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1.Komisjonid ja töörühmad
2. Koolidirektorite valimise süsteemi muutmine
3. Noortevolikogu veebileht
4. Visioonikonverentsi teema valimine
5. Arutelu Simulatsiooni teemade üle
6. Green and Graffiti projekti II üritus
7. Sünnipäeva tähistamine
8. Tulevased üritused ja jooksvad küsimused
Protokoll
Päevakord kinnitatud ühehäälselt.
1. Komisjonid ja töörühmad
Hariduskomisjon: Põhilised teemad on koolidirektorite valimine ning õpilasesinduste koolitamine.
Sotsiaalkomisjon: "Alkoholismi, narkomaania ning HIV ja AIDSi leviku ennetamise tegevuskava Tallinnas
aastateks 2013–2017" arutelu toimub 11.04 ehk järgmise nädala neljapäeval kell 16.00 noortevolikogus.
Järgmine sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 05.04 kell 16.30 noortevolikogu ruumis.
Lõimumise töörühma juht Marlen Kakkori: 9.aprillil toimub külalistega arutelu. Otsustan töörühmaliikmetega
külaliste valiku pärast istungit. Idee on teha projekt. Päevakajaline küsimus: kuidas keelementori õpet
tõhustada või tekitada, kui seda ei ole. Tegelema vabas vormis seisukoha koostamisega.
Grafiti töörühma juht Renate Gross: Toimus edukalt esimene sündmus Green and Graffiti projektis.
Valmistume järgmiseks ürituseks. Praegu otsime sammalt, et saaks pakkuda võimalust teha ökografitit.
2. Koolidirektorite valimise süsteemi muutmine
Neljapäeval, 28.03 toimus koolidirektorite valimise süsteemi muutmise arutelu. Koostamisel on seisukoha
ettepanek.
Kolmapäeval kell 20.30 toimub nõupidamine koolidirektorite valimiste teemal, koht täpsustusel, Renate
Gross kutsub kokku.
3. Noortevolikogu veebileht

Koostöös Tallinna linnavalitsuse ja TSNA-ga on valminud koduleht, mis asub aadressil:
http://www.tallinn.ee/est/noortevolikogu
Ideed: Inglise ja vene keel asuvad praegu lehekülje jaluses, need võiks panna üles menüüribale. Facebooki
like-boxi osa võiks teha laiemaks, et poleks ära lõigatud. Visioon ja missioon panna üles avalehele ning need
võiks olla tutvustuses enne sisulist tutvustust. Lisama peaks „Valimised“ rubriigi. Lisaks võiks olla rubriik, kus
motiveeritud noored saaks noortevolikogusse panustamise kohta infort, see võiks olla pealkirjastatud sõnaga
„Osale“ või „Sina noortevolikogus“. „Saada vihje“ võiks asendada praegust „Tagasiside“ rubriiki. „Aasta
teemade“ asemele võiks teha „Seisukohad“. Kalender on hea, kuid veelgi suurema läbipaistvuse
saavutamiseks ning kaasamisvõimaluse andmiseks võiks olla „Kalendri“ all google kalender, kus on meie
järgmised koosolekud, kohtumised ja üritused. Uudised võiksid esilehel olla üleval pool.
Puudu on esilehe pilt. Seda asendab praegu Tallinna Linnavolikogu Simulatsiooni bänner. Pärast
Simulatsiooni oleks sinna aga vaja pilti, mida ei peaks pidevalt muutma. Samas see on hea koht, kus
reklaamida järgmist üritust. Tallinna veebikujundajalt oleks võimalus paluda teha meie esilehe pilt, kuid
selleks on vaja ideed, mis seal olla võiks.
Otsus: Neljapäevani on aega saata oma ideid esilehe pildi osas Keale. Pärast seda esitab Kea
veebikujundajale palve teha esilehe pilt.
4. Visioonikonverentsi teema valimine
Visioonikonverentsi kahelt vabalt arutelult valiti välja järgmised teemad:
1) Haridus vs tutvused: kuivõrd korporatiivne on Eesti ühiskond? Kas haridus on tõesti eduka karjääri jaoks
vajalik? Kuidas haridust maksma panna? Kuidas ohjeldada onupojapoliitikat?
2) Alkoholi plussid: selgitada välja plusse, mis noored leiavad enda jaoks alkoholi tarbimisest ja neile
tuginedes otsida alkoholi kasutamisele võimsaid alternatiive - ehk leida vastukaal hetkel läbi viivale
negatiivpropagandale.
3) Hängimine ja tšillimine: miks noored hängivad ja tšillivad? kust see nähtust oma alguse sai? Kuidas
muuta seda kasulikuks? Antud küsimust annab arutada ka mobiilse noorsootöö pilgu all.
4) Poliitika koolis: kuidas puhastada koole poliitikast? Kas mingil moel peaksid erakonnad ennast
tutvustama koolides? Kui jah, mis moel. Kuidas kasvatada õpilastest kriitilisi kodanike, kes oskavad poliitilist
propagandat tuvastama.
Otsus: Enamushäältega valiti visioonikonverentsi teemaks Alkoholi plussid. Teema on vaja veel korralikult
ümber sõnastada. Kellele teema ei meeldi, esitab 8.04 erakorralisel istungil oma nägemuse; esimene
kohtumine sel teemal neljapäeval 20.30 linnas, millest annab teada Sima Nikolayeva.
5. Arutelu Simulatsiooni teemade üle
Tallinna Linnavolikogu Simulatsioon toimub 3.-5. mail Tallinna Ühisgümnaasiumis ja Tallinna Linnavolikogus.
Peakorraldaja Kea Kruuse: Korraldusmeeskond on teinud valiku valdkondade osas. Kuna komisjone on 6,
on vaja igale komisjonile ka asjalikke, reaalseid probleemküsimusi, mis puudutavad eelkõige Tallinna linna.
Simulatsiooni valdkonnad: haridus, kultuur, sotsiaal- ja tervishoid, keskkond, linnamajandus, noorsootöö
Brainstorm teemadele ja valdkondadele:
Hariduskomisjon
• E-õppevahendid/e-õpe
• Veneharidus
• Koolivõrk
• Nõrgad õpilasesindused
• Vähe mitteformaalset haridust
• Vähe praktikakohti
• Eksamid
• Kutseõppe prestiiž: ülikooli või kutsekasse minek üldse valik?
• Töötute noorte harimine – kuidas koolitus jõuaks noorteni?
• Piiratud spordivõimalused koolides – huviharidus

•

Segakoolid

Kultuurikomisjon
•

Eesti/vene

•

Eliitkultuur (nt teatrid, näitused jms on nagu eliidile ainult) – piletid kallid. Kuidas me jõuavad noored
teatrisse kui on kallis. Kuidas tuua kultuuri inimestele?

•

Vähe rahvateatrit (lihtsa inimese teater. Nagu vana baskini teater)

Keskkonnakomisjon
• Pakendamine
• Vähe jalgratta liikumist
• Prügisorteerimine
• Vähene parkide arv linnas
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
• Töötukassa ja kov-i koostöö – tööpuudus
• Alkoholitarbimine
• Sotsiaaltoetused noortele
• Puuetega inimeste piiratud võimalus osalemiseks aktiivses elus
• Haiglate küsimus
• Terviserajad
• Randades suitsetamine ja alkoholi tarbimine
• Inimesed upuvad
Kommunaal/linnamajandus/transportkomisjon
• Magalarajoonides elukeskkonna loomine (pargid, mänguväljakud. Et oleks kohti, kus inimesed
tulevad kokku. Nt et kui sa elad õismäel, siis sa ei peaks kogu oma vaba aega ainult kesklinnas
veetma)
• Teed ja löökaugud
• Ehitamine
• Ummikud
• Autode kasutamine kesklinnas
• Tasuta ühistransport
• Ei ole turvaline vanalinnas
• Mõned korteriühistud ei tööta
• Vanalinnas kella 3st kõik baarid kinni
• Tallinna ööelu (kuidas muuta see noortesõbralikuks ja lähedalasuvate inimeste sõbraikuks)
• Turvalisus linnakodanikes ja külalistes
• Supergraafik – kuidas teha linna värviliseks atraktiivseks
Ettevõtluskomisjon
• Kuidas soodustada tallinna noori ettevõtlusega tegelema?
• Kuidas tudengid teeks ise firmasid?
• Noor – kas tööandja või töövõtja?
• Korruptsioon
• Vähe sotsiaalset ettevõtlust
Noorsootöökomisjon
• Noorte vaba aja sisustamine
• Noortekeskuste kvalteedi tõstmine
• Noorte osalemine linnaelu kujundamises
• Ekstreemsport
• Noortekeskuste ja koolide koostöö
• Informatsiooni levik noorte seas
• Karjäärinõustamine
• Noorsootöö tänavatel
• Põlvkondadevaheline solidaarsus
Linnajuhtimiskomisjon

6. Green and Graffiti projekti II üritus
Projektijuht Renate Gross: Green and Graffiti projektil on kokku 4 üritust. 13. või 14.aprill uus koolitus. P
koolitus, lõpetame filmiga „Exit Through the Gift Shop“ Toimub veel grafiti puhastamine (nt Heakorrakuu
raames), stenslite tegemine, artiklite kirjutamine.
7. Sünnipäeva tähistamine
Noortevolikogu saab 5.mail 2013 kahe aastaseks. Harjumaa osaluskogu esitas pakkumise korraldada
sünnipäev koos noortevolikoguga.
Otsus: Sünnipäev teeme eraldi. Pärast simulatsiooni, mis toimub 3.-5. mai, leiab aset tähistamine. Harjumaa
osaluskogu kutsume kindlasti kohale.
8. Tulevased üritused ja jooksvad küsimused
Ebakorraline istung leiab aset 8.aprillil kell 18.00 noortevolikogu ruumis. (8.04) kell 18.00.
Päevakorra eelnõu:
1) Koolidirektorite valimissüsteem Tallinnas - R. Gross ja K.Kruuse
2) Raamatukogu tööaja muutmine - E. Paas
3) Visioonikonverents – kõik
Ettepanekud päevakorra juurde on oodatud 7.aprillini.
Vladimir Svet
Tallinna linna noortevolikogu
Esimees

Kea Kruuse
Protokollija

