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Sissejuhatus 

 

Esimest korda vaadati noorte osaluskogude tulevikku strateegiliselt 2010. aasta sügisel, mil 

kaardistati osaluskogude arengusuunad aastani 2014 nii riiklikul, maakondlikul kui kohaliku 

omavalitsuse tasandil. Juba järgneval sügisel 2011. aastal vaadati kaugemale tulevikku ja 

koostati Eesti noorte osaluskogude visioon aastani 2018. (Metstak et al. 2012). 

Tol ajal tulenes noorte osaluse arendamine Noorsootöö strateegia 2006-2013-st. Sellele 

järgnevalt on püstitatud arengusuunad Noortevaldkonna arengukava 2014-2020-s.  

Noorte osalusvaldkonna ja osaluskogude tegevusi on vajalik planeerida pikemaajalisemalt, et 

iga-aastast tegevuskava välja töötades ei peaks aina uuesti sihti otsima ja „jalgratast 

leiutama“, vaid tegevused oleksid suunatud kindla taseme ja eesmärkideni jõudmiseni. Noorte 

osalusvaldkond ja osaluskogud peavad enda tegevustes ja plaanides eeskätt lähtuma riiklikest 

arengudokumentidest. Kui senised eesmärgid osalusvaldkonnas aastani 2018 on püstitatud 

Noorsootöö strateegia 2006-2013 lähtudes, siis Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 

kinnitamisjärgselt on vajadus ka osalusvaldkonna visioon üle vaadata ja uuendada.  

Siinkohal olemegi osalusvaldkonna ja osaluskogude visiooni uuendamisel arvesse võtnud 

eeskätt Noortevaldkonna arengukava 2014-2020, osalusvaldkonna seniseid tegevusi ja 

kogunud ideid 2015. aastal noortelt.  

Edaspidi lähtume osalusvaldkonnas ja osaluskogudes käesolevast visioonist aastani 2020.  
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1. Lähtekohad 

 

Käesoleva visioonidokumendi koostamisel on lähtutud (1) Noorsootöö strateegia 2006-2013; 

(2) Eesti noorte osaluskogude visioon 2018; (3) Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ja 

(4) Visioon 2020 platvormi ning „Noorte rahvakogu 2015“ konverentsi raames kogutud 

sisendist.  

2006 2014 

noorsootöö strateegia noortevaldkonna arengukava 

3 eesmärki noortepoliitikas ja  

3 eesmärki noorsootöös 

4 ühist eesmärki 

„noortega konsulteerimise tagamine“ „noorte aktiivse osaluse toetamine“ 

„noorte osalusmotivatsiooni tõstmine“ „arendatakse ja toetatakse uusi noorte osalusvorme“ 

noortekogude loomine ja järjepidevus noorte osaluskogude jätkusuutliku arengu toetamine 

Tabel 1. Noortevaldkonna riiklikud arengudokumendid – võrdlus. 

 

Noorsootöö strateegia 2006-2013 esitab noorte osaluse kohta kolm erinevat meedet, mis on 

suunatud oma sisult võimaluste loomisele ja väljatöötamisele:  

 Meede 30: luua võimalusi mitte-organiseerunud noorte esindatuseks riiklikul, 

maakondlikul ja kohalikul tasandil;  

 Meede 31: noortekogude loomise ja nende järjepidevuse toetamine 

toimimispõhimõtete väljatöötamise ja teavitustöö kaudu kohalikele omavalitsustele;  

 Meede 32: noorte osalusmotivatsiooni ja -harjumuse kujundamine. 

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 läheb loogilist rada pidi ja toob loomise ja 

väljatöötamise järgselt esile rohkema toetamise. Alaeesmärgi täitmise indikaatoriks on 

organiseeritud osalusvõimaluste arvu suurenemine ja olulisemate tegevustena tuuakse esile 

järgnev: 

 3.1. toetakse traditsiooniliste osalusvormide, eelkõige noorteühingute ja 

noortevolikogude jätkusuutlikku arengut;  

 3.2. arendatakse noorteühingute aastatoetuste ja osaluskogude toetamise süsteemi;  

 3.3. toetatakse ühingute liikmeskonna laiendamist noortejuhtide kaasamispädevuste 

tõstmise kaudu;  

 3.4. arendatakse ja toetatakse uusi noorte osalusvorme, et avardada osalust ja osaluse 

õppimist toetavaid meetodeid noortevaldkonna asutustes ja ühingutes, sh pööratakse 

erilist tähelepanu noortejuhtide, noorsootöötajate ja erinevate valdkondade ametnike 

pädevuse tõstmisele;  
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 3.5. parandatakse osaluse eelduseks olevat noorte informeeritust, milleks tugevdatakse 

noorteinfo riiklikku süsteemi ja toetatakse selle kvaliteetset toimimist eri osapoolte 

koostöös. 

2011. aastal sündinud osaluskogude visioon aastani 2018 kirjeldatud pikemaajalisemaid 

eesmärke sõnastati kokku kahes suuremas teemablokis: 

1) noorte osaluskogu tegutsemise eesmärk ja viis;  

2) noorte osaluskogu ulatus ja ülesehitus. 

“Eesti noorte osaluskogude visioon 2018” kirjeldatu, kus ja kuidas näevad osaluskogude 

noored ennast hiljemalt seitsme aasta pärast on järgmised: 

 2018. aastal on loomulik tõdemus, et noortevolikogu tegevuse rõhk ei ole ürituste 

korraldamisel, vaid sisulisel tööl. Noortevolikogu liige saab osaleda täieõigusliku 

liikmena omavalitsuse volikogu komisjonides, eriti valdkondades, mis puudutavad 

noori – näiteks haridus, sotsiaaltöö, haridus, tervishoid, vaba aeg, kultuur, sport, 

noorsootöö. 

 2018. aastal ühendab maakondlik noortekogu oma liikmete (noortevolikogude) kaudu 

maakonna kõikide linnade-valdade noorte arvamuse. Maakondliku noortekogu 

ülesanne on liikmeid esindada ja arendada. 

 Selleks, et noorte osaluskogude liikumine püsiks elujõulisena, peaks 2018. aastal 

vähemalt pooltes kohalikes omavalitsustes olema reaalselt toimiv noortevolikogu. 

Kõikides maakondades toimib noortevolikogude katusorganisatsioonina maakondlik 

noortekogu. 

 2018. aastal on noorte osaluskogude liikumisel selge ja läbipaistev struktuur, milles on 

eristatud tegevused ja roll nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil. Kõik 

osaluskogud löövad täieõiguslike liikmetena kaasa riikliku katusorganisatsiooni 

tegevuses. 

 2018. aastal on osaluskogude seas laialt levinud nn üleandmisperiood, kus eelmine 

koosseis annab 1-3 kuu jooksul töö üle järgmisele eestseisusele. 

 2018. aastal on omavalitsustes, kus toimib noortevolikogu, ametis 0,5 ametikohaga 

noortevolikogu koordinaator, kes nõustab noortevolikogu tegevust ja aitab kaasa 

liikumise populariseerimisele ning jätkusuutlikkusele. 

 2018. aastal toimuvad noortevolikogude liikmete valimised ühel ajal kogu Eestis. 

Samuti on ühine tähtaeg maakondlike noortekogude liikmete määramiseks 

noortevolikogudest ja omavalitsustest. 

 2018. aastal on noorte osaluskogude suvekoolis koos 1500 noort, kes on juba seotud 

osaluskogudega või soovivad neist rohkem teada saada.  

2011. aastal kokku lepitud visiooni motoks oli: „Rohkem osalusvõimalusi kõigile noortele!“ 

Visioon 2020 raames koguti veebiplatvormi kaudu ideid viies kategoorias. Nendeks 

kategooriateks olid:  

1. Koostöö kohaliku omavalitsusega 

2. Osaluskogude järjepidevus 

3. Osaluskogude loomine 

4. Osaluskogude rahastus 

5. Osaluskogude sisutegevus 
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Platvormi kaudu kogutud ideed olid arutlusel Noorte rahvakogu konverentsil, kus toimus ka 

hääletus, millised ideed väärivad nende poole püüdlemist. Tegevuse lähtekohaks on senise 

moto „Rohkem osalusvõimalusi kõigile noortele!“ asemel valitud moto „Igale noorele 

võimalus osaleda.“  

  



 

Rohkem 

osalusvõimalusi 

2. Visioon 2020 

 

Esimeses peatükis kirjeldatud lähtekohtasid arvestades on aastaks 2020 osalusvaldkonnas ja osaluskogudel kolm eesmärki ja neil eesmärkidel 

vastavad alaeesmärgid. Strateegilised tegevused vaadatakse üle iga-aastaselt. Tegevuses lähtutakse motost „Igale noorele võimalus osaleda.“  

Eesmärgid aastaks 2020 on järgmised: 

1. noorte osalusvõimalused on suurenenud; 

2. traditsiooniliste osalusvormide jätkusuutlik areng on toetatud; 

3. informeeritus noorte osalusvõimalustest on suurenenud. 

Noorte osalusvõimaluste suurendamiseks on kaks peamist alaeesmärki. Ühelt poolt  

jätkame senist organiseeritud osalusvõimaluste (eelkõige noortevolikogude) 

loomist. Teisalt vaatame osalusvõimaluste suurendamiseks ka võimalusi, mis ei pruugi olla organiseerunud, kuid läbi mille saab noor osaleda 

otsustes.  

Samuti lähtume visioonis rajasõltuvusest ja senisest osalusvaldkonna arengust. Loodud on maakondlikud noortekogud ja kohaliku omavalitsuse 

juures tegutsevad noortevolikogud. Kui noorte osalusvõimalusi on loodud, peab tagama ka nende jätkusuutlikkuse ja soodustama nende arengut. 

Loodut ja toimivat peab toetama – traditsiooniliste osalusvormide jätkusuutlik areng on toetatud. 

                                                                            Noorele osalusvõimaluse tagamisel on oluline noore teadlikkus, et tal on võimalus osaleda, kuidas  

                                                                       ja kus on tal see võimalus jne. Seetõttu on nii osalusvõimaluste suurendamisel kui olemasolevate  

                                                                       toetamisel oluline noore teadlikkus ja teadlikkuse suurendamise või tagamise eelduseks on info  

                                                                       olemasolu ning kättesaadavus. Informeeritus noorte osalusvõimalustest peab olema suurenenud. 

 

 

Loodud ja toimiv on toetatud; informeeritus ning teadlikkus on suurenenud 

 

Igale noorele osalusvõimalus 
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Eesmärk 1. Noorte osalusvõimalused on suurenenud 

Alaeesmärgid 1.1. Organiseeritud osalusvõimalusi on rohkem 1.2. Uusi osalusvõimalusi on arendatud ja toetatud 
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d
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d

 

Kaardistatakse piirkonnad, kus on soodsad 
võimalused noorte organiseerumiseks. 

Uuritakse ja kaardistatakse, mis on praegu Eestis kasutuselolevad osalusvormid ja 
milliseid osalusvorme saab Eestis rakendada teiste riikide näitel. 

Suunatakse nõustamis- ja lobby-tegevusi 
piirkondadesse, kus on soodne võimalus noorte 
organiseeritud osalusvõimaluse tekkimiseks. 

Levitatakse uute osalusvõimaluste näiteid ja soodustatakse nende kasutuselevõttu. 

Toetatakse erinevaid osapooli noorte osalust 
organiseeritult teostama. 

Kujundatakse osalusvaldkond, kus (traditsioonilised) organiseeritud osalusvormid ja uued 
osalusvõimalused on sümbioosis toimivad ja täiendavad teineteist pakkudes noorele 
võimalust osaleda. 

Eesmärk 2. Traditsiooniliste osalusvormide jätkusuutlik areng on toetatud 

Alaeesmärgid  2.1. Toetuste süsteemi on arendatud 2.2. Osalus- ja osaluse õppimispädevus (sh kaasamispädevus) on suurenenud 
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Analüüsitakse ja täpsustatakse noorte osaluse 
toetamise võimalused ning vajadused. 

Töötatakse välja näidis- ja koolitusmaterjale noortele, noorsootöötajatele, 
omavalitsusametnikele, -volinikele ja -juhtidele. 

Kujundatakse noorte osalusvormide 
toetamiseks efektiivne rahastus- ja 
toetussüsteem. 

Levitatakse "kaasuseid" ja näiteid noorte kaasamisest ja osalusest. 

Rakendatakse toetussüsteemi arendamisel 
etapilisi uuendusi. 

Koolitatakse kaasatavaid (noori) ja kaasajaid (noorsootöötajaid, omavalitsusametnikke, -
volinikke ja -juhte). 

  Suurendatakse üldhariduskoolides noorte osaluse õppimist. 

  Töötatakse välja valimiste korraldamise juhendmaterjalid ning kandideerimis- ja 
valimisprotsessi korraldamiseks vajalikud blanketid ning meetmed valimisaktiivsuse 
tõstmiseks, sj. reklaamvahendid. 

  Osaluskogus tagatakse mitmekesisus noorteühingute esindajatest, koolide 
õpilasesinduste esindajatest, üliõpilaste esindajatest, piirkonna eri alade esindajatest jt 
huvigruppidest. 

  Tõstetakse osaluskogu ja selle noorte pädevust koguda statistikat, arvamusi jm tõendeid 
enda seisukohtade kujundamiseks ning seeläbi osaluskogu pädevust noorte arvamust 
esindada ja avaldada, selleks noortepoliitika-alaseid koolitusi korraldades, nõustamist 
pakkudes ja kujundades noorte-KOV volikogu päevakajalistel teemadel suhtlemise alused. 

  Koostatakse noorsootöötajate, vilistlaste, mentorite vt osaluskogudele nõu andjate 
andmebaas ja soodustatakse võrgustikukoostööd. 

  Soodustatakse kohalikke omavalitsusi palkama vähemalt 0,5 koormusega noorsootööle 
pühendunud töötaja. 
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Eesmärk 3. Informeeritus noorte osalusvõimalustest on suurenenud 
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 Kajastatakse noorte osalemist ja sellest tulenenud (kasulikke) näiteid 

Kujundatakse süstemaatiline noorte tunnustamine nii osaluskogu siseselt, kogukonnas, piirkondlikult kui ka üleriiklikult. 

Tuuakse parimad näited üleriiklikult esile nii noorte endi kui ka laiema avalikkuse ees. 

Tabel 2. Noorte osalusvaldkonna ja osaluskogude visioon 2020 
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