TALLINNA LINNA NOORTEVOLIKOGU
III KOOSSEISU IX ISTUNG
26.05.2014. Koosolek toimus Kesklinna Noortekeskuses (Raua tn 23)
Kohalviibijad (14): Kea Kruuse, Cwendolin Carina Lauri, Karine Oganesjan, Kevin Tammearu,
Ilja Samoilov, Lauri Kreutzwald, Tõnis Teinemaa, Triin Bõstrov, Gerli Bendt (hilines), Eveli
Jõesaar (hilines), Aili Hiisku, Anastassia Spirkina, Alina Roštšinskaja, Madis Kukk
Puudusid (7): Samuel R. Sarana, Aune Maria Marjapuu, Villem Lassman, Birgit Kelement, Anti
Haugas, Raiko Puustusmaa, Anna Tisler
Külalised: (3) Felix Visser, Marko Ool, Vladimir Svet
Juhataja: Kea Kruuse
Protokollija: Aili Hiisku
Istungi algus 18.00, lõpp 19:40
Protokoll
Päevakord:
1) Uus noortekeskuste töökorraldus /Marko Ool
2) Hariduskomisjon
3) Sotsiaalkomisjon
4) Tegevkomisjon
5) Juhatuse ettepanekud
6) Iuventus Revaliensis kokkuvõte
7) Hooaja lõpetamise tähistamine juuni alguses
8) Muud küsimused

Päevakord ühehäälselt kinnitatud
1. Uus noortekeskuste töökorraldus /Marko Ool
Eelnõuga ühtlustaksime kogu noortekeskuste süsteemi – noortekeskused lähevad kõik linnaosade
alla ja tuleksid ülelinnalised noorsoo programmid. Praegu on osa noortekeskusi TANi all ja osa
linnaosade all.
Määruse paneks paika nõuded noortekeskustele: eesmärgid, tingimused jms. Näiteks määruses on
sätestatud, et igas linnaosas peab olema vähemalt üks noortekeskus. Iga aasta 31.märtsiks esitab
amet Tallinna linnavalitsusele teenuse osutamise aruande ja ettepanekud.
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Samas saab iga noortekeskus oma tegevusi paika panna selle järgi, mis nende linnaosale vajalik ja
kellele nad rohkem tähelepanu pööravad.
Ülelinnalisest noorsoo programm läheb Tallinna Spordi- ja Noorsooameti alla. Tallinna linnas tuleb
5 mobiilset noorsootöötajat ning lisaks tööhõive programm ja välisprojektid, mille kaudu saab ka
noortekeskustele finantseeringut. TANi kui vahelüli kaotamisega tekivad vabad vahendid, millega
saabki programmide ja mobiilsete noorsootöötajatega seonduvad kulud katta. Kui eelnõu läheb
rakendamiseks, siis ametisse tuleb juurde 12 ametikohta.
Svet: Eelmine, II koosseis arutas noortekeskuste probleemi. Laual oli kaks varianti: kas
noortekeskused lähevad kõik Spordi- ja Noorsooameti alla või linnaosade alla. Kumbki ei ole
tegelikult ideaalne variant. Pigem on soovisime hoopiski kolmandat varianti – koostööd linnaosade
ja Spordi- ja Noorsooameti vahel. See määrus on midagi sellist, mida me ise vaimusilmas nägime.
Marko: Linnaosade kasuks räägib ka sotsiaalhoolekande osa. Tundub, et linnaosades toimivad need
asjad paremini. Ükski linnaosa oma noortekeskust praegu sulgeda ei taha. Pigem on see mure, et
saaks neid juurde. Amet usub, et Tallinna noortele on see eelnõu kasulik ja vajalik. Noortevolikogult
oodatakse tagasisidet ja oma seisukohta.
Otsus: Noortevolikogu vaatab eelnõu nädala jooksul üle ning juhatus esitab ametile seisukoha
ja muudatusettepanekud.
2. Hariduskomisjon
a. Seisukohad
Samoilov: Hariduskomisjon esitab koostöös Tallinna Õpilasesindusega hiljemalt selle nädala lõpuks
õpilasesindusi puudutava seisukoha, mis sai vastu võetud eelmisel koosolekul, ning samuti
ühiskonna tundide seisukoha.
a. Valimisea langetamine
Kruuse: 19. mail toimus meil noortevolikogu sisene debatt, kus väitlesime aktiivse valimisea
langetamise plusside ja miinuste üle. ENL on seisukohal, et aktiivne valimisiga KOV-is tuleb
langetada 17-eluaastale aastaks 2017. Lühike kokkuvõte debatilt:
Poolt







Tooks tähelepanu noortele ja nende huvidele
Noored ei saa praegu otsustada, neid puudutavates küsimustes
Noortevolikogud ei toimi ja noored ei löö neis kaasa, samas valimistel igaüks räägib kaasa
Ühiskond toetab ja tahab ära teha
Vanemate inimeste osakaal noore kohta 1,8 korda suurem, platvormid on suunatud vanadele;
nt:UK, Austria, radikaliseerumine;
Pidev linnastumine, kogukonna tunnet vaja juurde
2




Noortel on vaja tõsta poliitikateadlikkust, Austrias on see noorte huvi tõstnud
Noored peavad kiiremini võtma jalad alla

Vastu












Ette ruttamine: enne haridusreform ja ettevalmistused, siis valimisea langetamine;
Maailmavaade ja ühiskonna toimimine on ikkagi keerulisemad küsimused, kui „Kas osta
suits või viin?“ – teised piirid 18.eluaastal;
Vanematele inimestele keskendumise probleemi see ei lahenda;
Eestis on väga noor demokraatia ja selle traditsioonid ei ole juurdunud; samas kui need
riigid, kus on valimisiga langetatud, on vanad demokraatiariigid – erinevad arusaamad ja
kultuur;
Propaganda noortekogudelt;
Palju võimalusi praegu 3. sektori kaudu osaleda – pigem tuleks eestkätt neid arendada;
Varivalimiste osavõtt madal;
Noorte kui valijate mõjutamine lihtne (nt erakonnas direktor)
Noored, kel on piiratud õigus paljudele aladele, nt autosõit ja alkohol, hakkavad neid nüüd
valimiste kaudu ise reguleerima (vastuolu)
Foorumis oli 2012. aastal debatil televaatajatest 90% selle vastu

Hääletusele Eesti Noorteühenduste Liidu seisukoht: Aktiivne valimisiga tuleb kohaliku
omavalitsuse volikogude valimistel langetada 16-eluaastale.
Poolt: 8
Vastu: 3
Erapooletud: 2
Otsus: Tallinna linna noortevolikogu pooldab Eesti Noorteühenduste Liidu ettepanekut
langetada aktiivne valimisiga kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel 16-eluaastale.
Reformierakonna noortekogu on välja tulnud ideega langetada passiivne valimisiga 16-eluaastale.
Selle kohta võiks tulla eraldi debatt koos ekspertidega. Debati korraldab hariduskomisjon suve
jooksul ning esimesel istungil võtame selle päevakorda.

3. Sotsiaalkomisjon
a. Hilisemad väljumised
Hilisemate ühistranspordi väljumiste kohta tuli linnalt vastus: ei ole raha, aga ei öeldud ka ära.
Teevad koostöös TTÜga uuringu ning pärast seda kaaluvad graafiku muutmist.
b. Jalgratta pargid
Selle nädala jooksul saadetakse välja täiendatud pöördumine jalgratta parkide kohta.
c. Projekt Mis?Kus?Millal?
Projekti „Mis?Kus?Millal?“ Nüüd on meeskonnas 2 lisaliiget. Korraldatakse veel 2 võistlust,
vaadatakse vajadusel küsimused üle, helistatakse koolidesse ja saadakse juurde osalejaid.
3

d. Prügikastide lisamine Tallinna randadesse
II koosseis tegi ettepaneku lisada Pirita randa prügikaste ja linn seda ka tegi.
Hääletusele seisukoht: Tallinna randadesse tuleb lisada prügikaste.
Poolt:14
Vastu:0
Erapooletud:0
Otsus: Noortevolikogu teeb linnavalitsusele ettepaneku Tallinna randadesse prügikastide
lisamise osas.
e. Koerteväljakud
Koerteväljakud: läks välja ametlik kiri noortevolikogu e-maililt. Võeti teadmiseks, aga ei
vastatud. Ootame vastust, seega saadame välja uue viisaka kiri.
f. Arupärimised
Koolide prügisorteerimise ettevalmistamine linna suures masinavärgis käib, kuid kuna see on meile
väga tähtis teema ja ootame, et juba sügisest toimiks esimestes Tallinna koolides prügi sorteerimine,
Karine Oganesjan uurib selle teema kohta.
4. Tegevkomisjon
Kruuse: Kirjutame ENL-i ühisprojekti, mille osalised on Viimsi noortevolikogu, Tallinna
noortevolikogu ja Tartu linna noortevolikogu. Teema on ürituste korraldamine, programmi eest
vastutab noortevolikogu vilistlaskogu. Projekti juht tuleb Viimsi noortevolikogust.
5. Juhatuse ettepanekud
a. Suvepuhkus
Ühehäälne otsus: Noortevolikogu on organisatsioonina puhkusel terve juulikuu.
b. Tallinna noorte õiguste edendaja tiitlile lisada stipendium
Kruuse: Abilinnapea on pakkunud välja, et Tallinnas võiks edasi arendada noortepoliitikas
aktiivseid noori. Neid, kes näevad tõsiselt vaeva, et noortega arvestatakse, võiks enam tunnustada.
Juhatus koostab ettepaneku Tallinna Noortenõukogule lisada „Tallinna noorte õiguste edendaja“
tiitlile linnapoolne stipendium. Noortevolikogu vaatab sügisel üle ka tiitli kriteeriumid ja
valimiskomisjoni koosseisu.
c. Struktuur ja tasustamine järgmisel koosseisul
Noortevolikogu hakkab juunis analüüsima struktuuri efektiivsust, juhatuse koormust ja
motiveerimissüsteemi.
6. Iuventus Revaliensis kokkuvõte
Noortevolikogu kolme koosseisu seni suurim projekt, eelarvega üle 12 300 euro, on vaikselt
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lõpule jõudmas. Korraldatud on Tallinna linnavolikogu simulatsioon, Tallinna noorte
visioonikonverents, Linnahalli koristustalgud.
a. Artikkel
Meie projektist ilmus tänases Postimehes (26.05.14) artikkel, vaheleht Noorte Tegija lk 8.
http://issuu.com/noortegija/docs/mai_2014
b. Transpordikomisjon
Felix Visser: Meie transpordikomisjoni võistlusele Linn Luuleliseks laekus üle 70 luuletuse.
Täna õhtul teeb valimiskomisjon oma otsuse ning juba järgmine nädal läheme neid luuletusi
bussidesse kleepima, otse loomulikult teeme koostööd TLT-ga ja linnaga. Nad on olnud väga
toetavad ja vastutulelikud. Sellega tulevad paariks kuuks 50 Tallinna bussi noorte luuletused.
c. Linnaruumi komisjon
Linnaruumi komisjon korraldas 10. mail Linnahalli talgud. Neil on plaanis sügisel teemaga edasi
tegeleda, nad näevad, et on vajalik veel ühed talgud ning võimalik, et ka visioonikonverents
Linnahalli teemal.
d. Spordi ja tervise komisjon
Spordi ja tervise komisjon teeb koostööd NOHU projektiga. Nemad korraldavad 7. juunil koos
NOHUga linnaosade kaupa spordivõimaluste tutvustamise messi.

7. Hooaja lõpu tähistamine
Hooaja lõppu tähistame juunis esimehe suvekodus Viimsis. Hooaja algust augusti lõpus tähistame
Särgava residentsis.
8. Muud küsimused
.Kolmapäeval kl 10.00-16.00 on valimisea langetamise konverents Tallinna Ülikoolis.
Kreutzwald: Me võiks teha linnavolikogule ettepaneku, et nad lisaksid meid oma aastaraamatusse.

Juhataja

Protokollija

Kea Kruuse

Aili Hiisku
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