulik
otsustajate poolt noortelt arvamuse
küsimine
just
parasjagu
omavalitsuse
jaoks
olulistel
teemadel. Noortega kohtumistel on
võimalik
käsitleda
erinevaid
teemavaldkondi,
näiteks
võiks
linnapea/vallavanem rääkida üldiselt
omavalitsuse
juhtimisest,
haridusvaldkonna eest vastutaja
omavalitsuse koolivõrgustikust või
linnaarhitekt
linnaplaneeringust.
Kohtumised
peaksid
kindlasti
toimuma noorte jaoks sobilikel
aegadel mitteformaalses õhkkonnas
ning
võimaluse
korral
võiks
osalejatele pakkuda suupisteid.
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Tallinna Noortevolikogu „Kohtumine linnajuhtidega“
„Kohtumine linnajuhtidega“
on Tallinna Noortevolikogu
sündmustesari, mille eesmärgiks on tuua kokku
noored ja otsustajad. Kaks
korda kuus korraldatakse
kohtumisi abilinnapeade ja
linnaosavanematega.
Kohtumiste käigus tutvustatakse noortele Tallinna
linna toimimist, erinevate
ametnike
töövald-kondasid
ning
vastatakse
noorte
küsimustele. Üldjuhul kestavad
niisugused
kokkusaamised 1-2 tundi.

“Otsesuhtlus otsustajatega on
noorte jaoks oluline, sest see
võimaldab noortel vahetult
arvamust avaldada Tallnna
jaoks olulistes küsimustes
ning muutuda teadlikumaks
linnajuhtimise osas.”

Otsesuhtlus otsustajatega on noorte jaoks oluline, sest see võimaldab
noortel vahetult arvamust avaldada Tallnna jaoks olulistes küsimustes
ning muutuda teadlikumaks linnajuhtimise osas. Kohtumiste käigus on
ka linnajuhtidel avanenud võimalus noorte arvamuse küsimiseks
erinevatel päevakajalistel teemadel ning sageli on tulnud välja noorte
jaoks olulisi probleeme, millest linnajuhid pole varem teadlikud olnud.
See aitab ka neil noorte arvamusega oma igapäevatöös paremini
arvestada.
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/E-OSALUSVORMID
E-osalusvormide eesmärgiks on noorte
arvamuse kogumine läbi interneti.
E-osaluse eelised teiste osalusvormide
ees on võimalus kaasata korraga suures
koguses noori just neile individuaalselt
sobival ajal ja kohas (sealhulgas ka
omavalitsuse keskusest väljaspool).
Noored
veedavad
oma
igapäevategevustes suure osa ajast
internetis, mistõttu on nende jaoks
erinevate digilahenduste kasutamine
mugav.

“E-osalusvormide puhul
on oluline nende
olemasolu noortele
pidevalt reklaamida, et
tagada nende pidev
kasutatus.”
E-osaluse arendamiseks on mitmeid
erinevaid võimalusi. Lihtsaim viis noorte
kaasamiseks on süsteemselt nende
arvamuse regulaarne küsimine sotsiaalmeediakanalites, näiteks valla elanikke
koondavates
Facebooki
arutelugruppides. Suurema rahalise võimekuse
korral on võimalik välja töötada eraldi
äppe ja/või kodulehekülgesid noorte
arvamuse kogumiseks. E-osalusvormide
puhul on oluline nende olemasolu
noortele pidevalt reklaamida, et tagada
nende pidev kasutatus. Kindlasti tasub
noori teavitada ka sellest, kuidas on
nende arvamust omavalitsuse poolt
arvesse võetud ning mis muutusi on see
kaasa toonud.
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Tallinna AvaLinn äpp
2018. aasta alguses võttis
Tallinn kasutusele kaasamisäppi
AvaLinn.
See
äpp
pakkus
Tallinna elanikele võimaluse oma
ideede
esitamiseks
PõhjaTallinna ja Kesklinna piirl asuva
avaliku ala planeerimise kohta.
Äpis oli võimalik vaadata linna
poolt välja käidud avaliku ruumi
planeeringu joonist, kuhu oli
tehtud
29 ruumilahendust
selgitavat
nö
infopunkti.
Infopunktidele klikkides, avanes
võimalus näha kõrvuti fotosid
asukoha
hetkeolukorrast
ja
tulevikuvisioonist ning kõik äppi
kasutajad said jätta ruumi
planeeringu osas kommentaare.
Äppi
vahendusel
teostatud
ideekorjega kogus linn uusi ideid
avaliku ruumi planeerimiseks ja
tänavate
projektide
koostamiseks.
Saadud
ettepanekuid analüüsiti ametnike
poolt ja kõige enam diskussiooni
tekitanud
tekitanud
probleemkohad
arutati
läbi
töötubades. Äppi eesmärgiks oli
saavutada linnaelanike vahel
ühiskondlik kokkulepe avaliku
ruumi planeeringu osas ja
arvestada senisest enam elanike
huvidega.
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/OSALUSSIMULATSIOONID
Osaluse teemalised simulatsioonid
pakuvad võimaluse kaasata noori, kes
tavapärases olukorras ei soovi enda
arvamust avaldada. Simulatsioonide
eesmärgiks on pakkuda võimalust
noortelt sisendi saamiseks mängulises
võtmes ja/või tutvustada noortele
kohaliku omavalitsuse toimumist läbi
praktilise tegevuse.

Osalussimulatsioonid on
oma ülesehituselt ja ajaliselt
pikkusest erinevaid. Näiteks
korraldas ENL 2017 aastal
kohalike omavalitsuste
valimise teemalisi
simulatsioone, mille juhend
on leitav
lingid.ee/simulatsioon.
ENL on kokku kogunud ka
erinevad meetodid noorte
osaluse teemade
käsitlemiseks
ühiskonnaõpetuse tundides,
väikeste mugandustega on
võimalik neid kasutada ka
näiteks kohalikel
noortesündmustel.
Meetodite kirjeldus on leitav
lingid.ee/oppemeetodid.
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MTÜ Sunfox „Viru Viikingite Ting“
Ida-Virumaa rollimängudest huvitatud
noored korraldasid Virumaa Viikingite
Tingi.
Ting
on
keskaegne
rahvakoosolek, millel vabad mehed
otsustasid
mingit
piirkonda
puudutavaid küsimusi, leppisid kokku
seadustes ja mõistsid kohut.
Projekti Virumaa Viikingite Ting käigus
toimus kolm päeva kestev rollimäng,
mille käigus oli noortel võimalik tunda
end kui keskaegne viiking, proovida
mõõgavõistlust ja pidada üks korralik
koosolek kohalike probleemide üle
arutlemiseks. Noored leidsid, et IdaVirumaal on mitmeid probleeme nagu
korruptsioon omavalitsustes, kõrge
noorte töötus ja madal kutsehariduse
kvaliteet, vähene huvitegevuste arv
maapiirkondades
ja
vähene
läbikäimine
eesti
ja
venekeelt
kõnelevate noorte vahel. Arutelu
tulemusena
otsustasid
noored
jätkuprojekti korras läbi viia erineva
keeletaustaga noori kokku toovaid
lauamänguõhtuid
ning
teavitada
kohalikke
omavalitsusi
noorte
arvamusest.

“Projekti Virumaa
Viikingite Ting käigus
toimus kolm päeva
kestev rollimäng, mille
käigus oli noortel
võimalik tunda end kui
keskaegne viiking,
proovida mõõgavõistlust
ja pidada üks korralik
koosolek kohalike
probleemide üle
arutlemiseks.”
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/NOORTE KAASAMINE STRATEEGILISTE
DOKUMENTIDE KOOSTAMISESSE
Omavalitsuse dokumentide välja
töötamisel on oluline küsida
noorte
arvamust.
Noorte
kaasamine on eriti tähtis otseselt
noori
puudutavatel
teemadel
näiteks omavalitsuse hariduse või
noorsootöö arengukavade välja
töötamisel.
Samas
puutuvad
noored oma igapäevaelus kokku
ka teiste kohaliku omavalitsuse
poolt hallatavate valdkondadega
nagu näiteks ühistransport, üldine
linnaplaneering
või
sotsiaalhoolekanne.

“Noortega konsulteerimisel
tuleb teemad teha neile
arusaadavaks ja seletada
juriidilise teksti sisu noortele
mõistetavas keeles.”

Noortega konsulteerimisel tuleb teemad teha neile arusaadavaks ja seletada
juriidilise teksti sisu noortele mõistetavas keeles. Vajadusel tuleb noortele selgitada
kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtteid ning rääkida sellest, mida on võimalik
kohalikul omavalitsusel muuta. Oluline on kohelda noori võrdväärse partnerina ning
noorte arvamust mitte kuulda võttes selgitada omavalitsuse poolt teisiti
otsustamise tagamaid.
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Tõrva Noortevolikogu – tugev partner omavalitsusele
2015. aasta oli paljude piirkondade
jaoks märgiline aasta, sest üha
jõulisemalt survestas riik omavalitsusi
üksteisega ühinemisi ette valmistama.
Seetõttu otsustasid ka juba varem väga
tihedalt
üksteisega
seotud
omavalitsused Valgamaal – Tõrva linn,
Helme, Hummuli ja Põdrala vald – et
alates 2017. aasta sügisest oleks
omavalitsusena.

mõistlik

jätkata

ühise

Tõrva linna Noortevolikogu on tegutsenud aastast 2010 ning kasvanud
enda
tegutsemisaastate
jooksul
väga
tugevaks
partneriks
omavalitsusele ja teistele linnas tegutsevatele organisatsioonidele.
Nähes, et omavalitsuste ühinemine tuleb niikuinii, otsustas
Noortevolikogu kui linna noorte esindusorgan edastada ühinemiste
läbiviijatele ka noorte endi mõtted ühinemisest ning ühtsest
omavalitsusest. Loetud päevadega töötasid noored läbi kohati
napisõnalise ja väga paljusid valdkondi hõlmava dokumendi. Liikmete
mõtetevahetuse tulemusena valmis Noortevolikogul dokument, mis
sisaldas 14 muudatusettepanekut.
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Ühinemisleping
kujutab
endast
kõikide
omavalitsuse valdkondade ühtset visioon ja
seetõttu ei olnud ka Noortevolikogu ettepanekuid
ainult noortevaldkonda puudutavad. Näiteks
rääkisid noored kaasa kohaliku kalmistu,
supelrandade,
õpilaskodu
rajamise
ning
külakogukondade
toetamise
punktides.
Noortevolikogu avaldas soovi ka langetada
ühinemiste rahvaküsitlusel osalemise vanusepiiri
18. eluaastalt 16. Ettepaneku kiitis heaks nii
ühinemiste juhtkomisjon kui ka kõikide nelja
omavalitsuse
volikogud.
Rahvahääletusel
osalejate vanusepiiri alandamist rakendati Tõrva
piirkonna eeskujul hiljem ka teiste piirkondade
ühinemiste rahvahääletustel.
Kokku laekus kõikide omavalitsuste peale
ühinemislepingu projekti kohta eraisikute ja
kohalike
organisatsioonide
poolt
vaid
8 muudatusettepanekut, kusjuures kõige
rohkem ettepanekuid laekus just Tõrva
noortelt.
Üle poolte tehtud ettepanekutest said ka
juhtkomisjoni toetuse ning nendega on arvestatud
lõplikus ühinemislepingus. Selline tegevus on
ilmselge näide sellest, et noortevolikogud ei ole
mitte vaid kultuurisündmuste korraldajad, vaid
tõesti ka sisulised partnerid omavalitsustele, kes
soovivad
kaasa
rääkida
kohalikku
elu
puudutavates küsimustes. Lisaks ei peaks
piirduma
noorte
kaasamine
vaid
noori
puudutavate valdkondadega, sest noored, olles
üks osa omavalitsuse kogukonnast, tunnevad
huvi ning muret ka hoopis teistsuguste
valdkondade vastu.
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