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ISTUNGI KÄIK: 

 

1. Tervitus 

Pärnu linna Noortekogu esimees Helen Maria Raadik tervitas nii liikmeid kui ka 

külalisi,  kes on saabunud Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta kümnendale 

ja ühtlasi ka viimasele istungile.  

 

2. Rahuloluküsitluse tulemustest 

Helen Maria Raadik esitas Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaasta 

rahuloluküsitluse tulemusi. Küsitlus oli anonüümne ja selle eesmärgiks oli uurida, 

missugused on noortekogu liikmete soovid, ootused ja vajadused seoses noortekoguga. 

Lisaks uurida, milline on noortekogulaste motiveeritus noortekogu töös osalemiseks. 

Ühtlasi oli see tagasiside kõikidele noortekogulastele endile. Rahuloluküsitlusele 

vastas 15 noortekogulast. Küsitluse koostamise ja jagamise eest vastutas liikmete 

komisjoni esimees Rando Aljas. Tulemusi analüüsis Helen Maria Raadik. 

Ülevaade peamistest tulemustest:  

1) Istungid. Istungitel on asjalikud päevakorrapunktid ning kolmandik 

noortekogulastest leiab, et päevakorrapunktid on loogilises järjestuses. Leiti, et 

istungitel on asjalikud ettepanekud. Samas oodatakse liikmetelt rohkem sisukaid 

sõnavõtte ning komisjoni esimeestelt vähem korduvaid ettekandeid. Reede on 

istungi toimumisajaks hea päev, linnavalitsuse ruum hubane ja hea toimumiskoht 

ning istungi toimumisaeg teatakse piisavalt vara ette. Tehti ettepanek korraldada 

istungit kaks korda kuus, millest üks võiks toimuda Skype vahendusel. 

2)  Komisjonid. Liikmeid on kõige enam või kõige enam tahetakse kuuluda 

hariduskomisjoni (7 noort) ja liikmete komisjoni (4 noort). Peaaegu pooled 

vastanud noortekogulastest arvavad, et komisjonide töö on eesmärgistatud ning 

komisjonidel on piisavalt tegevusi ja ülesandeid. Leiti, et komisjonide koosolekud 

võiksid olla 2-3 korda kuus, et komisjonide tegevused oleksid rohkem 

eesmärgistatud. Tehti ettepanekud asjaliku infojuhi olemasolul kaotada liikmete 



komisjon, ühendada haridus- ja kultuuri valdkond ning ühendada sotsiaal-, 

majandus- ja spordikomisjon ning mõelda viimasele sobiv lühem nimi. 

3) Juhatus. Kõik vastanud noortekogulastest leiavad, et juhatus suhtub neisse väga 

sõbralikult ning juhatuse töö on hea ja eesmärgistatud. Leiti, et juhatus võiks veidi 

rohkem võtta arvesse liikmete arvamust (hääletustulemuste näol), kuid samas 

kiideti juhatuse liikmeid selle eest, et nad on näinud palju vaeva, et noortekogu 

veel paremaks muuta. Leiti, et juhatus võiks komisjoni juhte rohkem suunata, et 

komisjonidel oleksid konkreetsemad tegevused. Infojuhi tööga ollakse rahul: 

enamus noortest vastas, et info ja protokollid jõuavad kohale õigeaegselt, info on 

lühike ja konkreetne, protokollid hästi koostatud. Kuus noortekogulast on volikogu 

noortekogu tegevustega kursis, kuus noort teavad komisjoni olemasolust, kuid 

mitte selle tegevustest. 

4) Meedia. Üheksa noort arvavad, et noortekogu tegemisi kajastatakse 

meediakanalites väga vähe. Ettepanek probleemi lahendamiseks: noortekogu 

tihedam ja tõhusam kajastamine ajalehes (Pärnu Postimees) ja raadios. Lisaks 

televiisoris ja plakatite kujul. Enamus noorteni on noortekogu tegevused jõudnud 

Facebooki kaudu.  Kiidedakse blogi kujundust ja sissekandeid. Viis noort arvab, et 

pressiesindaja on aktiivne ja teeb head tööd ning et noortekogu on kajastatud 

erinevates meediakanalites. Viis noort tõdeb, et pressiesindaja võiks rohkem 

panustada.  

5) Koostöö ja partnerlus. Eakaaslaste paremaks teavitamiseks noortekogust 

soovitatakse osaleda taas infomessil Suunaja ning külastada koole ja selle kaudu 

üldhariduskoolide õpilasi rohkem noortekogu tegevustesse kaasata. Pooled 

vastanutest leiavad, et Pärnu Linnavalitsusega on noortekogu koostöö tihe ja 

vajadusel saab suheldud. Kuus noort arvavad, et koostöö linna noortega on hea, 

kuid võiks olla parem. Võrdselt viis noort leiavad, et koostöö võiks parem olla ka 

üldharidus- ja ülikoolidega ning teiste noortekogude ja organisatsioonidega. 

6) Noortekogu struktuur. Enamik vastanuid on rahul noortekogu ülesehitusega ja 

arvavad, et kõikide komisjonide olemasolu on põhjendatud. Pakuti välja, et osad 

komisjonid võiks omavahel ühendada ja võiks kaasata rohkem vilistlasi. 

7) Tegevused. Kõik noortekogulased leiavad, et vastu võetud tegevused ja seatud 

eesmärgid on teadlikult tehtud otsused ning et koolitusi on piisavalt. Üheksa noort 

arvavad, et noortekogulastele võiks rohkem vastutust anda. Koolitused, millest 



noortekogulased enim huvituvad on: projektikirjutamine, motivatsioon, 

organisatsiooni juhtimine/eestvedamine, enesekaitse.  

8) Liikmed. 14 noort leiavad, et sotsialiseerumisõhtuid võiks rohkem olla. 

9) Motiveeritus. Üheksa noort on väga motiveeritud noortekogu tegevustesse 

panustama. Ettepanekud motiveerimiseks: rohkem ülesandeid liikmetele, kiitust, 

vahvaid ühiseid ettevõtmisi, suhtlemist väljaspool töökeskkonda ning süüa. 

 

3. Ülevaade Pärnu linna Noortekogu 2013/14 tegevusaastast 

a. Hariduskomisjoni aastakokkuvõte – Euroopa päeva orienteerumine; Pärnu 

Toidupanga abistamine; infomessil Suunaja noortekogu esindamine; suvesse 

planeeritud küpsetamisvõistlus. 

b. Majandus- ja sotsiaalkomisjoni aastakokkuvõte – koostati komisjoni tegevusplaan; 

viidi läbi traditsiooniline helkurikampaania; sõbrapäeva üritus „Kalliralli“. 

c. Liikmete komisjoni aastakokkuvõte – mõeldi noortekogu voldikute ja promovideo 

tegemisele;  koostöös hariduskomisjoniga valmisid noortekogu logoga särgid; 

sügisesse planeeritud noortekogu tutvustamine üldhariduskoolides ja 

noorteorganisatsioonides. 

d. Kultuuri- ja spordikomisjoni aastakokkuvõte – viidi läbi Tervisepäev; planeeriti ka 

tervisepäeva jätkuüritust ehk Tervisejooksu. 

e. Üliõpilaste komisjoni aastakokkuvõte – leiti uus liige (sh uus komisjoni juht) ja 

aktiivne mitteliige; alustati projektiga Pärnu linna üliõpilastele ühiselamu. 

f. Juhatuse aastakokkuvõte – traditsioonilise liikluskasvatuse projekti 

organiseerimine; kahel korral Pärnu linna noorsoonõunike ja üldhariduskoolide 

huvijuhtidega kohtumine ja neile noortekogu tutvustamine; uute liikmete otsimine 

ja üldhariduskoolide huvijuhtidega suhtlemine; kahepäevane sügiskoolitus; 

koostööpartnerite leidmine; kahel korral põhikirja muutmine ja 

muudatusettepanekute koosolek koos noortekogulastega; juhatuse avatud 

koosolek; Pärnu Linnavolikogu noortekogu komisjoni tegevuses osalemine; 

noortekogulaste veeohutus- ja enesekaitse koolituse organiseerimine; talgupäev; 

noortekogu kirsipuu eest hoolitsemine; uued traditsioonid: suvel 

küpsetamisvõistlus ja sügisel noortekogu sünnipäeva tähistamine tordi söömisega; 

noortekogu esindatud Mariehamnis, Kuressaares ja „Lahe Koolipäev 2013“ 

noortekonverentsidel; osaleti iseseisvuspäeva rongkäigul ja infomessil Suunaja 

2014; aktiivne noortekogu reklaamimine blogi ja Facebooki kaudu; uue 



pressiesindaja valimine; noortekogu kleebiste tellimine ja jagamine; noortekogu 

suure sildi valmimine. 

 

4. Juhatusse kandideerimine 

Pärnu linna Noortekogu tegevusaasta 2014/15 juhatusse kandideerijad: 

Esimehe kohale – Karoliine Aus; 

aseesimehe kohale – Heleen Saarse, Mattias Soosalu; 

infojuhi kohale – Laura Kiviselg. 

Kõik juhatusse kandideerijad esitasid motivatsioonikõned ning neilt küsiti küsimusi. 

Läbivaks ettepanekuks juhatusse kandideerijatelt oli noortekogu ulatuslikum ja 

tõhusam reklaamimine üldhariduskoolides, sh rohkem otsese kontakti loomine 

õpilastega. Tahetakse läbi viia sotsialiseerumisüritusi ning tegevusi väljaspool 

töökeskkonda. Loodetakse jätkata sama tööka ja tugeva juhatusena nagu seda oli 

eelnev.  

Peale kõnesid jagatakse liikmetele hääletussedelid ning algab hääletusprotsess. 

Moodustatakse häältelugemiskomisjon. 

 

5. Abilinnapea Jane Metsa sõnavõtt 

Jane Mets tervitab noortekogu liikmeid, vilistlasi ja külalisi. Tänab noortekogulasi 

koostöö ja läbiviidud tegevuste eest. Julgustab noori olema veelgi aktiivsemad, 

sealhulgas mitte jätma pooleli õpinguid. Soovitab vahepeal ära käia mujal: välismaal 

või teises Eesti linnas õppimas ning ennast arendamas, kuid soovib, et noored tuleksid 

siiski tagasi oma kodulinna. Tunnustab linnapea tänukirjaga 2013/2014 tegevusaasta 

noortekogu infojuhti ja TÜ Pärnu kolledži lõpetajat, peatset noortekogu vilistlast, Triin 

Mägerit tubli töö eest Pärnu linna Noortekogus ja Pärnu Linnavolikogu noortekogu 

komisjonis aastatel 2011-2014. 

 

6. Suu magusaks 

Süüakse suupisteid ja torti, nauditakse seltskonda. Samal ajal loeb hääletustulemusi 

kokku häältelugemiskomisjon: komisjoni esimeheks valitud Triin Mäger ja tema 

vabatahtlikud abilised hariduskomisjoni esimees Hanna Mai Raadik ning 

hariduskomisjoni liige Maria-Liis Tomson. 

  

 



7. Hääletustulemuste väljakuulutamine 

Hääletustulemused: 

Pärnu linna Noortekogu esimees tegevusaastal 2014/2015 on Karoliine Aus. 

Pärnu linna Noortekogu aseesimees tegevusaastal 2014/2015 on Mattias Soosalu. 

Pärnu linna Noortekogu infojuht tegevusaastal 2014/2015 on Laura Kiviselg. 

 

8. Noortekogusisene tänamine 

Komisjonide esimehed valisid välja kõige tegusama liikme oma komisjonist: 

a. Hariduskomisjon – Maria-Liis Tomson; 

b. Majandus- ja sotsiaalkomisjon – Joanna Meister; 

c. Liikmete komisjon – Mattias Soosalu; 

d. Kultuuri- ja spordikomisjon – Merili Andla; 

e. Üliõpilaste komisjon – Taaniel Holter. 

 

Aasta noortekogulane 2014 – Karoliine Aus. 

 

9. Lõpusõnad ja pildistamine 

Reine Tapp tänab ja tunnustab 2013/2014 tegevusaasta juhatuse liikmeid. Samuti 

tänavad juhatuse liikmed noortekogu suurt toetajat ja abistajat Reine Tappi. Kätlin 

Joala innustab noortekogulasi edasi aktiivsed ja tublid olema ning kingib noortekogule 

Riigikogu tassi – loodab seal peal tulevikus noortekogulasi näha. Tänatakse 

kohalolijaid ning tehakse ühispilte. 

 

 

 

Juhataja        Protokollija 

 Helen Maria Raadik                   Triin Mäger  


