TALLINNA LINNA NOORTEVOLIKOGU
III KOOSSEISU X ISTUNG
29.09.2014. Koosolek toimus TLNV ruumides.
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Teinemaa, Gerli Bendt, Aili Hiisku (saabus 18.09), Villem Lassmann
Puudusid (6): Anastassia Spirkina, Triin Bõstrov, Alina Roštšinskaja, Raiko Puustusmaa, Eveli
Jõesaar, Madis Kukk
Külalised: (3) Anete Hela Pulk, Marlen Ulrika Elisabeth Kakkori (vilistlaskogu), Elisabeth Abner
Juhataja: Kea Kruuse
Protokollija: Gerli Bendt
Istungi algus 18.00, lõpp 19.31
Protokoll
1. Päevakorra kinnitamine
Kea: päevakord saabus teie meilidele reedel. Kui kellelgi ei ole pretensioone, siis kinnitame selle.
Kõigepealt teeb meile ülevaate oma tegevustest Anete, kes on Tallinna ja Harjumaa osaluskohvikute
projektijuht. Siis räägime komisjonide tegemistest ning lõpetuseks muud küsimused.
2. Ülevaade tegevustest ja toimunud projektidest
Kea: Suvi algas meie jaoks hooaja lõpetamisega. Juulist olime juba suvepuhkusel. Selle aja jooksul
aga sai tehtud aga päris palju. ENL-i suvekoolis käisid Triin, Alina, Aune, Kea ning Ilja meid
esindamas. Kui meie tähistasime jaanipäeva, siis Ilja ning Karine käisid meid esindamas Saksamaal
projekti „Baltic Youth Forum“ raames. Peale seda algasid ettevalmistused Uks Noorte Tulevikku
projekti tarbeks, mis on nüüd jõudmas lõpusirgele ning teeme veel viimaseid rahastuse asju.
Tõnis: Kas kõik uksed müüdi maha?
Aune: Ei, kõik ei müüdud ära, müüdi maha vaid üks uks, mis oli tehtud meie ainsa välismaalase
poolt. Hetkel proovime nii palju, kui saame, müüa maha ning, kui ei saa, siis räägime Solarisega, et
panna nad seal näitusele ülesse.
Tõnis: Kuhu raha läheb?
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Aune: Supergraafika edendamiseks Tallinnas.
Kea: Kui Aune projekt lõppes ära, siis samal ajal tegi Villem oma projekti „NO VAATA“ messile,
kus ta tutvustas boksis noortevolikogu tööd ning jagas noortele auhindu ja vahvleid. Villem sai väga
tublisti hakkama. Meie boks oli kõrvuti Euroopa Noortega. Boksi tegevus seisnes selles, et kui
panid like meie Facebooki lehele, siis said vahli ning, kui sheerisid, siis said TLNV sammulugeja.
Marleen: Mitu like’i tuli?
Villem: No lootsime rohkem, kuid üle 30 like’i saime.
Kea: Tuleb arvestada ka sellega, et Rotermanni kvartal ei ole just kõige populaarsem koht ning
inimesi väga seal ei käi, kuna see on põhitänavatest kõrval. Vahepeal oli meil ka saunaõhtu
Särgavas, kus avasime oma hooaja. Üsna pea peale seda suundusid Kea, Villem ja Aune Saksamaale
osalema projektis „Baltic Youth Exchange" . See oli kvaliteetselt korraldatud, sisukas ja põnev.
Marleen: Mis oli selle projekti eesmärk?
Kea: Eesmärgiks oli leida lahendusi ja projektiideid Balti noorte osaluse teemadel. Suurepärane
programm oli, reisisime ja üle päeva tegime ka tõsist asja.

3. Tallinna ja Harjumaa osaluskohvik
Anete: Osaluskohvikute eesmärk on tuua ühiste teemade ümber kokku väga erineva tausta ja
kogemusega noored ning noortemeelsed. Nii kohtuvad laudade taga noorte esindajad ja otsustajad.
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 kutsub Eesti Noorteühenduste Liit
koos osaluskogudega erinevad osapooled kokku just mitteformaalses kohviku stiilis, et meeldivas
keskkonnas tuleviku üle unistada. Osaluskohvikus on palju erinevaid teemasid. Näiteks:
„Kooseluseadus – õnn õuel või maailmalõpu algus?“; „Appi! Ma lõpetasin kooli! Mis nüüd?“; „Kas
kool saab olla huvitav?“ jt. Arutlusele tulevad nii üleriigilised valukohad kui ka kohalikud tähtsad
teemad.
Marleen: Kuna see toimub?
Anete: Üritus toimub 28. novembril. Osaluskohvikud toimuvad sel aastal Ühisnädala raames!
Kea: See tähendab, et üle Eesti toimuvad osaluskohvikud samal ajal.
Tõnis: Kus osaluskohvik toimub?
Anete: Ei ole paika pandud.
Tõnis: Kas on täpselt ka mõeldud, kus leiab see aset, kas rahvusraamatukogu või mõni
konverentsisaal?
Anete: Ei, pigem kuskil restoranis.
Marleen: Kuidas lauajuhid valitakse?
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Anete: Lauajuhid tulevad erinevatest ühingutest ning, kui on kedagi, kes hästi antud teemat valdab,
siis teeme ka pakkumise.
Tõnis: Palju huvilisi võiks tulla?
Anete: Tahaks kuskil 100 inimest.
Tõnis: Palju eelmine aasta oli?
Anete: Kuskil 70.
Tõnis: On piisavalt raha.
Anete: On küll. Projekti rahastab Harjumaa maavalitsus, ENL ja noortevolikogu.
Tõnis: Kas renti peab ka maksma?
Anete: Tõenäoliselt peab.
Kea: Kohast oleneb palju, ei maksa unustada, et poliitikud tulevad ka. Anete, mis tähendab, et meie
osaluskohvik on esinduskohvik?
Anete: See tähendab seda, et peame saama üle-Eestilisse meediasse. Sellepärast ka saime suurema
rahastuse.
Kea: Kui keegi soovib panustada, siis võib Anetega kontakteeruda. Anete on ka meie Facebooki
grupis.

4. Sotsiaalkomisjon
Karine: Hetkel on erivajadustega noortel probleem ühistranspordi kasutamisega. Kuigi
madalapõhjalised ühistranspordi vahendid käivad sageli, ei rahulda see kohati hetke vajadusi.
Teeme ettepaneku muuta ühistransporti puuetega noortele paindlikumaks. Selle saavutamiseks
pöördume abilinnapeade poole ettepanekuga kutsuda kokku ümarlaud olukorra parandamiseks. Kas
on küsimusi?
Tõnis: Saan aru, et hetkel läheb ettepanek abilinnapeadele. Ehk võiks saata ka mõnele spetsialistile?
Et kui abilinnapea ei saada infot edasi, ehk saata ka mõnele spetsialistile, kes räägiks ka ise
aselinnapeadega antud probleemist.
Karinee: Tavaliselt oleme saatnud abilinnapeadele otse ettepanekud. Kui on ettepanekuid, siis võib
need otse Evelyle saata, tema tegeleb sellega.
Lauri: Täpsustus, kes teeb ümarlaua? Et kas meie või nemad kutsuvad kokku?
Karinee. Ikka nemad kutsuvad kokku.
Kea: Panen hääletusele ettepaneku muuta erivajadustega noorte transpordisüsteemi, et kutsuda
kokku ümarlaud linnavalitsuses.
Ühehäälselt ettepanek heaks kiidetud (Poolt 13, vastu 0, erapooletud 0)
Kea: Tublid Karine, Raiko ning Eveli.
Marleen: Mis teemad on teil veel pooleli?
Karinee: Kõik teemad on hetkel lõpetamata - välijõusaalid, reklaam, prügikastid. Jõusaalide
kohapealt öeldi, et jõusaalid tehakse ikka kevadel valmis. Hetke olukord on tekkinud linnavanema
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vahetusest, tuli uus linnavanem ja asi venib.
Kea: Hetkel ootame veel päris mitmele pöördumisele vastust.
Karinee: Selle paneme teele ja siis nüüd on kõik.

5.Hariduskomisjon
Ilja: Aprillis hääletasime ühiskonnaõpetuse tundide muutmise korra üle, kiri jõudis nendeni ning
ükspäev saame kokku ja arutame antud teemat nendega. Hetkel valmib pöördumine, et ülikoolid
paneksid rohkem rõhku tudengivarjudele. TLÜs ja TTÜs hetkel toimivat üliõpilaste varjutamise
süsteemi tuleks seada eeskujuks, et teised ka hakkaksid seda kasutama.
Marleen: Kas ENL ei tegele ühiskonnaõpetuse tundide probleemiga juba?
Ilja:Ei oska vastata.
Marleen:Kas see ei ole haridusministeeriumi teema?
Kea: On väga raske määratleda, kelle vastutus on mingi konkreetne teema.
Ilja: Meie ettepanek on teha tunnid huvitavamaks, soodustades külaliste tulekut tundidesse ning
pakkuda käimist linnavalitsusse.
Marleen: Tagasi kooli programm on ka olemas, sama ideega.
Ilja: Haridusamet võiks nõuda, et tundides käiksid külalised.
Samuel: Näiteks minu keskkoolis olid 1/3 ühiskonnaõpetuse tundidest sisustatud nii.
Tõnis: Kas meil oleks piisavalt spetsialiste? Meil on üle 80 kooli.
Ilja: No nad ei pea igas tunnis käima ning igalpool, jagada lihtsalt ära. Antud pöördumine on tehtud
koostöös ENL-iga.
Samuel: Kes hindab?
Ilja: See on haridusameti pädevuses.
Marleen: Selle ettepaneku peaks tegema haridusamet ministeeriumile.
Kea: Mis on õpilasesinduste projektist saanud?
Ilja: Kuigi me hääletasime selle üle juba ammu, on meil olnud tõrked selle saatmisega. Järgmiseks
istungiks on saadetud.

6.Tegevkomisjon
Kea: Hetkel näete kogu tegevkomisjoni tegevust meie oma kontoris. Seinad värvitud, lauad
paigutatud, uued kõlarid. Aune vanaemal on üks kapp, valmis transpordiks, kuid oleks vaja autot.
Kas kellelgi on autot pakkuda? Oleks vaja tuua Lasnamäelt või Pirita kandist kapp siia. Selle saab
ka osadeks võtta. Autoks sobiks ka universaal, arvatavasti. Kui kellelgi tuleb meelde, et tal oleks
sobiv auto olems, siis öelge Aunele. Hetkel pole ka kohvilauda meil, kuid otsime. Plaanitud on ka
panna pildid seintele. Meil eriti palju raha pole eelarves remonditegevuseks enam. Aune on väga
töökas olnud viimastel kuudel.
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Marleen: Kas veel mõni projekt on hetkel lõpetada, peale uste?
Kea: Ei, see on viimane. Siiani käivad kõik projektid - Kätlini JAKS projekt, Anete
noortekohvikute projekt. Hetkel tegeleme hooaja lõpupeoga, kuhu lähevad ka kutsed välja. On
planeeritud hea õhtusöök ning mõnus õhtu. Lisaks toimub ka Raekojas vastuvõtt, kuhu läheme meie
ja uus koosseis. Sellesse aastasse on planeeritud veel ka uue koosseisu väljasõit.
7. Uue koosseisu valimised ja teavituskampaania
Kea: Lühidalt valmistest. Kandideerimine on 24. oktoobri südaööni avatud. Täna avati
kandideerimine. Ma ei tea, kas olete käinud kodulehel, seal kogu info olemas. Täna käis TallinnaTV
siin ning andsin neile intervijuu. KUKU raadios käisin andmas intervijuud, mille kogu kestvus oli
umbes 30 minutit. Soovitan kuulata, see võib päris huvitav olla.
Tõnis: Kuna materjalid välja lähevad?
Ilja: Teavitus kampaania on selline - plakat, video ja 6 ümarlauda, mis hõlmavad 8 linnaosa noori.
Kristiine koos Mustamäega on koondatud üheks ümarlauaks, samuti ka Pirita koos Lasnamäega.
Laudades on 3 teemat, mis on seotud hariduse, sotsiaali ning üldise teemaga, mida uut linnas teha.
Ümarlaudadest saame ideid, mida järgmisele koosseisule anda. Igal ümarlaual on kohal ka söök
ning joogid. Ümarlauad toimuvad 13. oktoobrist – 7. novembrini, kõik kuupäevad linnaosadega
lepivad vastutavad isikud ise kokku.
Tõnis: Millal plakat ja videod saavad valmis?
Ilja:Video järgmiseks nädalaks. Plakatid selgumisel.
Tõnis: Soovitan ka ühendust võtta üliõpilasesindustega. Võiks olla olemas ka normaalne meili sisu
listide jaoks.
Ilja: Meil see valmis, aga ei ole veel välja saadetud. Seal tuleb koondlink kõikide ümarlaudade
kohta. Meil on juba 4 kandidaati noortevolikogu uude koosseisu.
Kea: Ärge ümarlaudade osaliste leidmisega kergema vastupanu teed minge. Klassijuhatajate juurde
tuleb välja jõuda, kes omakorda räägivad sellest oma noortele. Helistage neile ning olge
järjepidevad.
Anet: Mis kell ümarlaud algab?
Ilja: Umbes kell 15,täpselt ei saa öelda, see oleneb, kuna keegi kokku lepib. Kindlasti kõik ei tule
ühel päeval, ma julgustan kõiki umbes 2 ümarlauale tulema. Üks lauajuhtidest on meil näiteks
Samuel.
8. Struktuur IV koosseisul
Kea: Praeguse noortevolikogu struktuuriga tuleks midagi ette võtta. Tegevkomisjoni idee väga ei
tööta hetkel. Edaspidi võiks olla kaks komisjoni: haridus/kultuur ning sotsiaal/kõik muu. Selle
kõige kõrval oleks ka aktiivgrup, mida juhib üks aseesimeestest ning liikmeteks saaks võtta ka
noortevolikogu väliseid inimesi.
Marleen:Mis erinevus oleks siis praegusega?
Kea: Saaksime panna rõhku meie poliitilisele suunale. Praegu ei ole tunda, et hetke struktuur oleks
efektiivne. Aktiivgrupis oleksid isikud, kes ka reaalselt panustavad, projektijuhid ning nende
abilised. Peaksime praegu ära otsustama, et milline uus struktuur oleks meie soovituste kohaselt.
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Kevin: Toetan, et aktiivgrupi liikmed tuleksid väljast ning me saaksime rohkem tegeleda sisuliste
asjadega.
Lauri: Mina kardan, et iga liige hakkaks antud juhul siis tegelema n.ö. „ oma projktiga“. Siis läheks
asi meil käest ära.
Kea: Ma ei usu, et seda juhtuks. Meie saaksime siis just sisulise tööga tegeleda.
Tõnis: Kas kellegil on veel peale Lauri vastu arvamusi?
Kevin: Vormi kui sellise võiks veel täpsemalt läbi rääkida, et kõik õigesti aru saaksid.
Kea: Struktuur: Juhatus koosneb esimehest ja kahest aseesimehest, kellest üks juhib aktiivgruppi,
kuhu võivad kuuluda aseesimehe valikul nii TLNV liikmeid kui ka aktiivsed noored väljaspoolt.
Noortevolikogu liikmed jagunevad kahe poliitilisse komisjoni ning neid juhivad komisjonide
esimehed.
Tõnis: Kõik jääb samaks, teemad jäävad samaks, lihtsalt aktiivgrupp tegeleb projektidega ning
sinna võivad kuuluda ka noortevolikogu välised inimesed.
Kea: Soovitatav ettepanek järgmise koosseisu jaoks: noortevlikogu kolmas koosseis paneb
hääletusele uue koosseisu struktuuri, kus juhatus on 3-liikmeline, esimees ning 2 aseesimeest,
kellest ühe aseesimehe roll on juhtida aktiivgruppi. Alles jäävad kaks poliitilist komisjoni.
Aktiivgruppi võib kuuluda ükskõik milline noor.
Hääletus: 12 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
Kea: Praegust koosseisu see asi ei puuduta. Uus koosseis võib sellega arvestada või mitte.

9. Muud küsimused
Kea: Hetkel on meil puudu ühe traditsioonilise ürituse, väitluse, projektijuht ning samuti ka teema.
On kellegil soovi?
Tõnis: Kas väitlusseltsiga on juba räägitud?
Kea: Hetkel mitte. Tundub, et kellegil ei ole soovi hetkel selle projektiga tegeleda meie liikmete
hulgast, seega võtame edasi ühendust TTÜ väitlusklubiga. Siis minu poolt viimane teadeanne on, et
2. oktoobril lähen linnavolikogu saadikute ette rääkima meie aastast. Ettekande pikkus peaks oleam
kuskil 15 min. koos küsimustega.
Marleen: Kas meie hääl haridus- ja kultuurikomisjonis on midagi otsustanud ka?
Kea: Mina olen meie esindaja seal. Päris palju kultuuriküsimusi on olnud. Kui on mingi teema, mis
on meiega seotud, siis olen toonud selle ka meie lauale.
Lauri: Mina kutsuksin noortevolikogu osalema Ida-Virumaa sotsiaalfoorumil. On tulemas
noortekohtumine, mis toimub 3 päeva Ida-Virumaal, kus on töö ja lõbu üheskoos. Toimub see 26-28
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novembrini. Meie noortevolikogu võiks olla seal samuti esindatud. See toimub vene ja eesti keeles.
Tõnis: Mis osas peaksime sealt osa võtma? Kas info saamise osas?
Lauri: Küsimused on meil suhteliselt sarnased, kas tegemist on Tallinna noortega või hoopis IdaVirumaa omadega.
Kevin: Mis on projekti eesmärk?
Lauri: Parandada eestikeelsete ning venekeelsete MTÜ-de vahelisi suhteid.
Koosolek lõpp kell 19:31
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