
Tartu Linna Noortevolikogu 

Aasta kokkuvõte 

 

Jaanuar 2020 

● Toimusid Tartu Linna Noortevolikogu (TLNV) teised valimised. 

● Sisseelamiskoolitus 31.01–01.02 Anne Noortekeskuses. Esinesid Andrus Punt ja Gea         

Kangilaski linnavolikogust, Hanna Anepaio, Trinity Liisa Lotta Kannus ja Kristo          

Saarna esimesest koosseisust ning Ave-Liis Kivest Eesti Noorteühenduste Liidust         

(ENL). Sisseelamiskoolitusel loodi liikmetevaheline Messengeri vestlus ja Facebooki        

grupp, mille kaudu sai jooksvalt informatsiooni edastada. 

 

Veebruar 2020 

● 10. veebruaril toimus I istung, kus valiti noortevolikogu esimees (Sandra Laur),           

aseesimees (Sandra Schihalejev), protokollija (Liisa Viktooria Puurand) ning kinnitati         

Tartu Linna Noortevolikogu töökord. Samuti otsustati, kes haldab noortevolikogu         

e-maili ja sotsiaalmeedia kontosid ning valiti komisjonide esindajad. Komisjonides         

osalemise jaotus on toodud lisas 1. Ametliku e-posti haldajaks sai Sandra Laur,            

sotsiaalmeedia eest hakkasid vastutama Sandra Schihalejev ja Kristin Tõnisson. Karl          

Martin Parvei määrati Tartu Linna Noortevolikogu esindajaks noorsootöö projektide         

hindamiskomisjonis.  

● 17. veebruaril esitas Sandra Schihalejev Eesti Noorteühenduste Liidule        

projektitaotluse, et saada toetust koostööprojektiks Viljandi Noortevolikoguga,       

mille eesmärgiks oli jagada kogemusi, saada soovitusi juba 20 aastat tegutsenud           

Viljandi Noortevolikogult ja luua eelduseid edasiseks noortevolikogudevaheliseks       

koostööks. Projekt ei toimunud, sest olid väga suured kommunikatsiooniprobleemid         

Viljandi noortevolikogu esindajatega, olukorra muutis keerulisemaks koroonakriis. 

 



Märts 2020 

● 9. märtsil toimus II istung. Piret Väljaots rääkis teemal “Mida juba tehakse ja mida              

saaksid noortevolikogu liikmed vaimse tervise teemal teha?” ning kohtuti linnapea          

Urmas Klaasi ja abilinnapea Asko Tammega. 

● 25. märtsil saadeti laiali küsitlus seoses noorte teadlikkusega stipendiumidest.         

Küsitluse koostas ja kokkuvõtte küsitlusest tegi Liisi Haljasorg. Küsitluse tulemusest          

saame järeldada, et noored ei ole enda arvates piisavalt teadlikud neile pakutavatest            

stipendiumidest ning tulevikus võiks uus koosseis konsulteerida valdkonna        

spetsialistidega, kuidas tõsta teadlikust stipendiumitest noorte seas. Küsitluse        

tulemused on toodud lisas 2. 

 

Aprill 2020 

● 13. aprillil toimus III istung Zoomi keskkonnas. Piret Talur rääkis, kuidas           

noorsootöö eriolukorra ajal jätkub. Arutati ka Viljandi ja Tartu Linna Noortevolikogu           

koostööprojekti edasilükkamist seoses eriolukorraga. 

 

Mai 2020 

● 11. mail toimus Zoomi keskkonnas IV istung. Piret Talur andis ülevaate           

revisjonikomisjoni koosolekust noorsootöö kohta. Airi Park tegi kokkuvõtte        

küsitlusest “Teadlikkus noortevolikogust Tartu linnas”. Kristin Tõnisson ja Liisa         

Viktooria Puurand andsid tagasisidet Saaremaa noortega toimunud arutelu kohta.         

Vaadati üle määrus "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja          

tegutsemise alused" ning Kristin Tõnisson tegi ettepaneku valimisperioodi pikendada         

(5-päevane valimisperiood) ning palus muuta sõnastust peatükis 2 §5 („õigusteha“          

muuta „õigus teha”). 

● 15. mail toimus koosolek Tartu Linna Noortevolikogu tuleviku teemal, millest          

võtsid osa Liisa Viktooria Puurand, Liisi Haljasorg ja Kristin Tõnisson. Arutleti           

noortevolikogu jätkusuutlikkusest, reklaamikampaaniast ja liikmete omavahelisest      

efektiivsest koostööst. 

● 26. mail laaditi Tartu Linna Noortevolikogu Youtube’i kanalile lastekaitsepäeva         

video “TLNV kodused tegemised”, mis tutvustas tegevusi, mida noored võiksid          



karantiini ajal kodus teha (nt maalimine, mõne muusikainstrumendi mängimine,         

kokkamine). Videot näidati hiljem ka telekanalitel TV3, TV6 ja Nickelodeon. 

 

Juuni 2020 

● 1. juunil toimus Zoomi keskkonnas V istung. Arutati juunis ja augustis toimuvaid            

üritusi. 

● 2. juunil toimus veebis UBC kliimakonverents, kus osales Kristin Tõnisson. 

● 10. juunil korraldasid Liisi Haljasorg, Kristin Tõnisson ja Sandra Laur Zoomi           

keskkonnas ajaplaneerimise koolituse. Koolitus korraldati nii noortevolikogu enda        

koolitusoskuste kui ka noorte ajaplaneerimisoskuste arendamiseks. 

● 15. juunil toimus Zoomi keskkonnas VI istung. Räägiti suvistest üritustest, tehti           

plaan II poolaastaks ning võeti kokku I poolaasta tegevused. 

 

Juuli 2020 

● Suvepuhkus. 

● 3.-4. juulil toimus koostöös Anne Noortekeskusega väljasõit Allika loodusmajja.         

Üritusest võtsid osa Liisi Haljasorg, Kristin Tõnisson ja Sandra Laur. Tartu           

linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse peaspetsialist Airi Park viis läbi        

koolituse “Noorte osalus ja projektivõimalused”. 

 

August 2020 

● Suvepuhkus. 

● 23. ja 24. augustil toimus Tartumaa osaluskogude noorteprojekti avasündmus         

“Noortevolikogu igasse Tartumaa valda”. 23. augustil esindas Tartu Linna         

Noortevolikogu Liisi Haljasorg ja 24. augustil Kristin Tõnisson. 

● 26. augustil toimus Tartu koolide huvijuhtide infopäev, kus käisid Tartu Linna           

Noortevolikogu valimistest ja tööst ning kaasavast eelarvest rääkimas Liisi Haljasorg          

ja Liisa Viktooria Puurand. 



● 31. augustil toimus VII istung. Pandi paika sügisene tegevusplaan, arutati koolide           

külastust. Noorsootöö valdkonna hindamiskomisjoni liikmeteks nimetati Sandra       

Schihalejev ja Karl Martin Parvei. 

 

September 2020 

● 1. septembril toimus tarkusepäev. Noortevolikogu liikmed planeerisid sündmust        

aktiivselt, kuid kahjuks ei saanud keegi osaleda. 

● 10. septembril algas noorsootöö valdkonna hindamiskomisjoni töö. Hindamisel oli         

29 noortele suunatud projekti. Noortevolikogu esindasid Karl Martin Parvei ja Sandra           

Schihalejev. 

● 12. septembril toimus I istungite vaheline kohtumine, mille eesmärk oli          

meeskonnatööd parandada. Kohtumisel osalesid Sandra Laur, Kristin Tõnisson, Liisa         

Viktooria Puurand, Liisi Haljasorg ja Sandra Schihalejev. 

● 26.-27. septembril toimus Pärnus koostööprojekt Anne noortekeskuse ja Pärnu         

noortekeskuse noortega. Projekti teemaks oli keskkonnateadlikkus ning samuti oli         

fookuses erinevate noorteaktiivide töö ja koostöö. Läbiti teooriakoolitus, kus Fridays          

For Future Pärnu koolitajad rääkisid keskkonnasõbralikkusest,      

keskkonnateadlikkusest ja taaskasutusest. Projekti käigus viidi läbi ka praktiline osa,          

mis koosnes tänavatelt prügi korjamisest ehk n-ö prügimatkast. Koostööprojekti         

korraldas ja selles osales Kristin Tõnisson. 

● 28. septembril toimus VIII istung. Vaadati üle sügisene töökava, arutati          

noortevolikogu reklaamimist, anti tagasisidet Pärnu projekti kohta ning määrati 2020.          

aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuskomisjoni liige. TLNV esindajaks valiti         

Sandra Laur. 

Oktoober 2020 

● 10.-11. oktoobril toimus Narva-Jõesuus Eesti Noorteühenduste Liidu sügisseminar.        

Üritusest võtsid osa Liisi Haljasorg ja Sandra Schihalejev.  

● 17. oktoobril toimus Lille Noortekeskuses meeskonnatöö koolitus Tartumaa        

osaluskogude noortele, millest võtsid osa Sandra Schihalejev, Sandra Laur, Liisi          

Haljasorg, Liisa Viktooria Puurand ja Kristin Tõnisson. Räägiti meeskonnatöö         

etappidest ning viidi läbi interaktiivseid mänge teiste Tartumaa noortekogude         

liikmetega. 



● 20. oktoobril toimus II istungite vaheline kohtumine, kus alustati aasta kokkuvõtte           

kirjutamist. Osalesid Karl Martin Parvei, Kristin Tõnisson, Liisa Viktooria Puurand,          

Liisi Haljasorg ja Sandra Schihalejev. 

● 26. oktoobril toimus noortevolikogu IX istung. Arutati noorsootöö tunnustusprojekti,         

järgmisi valimisi ning talvise osaluskohviku ja Elva valla noortevolikogu         

koostööprojekti korraldamist. 

 

November 2020 

● 3. novembril saadeti laiali küsimustik “Koolipsühholoogide kättesaadavus ja        

olemasolu Tartu linna koolides”. Vastuseid sai esitada 22. novembrini. Küsimustiku          

koostas Kristin Tõnisson. Küsimustiku tulemused on toodud lisas 3. 

● 7. novembril toimus III istungite vaheline kohtumine, kus kirjutati aasta kokkuvõtet           

ning arutati Tartu aasta noorsootöö tegija aunimetuse peatset väljaandmist.         

Kohtumisel osalesid Kristin Tõnisson, Liisi Haljasorg ja Liisa Viktooria Puurand. 

● 22. novembril toimus koostööprojekt Elva valla noortevolikogu ja Tartu Linna          

Noortevolikogu vahel. Mõlemad noortevolikogud tutvustasid oma varasemat       

tegevust, samuti arutati erinevaid koostöövõimalusi. Üritus toimus Anne        

noortekeskuses. Tartu Linna Noortevolikogust osalesid Kristin Tõnisson, Sandra Laur         

ja Liisi Haljasorg, Elva valla noortevolikogust osalesid Reelika Punkar, Reimo          

Seppor, Laura-Liisa Tõldsepp, Martin Otsing ja Andero Ojamets 

● 23. novembril toimus X istung. Istungil osales külalisena Tartu Linnavalitsuse          

noorsooteenistuse uus juht Katrin Olt, kes tutvustas enda tööd ja tegemisi. 

● 27. novembril lõppes aasta noorsootöö tegijate hindamine. Tartu Linna         

Noortevolikogu esindajaks oli Karl Martin Parvei. 

● 23.-30. novembril toimus noorsootöö nädal, mille raames postitasid noortevolikogu         

liikmed iga päev TLNV Instagrami kontole postitusi. Tutvustati lähemalt ennast ning           

räägiti noorte ettevõtlikkusest ja aktiivsest kaasa rääkimisest. 

 

Detsember 2020 

● 3. detsembril toimus Tartu noorsootöö tunnustusüritus, kus osales Liisa Viktooria          

Puurand. 



● 5. detsembril postitati Tartu Linna Noortevolikogu Facebooki lehele lühike         

noortevolikogu valimiste reklaamvideo. 

● 7. novembril toimus Zoomi keskkonnas XI istung. Külaliseks kutsuti Mariliis          

Maremäe. Arutati uue koosseisu sisseelamiskoolituse detailide üle. 

 

Jaanuar 2021 

● 11. jaanuaril toimub Zoomi keskkonnas XII ehk viimane istung. Arutatakse          

osaluskohviku üksikasju. 

● 16. jaanuaril toimub ühisüritus, kus võetakse kokku aasta tegevused. 

● 20. jaanuaril toimub osaluskohvik. Osaluskohvikul räägitakse rahvahääletusest, Tartu        

Energia 2030 kliimakavast, noorte osaluse astmetest ning noorte (vaimsest) tervisest.          

Samuti saavad noored rääkida kampaaniatest ja nende tõhususest, Tartust kui noorte           

linnast, südalinna kultuurikeskusest ning õppetundidest, mida tõi 2020. aasta kriis. 

 

Veebruar 2021 

● 5. veebruaril toimub sisseelamiskoolitus järgmisele koosseisule. II koosseis annab         

III koosseisule nõuandeid ja ideid ning jagab enda kogemusi. 

 

 

 

 

 

  



 Lisa 1. 

Komisjonides osalemine 

TLNV liikmete osalemine komisjonides oli ligikaudu 75% kõikidest toimunud koosolekutest.          

Raskusi tekitas osalemine komisjonides, mis toimusid hommikustel aegadel. Noortevolikogu         

esindajad komisjonides muutusid poole aasta pealt, sest lisandus keskkonnakomisjon. 

 

 

● Koosolekute protokollide ja täpsemate päevakordadega saab tutvuda järgneval        

leheküljel - https://www.tartu.ee/et/noortevolikogu  

  

Komisjon Esindav liige 

Arengu- ja planeerimis - 

Haridus Liisa Viktooria Puurand 

Keskkonna Kristin Tõnisson 

Kultuuri Sandra Schihalejev 

Majandus Liisi Haljasorg 

Rahandus Liisa Viktooria Puurand 

Revisjoni Sandra Laur 

Sotsiaal Karl Martin Parvei 

https://www.tartu.ee/et/noortevolikogu


Lisa 2. 

Stipendiumide küsitluse tulemused 

● Stipendiumite küsitlus viidi läbi ajavahemikus 18.03.2020-16.04.2020. Sihtgrupiks oli        

6.-12. klass. Küsitluse link saadeti huvijuhtide infolisti ning postitati TLNV          

Facebooki lehele. 

● Küsitlusele laekus 234 vastust. Kõige aktiivsemad vastajad olid 14-aastased ja          

nooremad. Esmakordselt vastasid Tartu Noortevolikogu küsimustikule ka Tartu        

Waldorfgümnaasiumi õpilased. Lisaks Tartu koolide õpilastele vastasid küsimustikule        

ka mõned noored Kõrgkool Mainorist, Kõrveküla Põhikoolist, Lähte        

Ühisgümnaasiumist ja Estonian Business Schoolist. 

● Noorte endi keskmine hinnang enda teadmistele oli 3.94 (hinnang anti 10 palli            

skaalal). Tulemus oli oodatav, sest 2019. aastal toimunud osaluskohvikus tuli samuti           

stipendiumite teemaga seotud laudkonnas ilmsiks, et noored ei olnud eriti teadlikud           

neile pakutavatest stipendiumidest. Ainult 3 vastanut arvasid, et nad on väga teadlikud            

(hindasid ennast 10 palliga) neile pakutavatest võimalustest. Kõige enam tunti huvi           

spordi ning õpilasvahetuste stipendiumite vastu. 

● Pakuti, et teadlikkuse tõstmiseks stipendiumide kohta õpilaste seas võiksid valdkonna          

spetsialistid käia koolides rääkimas. 

 

 

 

  



Lisa 3. 

Küsitlus “Koolipsühholoogide kättesaadavus ja olemasolu Tartu linna koolides”        

tulemused 

● Küsitlusele vastas 538 noort. Vastanutest olid 363 naissoost, 22 ei soovinud öelda            

ning 153 meessoost. Kõige rohkem vastasid 14-16-aastased (44%), 17-19-aastaseid         

vastajaid oli 36% ja 11-13-aastaseid vastajaid 20%.  

● Suurem osa vastanutest on teadlikud, et neil on olemas koolipsühholoog ning neil on             

võimalus tugispetsialisti poole pöörduda. 32 vastanut ei ole teadlikud, et neil on            

võimalus abi saada. 10 vastanut ei osanud öelda, kas nende koolis on koolipsühholoog             

olemas, sellised vastused tulid Tartu Raatuse Koolist, Heino Elleri nimelisest          

muusikakoolist, Tartu Mart Reiniku Koolist, Tartu Kivilinna Koolist ja Tartu Kristjan           

Jaak Petersoni Gümnaasiumist. Kahest Heino Elleri nimelisest muusikakoolist tulnud         

vastusest selgus, et seal ei ole psühholoogi.  

● Kõikidest vastanutest leidsid ainult 5 inimest, et neil pole olnud vajadust           

koolipsühholoogi poole pöörduda. 25 inimest väitsid, et neil ei ole siiani tekkinud            

vajadust uurida koolipsühholoogide olemasolu kohta. 506 inimest jätsid lahtri tühjaks,          

seega nende kohta ei ole võimalik saada täpseid vastuseid.  

● Kuus õpilast Tartu Mart Reiniku Koolist, Tartu Tamme Koolist ja Tartu Tamme            

Gümnaasiumist väitsid, et nende koolis on rohkem kui kaks kättesaadavat          

psühholoogi. 63 õpilast väitis, et nende koolis on 2 kättesaadavat psühholoogi. 110            

vastanut ei osanud öelda, kas ja kui palju on nende koolis psühholooge. 

● Enamus vastanuid arvasid, et koolipsühholoog on neile kättesaadav siis, kui neil tema            

abi vaja läheb. 123 vastajat ei julge oma koolipsühholoogi(de) poole pöörduda.           

Suurem enamus õpilasi ei olnud kindlad, kas kool jagas neile kevadise distantsõppe            

ajal infot tugispetsialistide kohta. 

● Enamus vastanuid pigem nõustusid väitega, et nende koolis jagatakse regulaarselt          

infot koolipsühholoogi kättesaadavusest ja olemasolust (kuna sõna “regulaarne” on         

relatiivse tähendusega, defineerisime meie küsitluses “regulaarset” kui kord        

(pool)aastas või tihedamini toimuvat tegevust). 

 



Lõppsõna 

Leiame, et meil on koosseisuga olnud koroonakriisist hoolimata töökas aasta ning           

valimislubaduste kõrvalt oleme jõudnud leida naabervaldadest ka endale        

sõprusorganisatsioone/noorteaktiive. 

Sellest koosseisust ei arvatud puudumiste ega isiklike soovide avaldamisel välja mitte ühtegi            

liiget.  

Uuele koosseisule soovitame järgida eelmise koosseisu soovitusi ning omalt poolt lisame           

nendele veel paar punkti: 

● Võimalusel kaasake enda töösse ka õpilasesindusi ning konsulteerige ka teiste          

noorteaktiividega - see aitab kiiremini uutel liikmetel integreeruda noorteaktiivide         

võrgustikku, sest tugi on TLNVi tulevastel noortel tänu meie ja teie tööle ja             

kontaktide leidmisele tugevam; 

● Vältige aktiivsemate noorte väljapõlemist andes ülesandeid ja kohustusi ka         

vähemaktiivsetele liikmetele; 

● Ärge kartke rohkem Instagrami postitada. 

Ettepanek volikogu esimehele 

Tartu Linna Noortevolikogu teine koosseis teeb ettepaneku kohtuda enda esimese istungi ajal            

ka Tartu Linnavolikogu esimehega. Seni on kohtutud ainult linnapeaga (meie koosseis kohtus            

ka abilinnapea Asko Tammega), kuid me leiame, et volikogu esimehega kohtudes oleks            

tulevastel noortevolikogu liikmetel kindlam minna enda esimestele komisjonide        

koosolekutele.  


