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ISTUNGI KÄIK: 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees Laura Sinimäe tervitab nii liikmeid kui ka külalisi,  

kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2012/13 tegevusaasta teisele istungile. 

Tervituse käigus tutvustab esimees Gerrit Lääne avaistungi päevakorda.  

 

2. Komisjonide ettekanded 

*(Vastutajad on lisatud „rasvases kirjas“ sulgudesse) 

a. Hariduskomisjon (kõneleb Hanna Mai Raadik) – tänu Helen Maria Raadikule on Pärnu 

linna Noortekogul nüüd oma tempel; seoses Hoiuraamatukogu projektiga suhtleb 

Helen Maria Raadik koolidega, kes soovivad raamatuid, et nood koostaksid nimekirja 

tarviklikest trükistest. Nimekiri edastatakse Hoiuraamatukogule, kes väljastab soovitud 

raamatud, mis toimetatakse kohale Helen Maria Raadiku poolt. 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon (kõneleb Dan Grišin) – planeeritav komisjoni koosolek 

toimub sügisvaheaja nädalal, kus pannakse koosolekust osavõtjate poolt paika foto-

orienteerumise potentsiaalne kuupäev (valikuteks: sügisvaheaja nädal, novembrikuu 

või 2013. aasta kevad). Komisjoni esimees Dan Grišin võtab sellel teemal ühendust ka 

Mart Kimmeliga. 

c. Liikmete komisjon (kõneleb Rando Aljas) – anti ülevaade juba külastatud koolist, Pärnu 

Koidula Gümnaasiumist (külastajateks Rando Aljas, Triin Mäger, Laura Sinimäe); 

otsustati, et aja kokkuhoiu mõttes tutvustavad noortekogulased koolis, kus ise õpivad 

või on õppinud, teistele (üli)õpilastele Noortekogu: Triin Mäger Tartu Ülikooli Pärnu 



kolledžis, Dan Grišin Pärnu Hansagümnaasiumis, Gerrit Lääne Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikoolis, Hanna Mai Raadik Pärnu Vanalinna Põhikoolis; komisjoni 

esimees Rando Aljas uurib koolide huvijuhtidelt uued sobilikud kuupäevad, millal 

saaks koole külastada ning lisab Pärnu linna Noortekogu elektronpostkasti uue 

struktureeritud kava külastusaegadest; Reine Tapp pakkus välja edaspidiseks 

tõhusamaks suhtlemiseks koolide huvijuhtidega neile Noortekogu poolt aeg-ajalt 

kirjutada (ülevaatlik vaheinformatsioon) ja tunnustada nende kooli noortekogulasi. 

d. Majandus- ja sotsiaalkomisjon (kõneleb Rudolf-Gustav Hanni) – kuna „Bussireform – 

muutus Sinu elus?“ vastanute arv on veel liialt väike (59 vastanut) otsustati, et 

koolivaheajal jagatakse küsitlust rohkem suhtlusportaalis Facebook, kuna noored 

veedavad seal sellel ajal arvatavasti rohkem aega ning ka koolide Facebooki 

kodulehtedel. Vajadusel jagatakse küsitlust ka üks nädal peale koolivaheaega (siis kui 

on täitunud ligikaudu 200 vastanut). Rudolf-Gustav Hanni otsib Internetist koolide 

arvutiõpetajate kontaktid, kellele saadab küsitluse lingi, et nood arvutiõpetuse tunnis 

seda õpilstele edasi jagaksid. Mõeldi, et küsitluse levitamiseks võiks kaasata Pärnu 

Noorte Infoportaali, mille kodulehte samuti tihedalt külastatakse. Mart Kimmel kõneles 

Õpilaste Koolituslaagris Noortekogu helkurite kampaaniast ning tutvustas õpilastele 

Pärnu linna Noortekogu olemust. 

e. Üliõpilaste komisjon (kõneleb Triin Mäger) – 06.10.2012 toimunud komisjoni 

koosolekul rääkisid Triin Mäger ja Mart Kimmel huvigrupi loomisest ning panid paika 

potentsiaalsed isikud, kes võiksid gruppi kaasatud olla; 18.10.2012 vestlesid Triin 

Mäger ja Mart Kimmel Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõu Pärnu linna 

arvamusliidri Valter Parvega huvigrupi pöördumisest Pärnu linnavalitsusse. Otsustati, 

et Triin Mäger kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilasesinduse poolt kirja 

Pärnu Linnavalitsusele ja Pärnu Linnavolikogule, kus selgitab, miks peaks linnaliini 

üksikpileti maksumus olema võrdne õpilastel ja üliõpilastel, mida see tudengite 

suhtumises parendaks ning millised võivad olla potentsiaalsed kulutused linna eelarves 

selle tegevusega seoses. Reine Tapp pakkus välja, et kirjale võiks olla kaaskiri Eesti 

Ettevõtlus Kõrgkool Mainor Pärnus õppivate tudengite poolt, kes õpivad päevases 

õppes, ei tööta ning kasutavad Pärnu linnaliini ühistranspordi teenust. 

 

3. Projekt „Mokatubakas“ 

Projekti rahastamise tulemus selgub novembrikuu keskel, kuid kui Noortekogu ei saa 

projektile toetust, maksab soovitud summa kinni Lääne Politseiprefektuur. 



 

4. Koostöö Lääne Politseiprefektuuriga 

Noortekogu liikme Rando Aljase isa töötab Lääne Politseiprefektuuris, mis on 

edaspidi vajadusel huvitatud Pärnu linna Noortekoguga tõhusamast koostööst. Rando 

Aljas jagas istungil noortekogulastele brošüürid „Kohtinguvägivald“ ning 

selleteemalised käepaelad. Noortekogulastel paluti olla valvsad märkamaks oma 

lähedasi ja sõpru, kes vägivalla all kannatavad ning tundma ära vägivalla tundemärke. 

 

5. Rahvusvaheline demokraatiaprojekt „Life, Media and Participation - Youth in Baltic 

Sea Region“ 

Noortelaager toimus Tallinnas Kloogarannas, millest võtsid osa noortekogulased: 

Rudolf-Gustav Hanni, Laura Sinimäe, Amalie Sillat ja Mart Kimmel. Edaspidi on 

Noortekogul võimalus teha koostööd Tallinna Noortevolikoguga. Kokkuvõtte 

külastusest leiab Pärnu linna Noortekogu Facebooki kommuunist ning Pärnu 

Postimehest (pressiteate autor Mart Kimmel). 

 

6. Üllatus 

Noortekogu juhatus jagas noortekogulastele Pärnu linna Noortekogu pastakad, mille 

kujundus on helesinise-valge kirju ning kannab rohelise-musta kirjut Pärnu linna 

Noortekogu logo. 

 

7. Lahe Koolipäev 2012 

Lahe Koolipäev 2012 leiab sel aastal aset Tallinnas Rahvusooper Estonias. 

Noortekogu esimees Gerrit Lääne koostas nimekirja huvilistest, kes soovivad osa  

võtta antud päevast. Osalejatele kompenseerib osalustasu Pärnu Linnavalitsus. 

 

(Paus – 10 minutit) 

 

8. Ajurünnak komisjonide tegevusteks 

Ajurünnakuks moodustati väikesed grupid, kes teatud aja tagant liikusid ruumis ringi 

ning panid iga komisjoni tegevuskavva oma ideid kirja. 

Kirja pandud ideed: 

a. Hariduskomisjon – kirjutamiskonkurss: Pärnu linna Noortekogu võib edaspidi 

tegeleda juba olemasolevate konkursside reklaamimisega oma Facebooki lehel 



(ülesanne infojuht Mart Kimmelile), et ennetada infosulu tekkimist ja info 

mittejõudmist noorteni; õpikupaberikujunduse konkurss: koostada konkurss 

õpikupaberite kujundamiseks noorte seas, valida välja parimad kujundajad, nende 

tööd lasta trükkida, lisada neile Pärnu linna Noortekogu logo ning need üle Eesti 

poodidesse müügile saata, lisaks mõelda paberi formaadile – Rudolf-Gustav 

Hanni kõneleb Eesti suurima kalendritootja Timeriga trükkimise võimalikkuse 

asjus; veekeetja: võimaldada veekeetja igasse klassiruumi; koolitusprogramm ja 

koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskusega: luua töövarjupäev, kus noor saab 

teadmisi teiselt noorelt, kes mingit teatud eriala õpib, see tähendab, et noor ei viibi 

koos spetsialistiga, vaid koos õppiva noorega, et saada aimu (mingi teatud) eriala 

õppimisprotsessist – Pärnu linna Noortekogu võiks edaspidi pöörata suuremat 

tähelepanu noorte teavitamisest tudengivarjuks olemise võimalustest; ettevõtte 

loomise kiirkursus: kahepäevane koolitus, milles osalemise kaudu saab noor 

baasteadmised ettevõtte loomisest (mis muidu kujuneksid ligikaudu seitsme aasta 

jooksul), maksumuseks 5 eurot per capita, oodatav osalejate arv 50 – 10 tiimi, igas 

tiimis viis inimest, potentsiaalsed sihtgrupid – Pärnu linna gümnaasiumiõpilased, 

kutsekooli õpilasel, kes on sinna õppima asunud pärast keskkooli lõpetamist ja 

üliõpilased, potentsiaalsed koostööpartnerid – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnu 

Noortekeskus, Eesti Avatud Noortefond (toetus). 

b. Kultuuri- ja spordikomisjon – kultuurimess; Kuninga Tänava Põhikooli koostöö 

Pärnus asuvate ülikoolide tudengitega spordisaali kasutamiseks: selgus, et Pärnu 

Noortekeskuse teise korruse spordisaalis saab tasuta aegu kinni panna (info 

tudengitele!), Pärnu linnas on veel ka võimalus Pärnu Hansagümnaasiumi võimlat 

minimaalse tasu eest broneerida; noored parki: ära kasutada Pärnu Rannapargi 

olemasolu, luua välijõusaal, vähendada tavalist „joomist ja hängimist“ ning luua 

noortele mõni põnev üritus vabas õhus (Rudolf-Gustav Hanni mainis, et Pärnu 

Noortekeskus ootab noortelt pakkumisi/ideid, mida võiks Noortekeskuse ümbruses 

õues teha); Flashmob: inspireeritud Kuressaare Noortekogust – talvel Pärnu Linna 

Noortekogu liikmetega lumeskulptuuride ehitamine (näiteks Koidula parki) – 

mingi sotsiaalse probleemi sõnumiga edastamine ühiskonnale!, päkapikkude 

asetamine linna, iglude ehitamine; terviserajaga seotud ideed. 

c. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – „Entrum“; kogumiskampaania: taaskasutus, 

jõuluperioodil külastada Shalomi keskust; majanduslaager. 



d. Üliõpilaste komisjon – Pärnu linna Noortekogu tutvustamine tudengitele: võimalus 

vabatahtlikuks tööks, tudengite hääl linnas rohkem kõlama!; rohkem üliõpilasi 

linna: Pärnu linna kõrgkoolide tutvustamine põhikooli- ja gümnaasiumiastme 

õpilastele; parem majutus tudengitele - üliõpilaskodu; piduputka; soodustuste 

nõudmine üliõpilastele Pärnu Linnavalitsuselt. 

 

9.  Üliõpilaskodu Pärnu linna üliõpilastele 

Mihkel Rembel seletas Pärnu linnas õppivate tudengite probleemist – majutuskohtade 

vähesusest Pärnu linnas. Rembel teab isiklikult mitut noort, kes pole Tartu Ülikooli 

Pärnu kolledžisse majutuskohtade puudumise, kalliduse või asukoha pärast õppima 

tulnud. Probleem puudutab ennekõike neid noori, kes elavad Pärnu linnast väljapool 

ning soovivad Pärnu linnas suvekuudel praktikal olla. Hotellid ja korterid on tudengite 

jaoks liialt kulukad ning tudengid soovivas päris oma üliõpilaskodu, kus nad ei pea 

koos viibima teiste hotellide külastajatega, kortermajade elanikega või näiteks 

kutsekooli/üldhariduskoolide alaealiste õppuritega.  

Kuna Pärnu Koidula Gümnaasiumi keldrisse plaanitakse õpilaskodu rajada, on üheks 

võimaluseks sealseid tube pakkuda ka Pärnu linnas õppivatele tudengitele. Teine 

võimalus oleks tudengid ühildada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidupargi 

ühiselamu õppuritega. 

Selleks, et tudengitele parem majutus hankida, tuleb koostada uurimus ja statistiline 

analüüs sellest, kui paljud tudengid vajavad reaalselt ööbimiskohti Pärnu linnas ning 

elavad sealjuures väljapool Pärnut. 

Pärnu linna Noortekogu on valmis toimingut oma nimega toetama ning enda kaudu 

Pärnu Linnavalitsuse esindajatega kontakteeruma. 

 

 

 

Juhataja        Protokollija 

Laura Sinimäe        Triin Mäger 

 

 


