TALLINNA LINNA NOORTEVOLIKOGU
IV KOOSSEISU XV ISTUNG
06.10.2015. Koosolek toimus noortevolikogu ruumides.
Kohalviibijad (8): Kea Kruuse, Aune Marjapuu, Villem Lassman, Sten Laansoo, Mariliis Eensalu,
Daniel Raud, Hanna-Lysa Kenk, Ronald Ross.
Puudusid (13): Anna Nikulitševa (koolis), Carel Kuus (teadmata põhjustel), Ilja Samoilov
(teadmata põhjustel), Alina Tubli (teadmata põhj), Valeria Larina (Tartus), Gregori Džaniašvili
(tööl), Eleri Ratasepp (teadmata põhj), Sander Soots (koolis), Mihkel Lennuk (Pärnus), Annela
Tammiste (reisil), Janno Rasmus Dreger (kaitseväes), Madis Trahov (reisil), Tuuli Helind
(põhjendatud).
Külalised: (0)
Juhataja: Kea Kruuse
Protokollija: Villem Lassmann
Istungi algus 18.00, lõpp 18.50
Protokoll
Istungi päevakord:
0. Päevakorra kinnitamine
1. Tänavaspordi arengukava ja kohtumine abilinnapeaga
2. Tudengite ümarlaud teemade leidmiseks noortevolikogusse
3. Tallinna ja Harjmaa osaluskohvik 5. novembril
4. Noortevolikogu uue koosseisu valimised ja Raekoja vastuvõtt 5. novembril
5. Juhised ja ettepanekud uuele koosseisule
6. Muud küsimused
Päevakord ühehäälselt kinnitatud.
1.

Tänavaspordi arengukava ja kohtumine abilinnapeaga

Aune: Toimus kohtumine 3 tänavasporti harrastava noormehega. Räägiti läbi, kus võiksid olla
tänavaspordi välipargid Tallinnas. Valiti välja asukohad, visioon ning hinnad.
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Toimus teine kohtumine abilinnapea Kõlvartiga, kes oli väga huvitatud, et pealinnas oleksid
korralikult tänavaspordi pargid. Küsis juurde asjakohaseid küsimusi. Soovime, et oleks kesklinnas
üks suur park. Näiteks Tuvi park, Suur-ameerika tänava kõrval. Väiksemate parkide ümberehitusega
linnaosades, tuleb uus park ilmselt vana asemele. Praegused pargid on väga halvas seisukorras ning
sõitjad ise on öelnud, et sõidetavaid parke on väga vähe. Uued pargid tuleksid betoonist või
asfaldist. Miks peaks olema asfaldist? Betooni ei saa panna põlema ning need kestavad kauem, ei
tee nii palju müra. Puidust pargid kuluvad ja lähevad kiiresti katki, on eluohtlikud. Eelpool mainitud
on turvalisemad ning lihtsam teha, nt teed kruusaga mäe ja paned asfaldi peale. Lihtne valmistada,
ei kulu ning saab kaunistada. Soome statistika andmetel on suured pargid kõige rohkem külastatud.
Lisaks sõitmisele saab teha sinna vaba ajaga seotud tegevusi.
Hetkel seisab töö seisab linna taga: ootame vastuseid linnaosadest. Kui linnalt tuleb vastus, kuhu
teha, siis saab läbi rääkida lähteülesanded. Hiljem saab läbi rääkida inimestega ning palgata
eskiiside tegijaid. Ajaliselt toimub projekt aastas 2016. Esimese projektina võtta ette väiksemad
linnaosades paiknevad pargid ning teise projektina tuleb suur park kesklinna.
Väikese pargi hind oleks umbes 20,000 eurot. Arvatavasti sellesse linna eelarvesse ei jõua. Peaasi,
et ei jää toppama, et asi jääks seisma. Kõlvart kontrollib, et linnaosad tegelks sellega. Meie
peaksime kindlasti regulaarselt huvi tundma, nt Markolt küsima. Kui vastused tulevad, siis asi
liiguks edasi kohe ning ajalised kuupäevad paika. Oleks valmis verstapostid, mille järgi liikuda.
Siseparkidest: talveks on jäänud ainult üks sisepark, kus saab sõita. Peetris on üks erapark, kuid
transport on kahtlane ning päevamaksumus võib olla liiga kõrge. Ühelgi ekstreemsportlasel pole
pealinnas kusagil sõita.
2.

Tudengite ümarlaud teemade leidmiseks noortevolikogusse

TÜÜL on jäänud meie kõrval nõrgaks organisatsiooniks ning on jäänud õhku küsimus, et mis neist
saab, kuna meie teemad kattuvad. Nüüd on neil uus poliitiline struktuur. Tallinna ülikoolid saadavad
oma esindajad ümarlauda ehk kõik ülikoolid on seal koos. Nemad peavad aasta jooksul kokku
võtma oma mured ja probleemid ning oktoobri lõpus, kui on noortevolikogu koosseisu valimised,
siis peaksid nad andma edasi oma probleemid nende seitsme valitud esindaja kätte, kes tulevad
noortevolikokku, et nad ei oleks niisama, vaid tegeleksid nende teemade ja probleemidega. Kord
kvartalis saavad nad kokku ja annavad aru ning saavad ideid. See annaks jõudu nii noortevolikogule
kui ka TÜÜLile. Tudengite ümarlaud toimub 22. oktoober. Seotud ainult ülikoolidega ja nemad
tulevad kokku. Seal valitakse aasta prioriteetsema teemad ning, kui on siis valimised, siis antakse
need 7 esindajale noortevolikogusse kaasa.
3.

Tallinna ja Harjmaa osaluskohvik 5. novembril
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Tallinna ja Harjumaa osaluskohvik toimub 5. novembril algusega kell 10 vanalinna restoranis
Gloria. Viimsi ja Tallinna noortevolikogude koostööprojekt. Tallinna ja Harjumaa osaluskohviku
peakorraldaja on Kristiina Laura Järve, Viimsi noortevolikogust. Kea kiidab teda, tüdruk teeb kõike
ja on väga tubli. Paneb meeskonda kokku ja rakendab neid tööle. Rahastus on meil olemas: Harju
maavalitsusest 300 euri, ENList umbes 375 eurot ja ilmselt ENList veel eraldi natuke. Kea soovitab
kõigil tulla. Osaluskohvik on selline päevake, kus kõik tulevad kokku ja siis on teemalauad, kus on
poliitikuid, näitlejaid ja eksperte. Teemad on enamasti üleriiklikud ja huvitavad, nt pagulased ja
kooseluseadus.
4.

Noortevolikogu uue koosseisu valimised ja Raekoja vastuvõtt 5. novembril

On alanud kandideerimine uude koosseisu. 24. september kuni 24. oktoober. Praegu on kõige
rohkem kandidaate õpilaste seas. Kõik valimised toimuvad oktoobri viimasel nädalal. Teisipäeval
MTÜde valimised, kolmapäeval üliõpilaste valimised ja neljapäeval õpilaste valimised. Kõik info
on kodulehel ja Facebookis. Kandideerimine on internetis kodulehel online-ankeedis.
Kuna meie koosseis hakkab lõpule saama, siis järgmisel neljapäeval läheb Kea linnavolikokku
kokkuvõttet tegema ja aru andma volikogu liikmete ette, kellel on küsimusi talle kindlasti. Kea käis
eelmine aasta ka. Talle meeldis. Mitu korda küsiti Kealt tema poliitiliste kalduvuste kohta. Kui on
mõtteid ja soovitusi linnavolikogu liikmetele, siis tuleb Keale öelda ja ta annab endast kindlasti
parima. Peamiselt räägib Kea tänavaspordist, kuna see meie suurim teema sel aastal. Eelmine aasta
oli kõige suuremad teemad Simulatsioon, vaesed abituriendid, välipargid, reklaamid bussides, öö
ühistransport, jne.
Pärast uue koosseisu valimisi toimub 5. novembril Raekoja vastuvõtt, algusega kell 17:00 Raekojas.
Kuna on mandaadi edasiandmine, siis me peame kõik kohal olema. Meie koosseisu tublimad ja
osavaimad saavad Villemilt tunnustust. Toimub veel Särgavas kokkusaamine. Kea annab teada,
kuna see toimub.
Uue koosseisu väljasõit toimub 21-22 november. Seal on uue koosseisu liikmed ning alati olud väga
vahva. Vanadele jääb paar kohta, kes ees, see mees. Vilistlaskogu liikmed on alati eesõigusega.
Viimasel istungil valime vilistlaskogu liikmed. Mõelge, et äkki tahate vilistlaskokku kandideerida.
Uue juhatuse valimine ehk uue koosseisu esimene istung 24. novembril kell 18.
Raekoja vastuvõttu korraldab Villem, väljasõitu Aune, Särgavat ja valimisi Kea.
5.

Juhised ja ettepanekud uuele koosseisule

Avagem oma südamed Keale, Aunele ja Villemile.
Ronald: Rohkem peaks olema energilisemaid liikmeid. See on võlusõna. Motivatsioon, mida ei saa
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noortevolikogu pakkuda, vaid mis peab südamest tulema. Valimistel tuleb ka silmas pidada. Sära
peab olema silmis.
Mariliis: See on hea, et on olemas mingid teemad üliõpilastel. Võiksid kõigil olla.
Mariliis: Juhatusel võiksid olla palgalised kohad, et nad oleksid rohkem motiveeritud, kuid samas
on juhatus olnud alati keskmisest motiveeritumad.
Sten: Ei näe mõtet sellel. Aga nagu Mariliis arvab, et nad vääriksid tasu ka. Sten arvab, et pigem
keskenduda liikmetele, et neil oleksid paremad võimalused kaasa lüüa. Praegult on nad
vabatahtlikult, kuid see alati ei toimi, kuna inimesed alati ei ole ise agarad pakkuma, millega nad
tegelevad. Rohkem suunata. Näiteks soomlased saavad 10 euri iga korra eest, kui nad kohale
tulevad. Kui sa teed midagi ära, siis võiks saada mingit preemiat. Väike palk ei motiveeri nii palju.
Samas juba praegu reisimine ja palju muud tasuta. Lisaks kogemused ja tutvused. See võiks juba
motiveerida. Kohe alguses panna südamele, et teemadega tegelemis eest saab võimaluse käia
välismaal tasuta projektidel.
Kea: Pürgida rohkem meediasse. Oleme olnud alati TallinnTVs ja nii. Aga Reporterisse ja
suurematesse kanalitesse ei ole väga saanud. ETVsse oleme saanud. Peab torkama rohkem silma
ning ennast rohkem müüma. Kõik oleneb teemadest, et mille kohta küsitakse arvamust ja millest
mitte.
6.

Muud küsimused

BSSSC kohtumise kokkuvõte (Mariliis). Kokkuvõte on Dropboxis olemas. See on olemas
protokolli lisas.
Pakuti uusi ideid, kuidas saada tagasi ree peale ennast. Midagi head ei tulnud. Digitaalne agenda on
5 aastat maha jäänud rongist. Päris konverentsil räägiti, et see on tegelt õigel ajal tulnud. Noored ei
näinud selles väga mõtet. Tehnoloogiad kanduvad kiirelt riikidesse üle. Parem oleks kui reaalseid
teenuseid seal kohal tutvustataks. Pigem oli selline üldine mull. Koostöö jätkub organisatsiooniga
kuid seda kuuleb, et mis tasandil ja kuidas.
BSSSC ütles, et nad ei võta tasu, nad tegutsevad pro bono. Isegi fotograafi ei olnud kohal.
Esmaspäev 19.oktoober kell 18.00 – viimane istung.
Raekoja vastuvõtt 5.november kell 17.00-19.00
21.-22.november – uue koosseisu väljasõit

Istungi juhataja

Istungi protokollija

Kea Kruuse

Aune Marjapuu
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23. BSSSC Annual Conference: Kokkuvõte
04.10.15
24-25 Septembril, 2015. aastal toimus BSSSC aastakonverents Visbys, Gotlandi saarel.
Eestist esindasid noori:
Gerd Tarand – endine BSSSC juhatuse liige
Vladimir Svet – endine BSSSC juhatuse liige
Janno Dreger – Tallinna linna noortevolikogu
Mariliis Eensalu – Tallinna linna noortevolikogu

Aastakonverentsi sisustasid BSSSC liikmeslinnade esindajad olles seotud erinevate Läänemere
strateegiatega seotud organisatsioonidega. Päev enne konverentsi toimus noorte organisatsioonide
delegaatidele eraldi tööpäevapikkune istung/arutelu, mille raames käisid oma visiooni digitaalsest
ajastust tutvustamas Visby õppejõud ja ka BSSSC juhatuse esimees. Idee oli selles, et innustada igas
vanuses inimesi tegutsema paberivabalt ja mängulisust kaasates. Noorte istungi tulemusena valiti
BSSSC juhatusse uus liige ning läbi arutelu toodi välja organisatsiooni vajakajäämised.
Konverentsilt põhilised kõlama jäänud ideed olid, et linnade ja regioonidevahelist koostööd tuleb
igas vallas tõhustada ning et tuleb teisi osapooli paremini mõistma õppida. Samuti käsitleti e-õppe
plusspooli ning rõhutati, et konverents on vajalik mitte ainult sõnavõtnud osapooltele tähtis, vaid ka
nendele, kes konverentsile uusi ideid tulid saama. Läbikäinud kommentaarid hõlmasid energiaturu
tõhustamist ning ühiskonna kaasamise meetodite toetamist. Konverentsil võtsid sõna Gerd Tarand ja
Vladimir Svet BSSSC kui organisatsiooni tõhususe tõstmise osas ja Eesti kui E-riigi tutvustamisel.

Mariliis Eensalu
Tallinna linna noortevolikogu liige
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