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ISTUNGI KÄIK: 

 

1. Tervitus 

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

kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta teisele istungile. 

Tervituse käigus tutvustas ta ka istungi päevakorda. Endast annavad lühitutvustuse 

kohal olevad liikmed ja külalised. 

 

2. Komisjonide ettekanded 

a. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – komisjoni esimees Dmitri Zvonkov andis 

ülevaate 09.10.2013 toimunud komisjoni koosolekul räägitust. Koosolekul arutati, 

mida komisjon on varem teinud ning milliseid ettevõtmisi jätkata. Mõeldi, et 

jätkata võiks helkurikampaaniat ja sügise jooksul läbi viia heakorraaktsioon. 

Plaanis on ka suveüritus.  

Helen Maria Raadik lisas, et helkurikampaania võiks sellel tegevusaastal läbi viia 

koos Viljandi ja Tartu noortekogude aktivistidega. Selleks tuleb ühendust võtta 

Maanteameti personaliga, et organiseerida koolitus, kus lisaks helkurite 

jagamisele, õpetatakse noori, kuidas inimesele viisakalt läheneda ning mida 

helkuritest rääkida. 

b. Hariduskomisjon – komisjoni eestvedaja Hanna Mai Raadik andis ülevaate 

05.10.2013 toimunud komisjoni koosolekul räägitust. Koosolekul kohalolijatega 

tehti ajujaht ning otsustati, et komisjon võiks aidata teostada Pärnu koolide 

kummituslugude kogumikku. Raadik teadis rääkida, et mitmed Pärnu koolide 

õpetajad koguvad noorte kirjutatud omaloomingulisi jutte ning neist oleks hea 

panna kokku kogumik. 



Tulevikku vaadates: mõeldi, et suve poole võiks noori teavitada nende tööõigustest 

– koolitus, arutelu vms. 

c. Kultuuri- ja spordikomisjon – komisjoni eestvedaja Taavi Kreem andis ülevaate 

11.10.2013 toimunud komisjoni koosolekul räägitust. Komisjon soovib edendada 

Pärnu noorte spordiharjumusi ning sellega seoses on plaanis kevadel tervise päeva 

korraldamine. Samuti mõeldi, et kuna Pärnu Linnavalitsuse juures olevas pargis on 

uued prügikastid, võiks ka sel korral neile kultuurselt läheneda ning taas 

noortekogulastega prügikastidele ilmekust juurde anda. 

d. Liikmete komisjon – koosolekut pole veel toimunud. 

e. Üliõpilaste komisjon – komisjoni eestvedaja Triin Mäger tegeleb üliõpilaste 

värbamisega, esmalt sügiskoolitusele ning seejärel novembrikuu istungile. 

 

3. Uute liikmete vastuvõtmine 

Esimees Helen Maria Raadik tutvustas suusõnaliselt, millised tegevused tuleb 

sooritada, et saada noortekogu liikmeks: täita avaldus, osaleda noortekogu kahel 

istungil ja vähemalt kahel komisjoni koosolekul (ehk täita kahekuuline katseaeg) ning 

peale antud tegevuste sooritamist vestelda Pärnu linna Noortekogu juhatusega. Juhatus 

otsustas üksmeelselt, et sügiskoolitusel osalemine kuulub juba katseaja sisse ning 

täidab ühel komisjoni koosolekul osalemise funktsiooni. 

Heleen Saarse tõi täidetud ankeedi. Enne, kui ta saab täieõiguslikuks liikmeks, on tal 

vaja osaleda veel ühel komisjoni koosolekul/sügiskoolitusel ning vestelda juhatusega. 

 

4. Sügiskool 

Pärnu linna Noortekogu sügiskoolitus leiab aset 19.-20.10.2013 Rannametsa 

puhketalus, Rannametsa külas, Häädemeeste vallas. Osavõtutasu osalejatele puudub, 

kuid tuleb maksta bussipileti eest koha peale ja tagasi – kokku 3.60 eurot. 

Noortekogulased lähevad ja tulevad kõik koos bussiga. 

Ettevõtmise raames toimub kolm koolitust. Üks koolitajatest on Pärnu linna 

Noortekogu vilistlane Rainer Ratnik, kes räägib avaliku esinemise teemal. Noortekogu 

aseesimees Laura Sinimäe viib läbi meeskonnatöö koolituse ning infojuht Triin Mäger 

motivatsioonitöötoa. 

Otsustatakse, et Rando Aljas ja Meeli Lepik viivad läbi hommikuvõimlemise. Mägeri 

vastutusalasse jääb igast Pärnu üldhariduskoolist, sh Pärnu Sütevaka 



Humanitaargümnaasiumist ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist sügiskoolitusele 

osavõtjate leidmine. Sh juba olemasolevate liikmete ja mitteliikmete läbihelistamine. 

Sügiskoolituse kava leiab protokolli lisadest (Vaata lisa 1). 

 

5. Infonurk 

a) Koostöövõimalus Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistusega – 

septembrikuu istungil tutvustas esimees Raadik istungil olijatele pakkumist, mille 

edastas talle Kätlin Aadamsoo Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistusest. 

Pakkumine sisaldas endas koostööd noortele mõeldud reklaami koostamise osas. 

Seejuures arutlemises, kuidas noorelt noorele reklaam kõige paremini mõjuks. 

Antud tegevusest võtsid osa Andre Alamets ja Hanna Mai Raadik.  

Hanna Mai Raadik edastas keskuse poolt öeldud palve, mõelda sellele, kus noored 

reklaame enim märkaksid. Pakuti Facebookis reklaami jagamist ja seal läbi 

auhinnaloosi noorte meelitamist reklaami süvenema, lisaks reklaamid busside 

akendele ja/või linnaliinibussidesse olevatele ekraanidele. 

b) Mariehamni noortekonverents - Mariehamni rahvusvaheline noortekonverents 

leidis aset 28.09 – 05.10.2013, milles osalesid: Saksamaa, Läti, Leedu, Norra ja 

Eesti  noored ja nende juhendajad. Kokku oli 80 osalejat. Teemana keskenduti 

noorte töötusele. Toimusid mitmesugused töötoad; esinesid erinevad esinejad, sh 

poliitikud; tehti plakateid, meeleavaldusi; korraldati flashmobe ja foorumteatrit.  

Noortekogulastele võimaldati kaks kohta ning konverentsist võtsid osa Laura 

Sinimäe ja Dmitri Zvankov.  

c) Saabuvad valimised – Helen Maria Raadik ning Rudolf-Gustav Hanni mõtlesid, et 

enne valimisi võiks Pärnu linna Noortekogu end noortele veel nähtavamaks teha: 

näiteks korraldada valmisteemaline flashmob või mõni muu tegevus, mille kaudu 

figureerida (sotsiaal)meedias. 

d) Filmiõhtu Pärnumaa Kutsehariduskeskuses – Mattias Soosalu kutsub kõiki 

noortekogulasi osalema Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimuvale filmiõhtule, 

31. oktoobril, algusega kell 18:00. Hallooweenile kohaselt näidatakse õudusfilmi. 

Lisaks tuleb õudukaõhtu ka Pärnu Vabakoolis, mille kohta saadetakse 

noortekogulastele võib-olla kutse. 

e) Pärnu Koidula Gümnaasiumi konverents – Rando Aljas edastas noortekogulastele 

kutse ja informatsiooni Koidula Gümnaasiumis toimuvale konverentsile, mille 

kaudu saaks noorte seas Pärnu linna Noortekogu reklaamida. Konverents leiab aset 



17.10.2013, kell 11:00-13:00 Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Noortekogulaste 

ülesandeks on läbi viia meeskonnamänge. Lisaks Randole võtavad antud 

ettevõtmisest osa Meeli Lepik ja Joanna Meister. Täpsema informatsiooni 

noortekogulastele edastab Rando Aljas elektronkirja kaudu. 

 

6. Uue istungi aeg 

Pärnu linna Noortekogu 2013/2014 tegevusaasta kolmas istung toimub reedel, 

15.11.2013, algusega kell 16:00 Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis. 

 

 

 

 

 

Juhataja        Protokollija 

Helen Maria Raadik       Triin Mäger 

 

 

  



Lisa 1. Pärnu linna Noortekogu sügiskoolituse ajakava 

 

 

19. oktoober, L 

11.30 Istume Pärnu bussijaamas bussile number 74 (Pärnu-Häädemeeste-Ikla) 

13.00 Trrrrrrummipõrinaga avame sügiskoolituse 

13.30 Kõhud täis! (lõuna) 

14.30 Õpime rääkima - noortekogu vilistlase Rainer Ratniku koolitus teemal: Läbirääkimised, 

mõju avaldamine ja avalik esinemine 

16.30 Tõmbame hinge 

16.45 Meeskonnatöö ABC - noortekogu aseesimehe Laura Sinimäe koolitus 

18.45 Tõmbame hinge vol 2 

19.00 Nom-nom-nom (õhtusöök) 

20.00 Kes selle koolituse korraldas ehk mis on Pärnu linna Noortekogu? 

21.30 Õhtune programm 

23.00 Viskame leili! 

 

20. oktoober, P 

8.00 1, 2, käpp ette - meele teevad erksaks Meeli Lepik ja Rando Aljas 

8.15 Söök, võrratu söök ja kodinad kokku! 

9.00 Motivatsiooni töötuba - noortekogu infojuht Triin Mäger süstib motivatsiooni 

9.45 Lõpetamine 

10.15 Sätime end bussile 

10.42 Buss Pärnusse 

11.35 Tagasi linnas 

 


