
KUIDAS ERIOLUKORRA
AJAL JÕUDA NOORTE
JA OTSUSTAJATENI?

Juhis osaluskogudele ja -vormidele



SISSEJUHATUS
 
 
Eestis  kehtestatud   eriolukorra   ajal   on  tavapärasest  keerukam  jõuda osaluskogudel ja
-vormidel noorteni, keda esindatakse, ning otsustajateni, kellega tehakse koostööd. 
 
Eriolukorra ajal osaluskogude ja -vormide eesmärk ei muutu, mis tähendab, et ka praegusel
ajal on vaja arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi, teha
nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, samal ajal
lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
 
Haridus- ja Teadusministeerium on andnud endapoolsed juhised noortevaldkonnale, sh ka
noorteorganisatsioonidele ning osaluskogudele ja -vormidele, millest lähtuda kuni
eriolukorra lõpuni tegevuste elluviimisel ning noorte hääle kuuldavamaks tegemisel.
 
Eesti Noorteühenduste Liidu ja osaluskogudes tegutsevate noorte koostöös on valminud
juhis osaluskogudele ja -vormidele, mille ülesehitus lähtub nii eriolukorrast riigis kui ka
Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest. 
 
Juhisest saavad osaluskogud ja -vormid nõuandeid, kuidas tagada omavaheline suhtlus,
olla kontaktis otsustajate ja noortega ning olla abikäsi kohalikule omavalitsusele, koolidele,
noortekeskustele jt asutustele, mis toetavad igapäevaselt noorte mitmekülgset arengut.



MÕISTED

noortevolikogu – organiseerunud noorte kooslus, mis toimib nõuandva koguna; tegutseb
valla- või linnavolikogu juures, esindades kindla kohaliku omavalitsuse noorte häält;

maakondlik noortekogu – organiseerunud noorte kooslus, mis võimaldab noortel osaleda
otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades
maakondlikul tasandil;

piirkondlik õpilasesinduste liit – organiseerunud noorte kooslus, mis võimaldab arutada
piirkonna õpilasesinduste esindajate vahel murekohti ning esitada neid otsustajatele
(KOV juhile või ametnikele, omavalitsusliidule);

noorteühing – mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on
noored ja mille eesmärk on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine;

noortegrupid – mitte-organiseerunud noorte kooslus, mille eesmärk võib olla ühekordse
tegevuse elluviimine;

noorteaktiivid – mitte-organiseerunud noorte kooslus, mille eesmärk võib olla näiteks
noorte(voli)kogu algatamine;

ümarlauad/kohtumised – eesmärgistatud kohtumised noorte ning otsustajate vahel

 
 
noor – 7-26 (k.a) füüsiline isik (tuletatud Noorsootöö seadusest);
otsustaja – omavalitsusjuht, ametnik, otsustuskogu liige või saadik, noortepoliitikaga
tegelev ametnik;
 
Formaalne osalusvorm on kinnitatud struktuuri (ja põhikirjaga) kooslus, mis kohtub
regulaarselt.
 

 

 

 

 
Mitteformaalne osalusvorm on kooslus, millel võib olla kokkulepitud struktuur ning
põhimõtted, ent mis tingimata ei käi koos regulaarselt või kellel puuduvad võimalused
mõjusate otsuste tegemiseks.
 

 

 



JÄTKUSUUTLIKKUS
KUIDAS TAGADA?

 
 

Kaardistage osaluskogus või -vormis tegutsevate noorte huvid
 
Osaluskogus või -vormis tegutsevad noored, kellel on erinev motivatsioon nõuandva kogu
töösse panustamiseks. Ühiselt noorte eest seismisel on vaja teada inimesi, kellega koos
seda tehakse.
 
IDEE: viige ellu veebikoosolek, kus osalejad jagavad, miks nad panustavad osaluskogu 
või -vormi töösse.
 
Kaardistage kohalike noorte huvid
 
Osaluskogu või -vormi tegevuste elluviimisel oluline lähtuda omavalitsuses elavate ja
õppivate noorte huvidest, mitte ainult osaluskogus või -vormis tegutsevate noorte
huvidest.
 
IDEE: viige ellu veebipõhine küsitlus noortele, kus kaardistate nende huve ja vajadusi.
 
Planeerige osaluskogu või -vormi lühi- ja pikemaajalisi tegevusi
 
Osaluskogu või -vormi eesmärgiks on noorte hääle esindamine erinevatel tasanditel. Hääle
esindamist toetavad ühtse sihiga meeskond ning läbimõeldud tegevused.
 
IDEE: koostage osaluskogule või -vormile tegevuskava kuni aastani 2021, kus kirjeldatakse
põhjalikult nõuandva kogu tegevusi, mis aitavad toetada noorte osalust.
 
Suhtlus kohalike noortega 
 
Osaluskogu või -vormi liikmetel on oluline koguda sisendit noortelt, keda kohalikus
omavalitsuses esindatakse, mitte ainult noortelt, kes tegutsevad osaluskogus või -vormis.
 
IDEE: looge Facebooki postitusi noori huvitavatel teemadel ning arutlege noortega
kommentaariumis nende üle.
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Suhtlus noortega tegelevate spetsialistidega
 
Osaluskogu- või vormina on oluline järjepidevalt suhelda noortega tegelevate
spetsialistidega, kes panustavad samuti noorte mitmekülgsesse arengusse omavalitsuses.
 
IDEE: viige noortega tegelevate spetsialistidega ellu veebikoosolek, kus planeerite ühiselt
noortele suunatud tegevusi, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
 
Suhtlus kohaliku omavalitsuse esindajatega
 
Osaluskogu- või vormina on oluline järjepidevalt suhelda kohaliku omavalitsuse
esindajatega, kes panustavad valla või linna elu kujundamisse.
 
IDEE: viige kohaliku omavalitsuse esindajatega ellu veebikoosolek, kus tutvustate noortele
suunatud tegevusi, mis lähtuvad noorte vajadustest ja huvidest.
 
Suhtlus teiste osaluskogude ja -vormidega
 
Kohalikes omavalitsustes tegutsevad osaluskogud ja -vormid esindavad igas piirkonnas
erinevaid noori, viivad ellu tegevusi, mis lähtuvad nende noorte huvidest ja vajadustest
ning seisavad silmitsi erinevate murede ning rõõmudega.
 
IDEE: korraldage teise osaluskogu või -vormiga lähipiirkonnast ühine koosolek, kus antakse
ülevaade tegevustest ning kaardistatakse noorte vajadusi.
 
Suhtlus Eesti Noorteühenduste Liiduga
 
Eesti Noorteühenduste Liidus vastutavad osalusvaldkonna eesmärkide saavutamise ning
tegevuste elluviimise eest osalusprogrammi juht Ave-Liis Kivest ning noorte osaluse
spetsialist Gregory-Martin Linder. Neil on laiapõhised teadmised noorte osalusest ning
valmidus toetada osaluskogude ja -vormide tööd nii eriolukorras kui ka tavapärasel ajal.
 
IDEE: kutsuge osalusprogrammi juht ja noorte osaluse spetsialist läbi viima e-koolitust
osaluskogule või -vormile, esindatava piirkonna noortele või hoopis spetsialistidele.
 



SILMAPAISTVUS
MIDA TEHA JA KUIDAS KAJASTADA?

 
 
Sotsiaalmeedia kontode loomine
 
Sotsiaalmeediakontod võimaldavad teil olla kontaktis nii noorte kui ka otsustajatega,
jagada teie tegemisi ning vahendada noortele suunatud infot.
 
IDEE: looge osaluskogule või -vormile Facebooki ning Instagrami konto, kus kajastate enda
eesmärki ning tegevusi, mida ellu viite.
 
Sisu osaluskogu või -vormi kohta, mida jagada sotsiaalmeediakontodel
 
Sotsiaalmeedia on lihtne viis tutvustada osaluskogu või -vormiga seotud noortele ning
otsustajatele, mis eesmärki nõuandev kogu kannab ning mis tegevusi ellu viib. 
 
IDEE: sotsiaalmeedias kajastage postituste näol osaluskogu või -vormi omavahelisi
veebikoosolekuid, suhtlust otsustajate ning ka teiste noortega. 
 
Info vahendamine sotsiaalmeediakontode kaudu
 
Lihtsaim viis info vahendamiseks on sotsiaalmeediakontod, mis aitavad jõuda noorte ning
otsustajateni kiirelt ja vahetult.
 
IDEE: jagage sotsiaalmeedias postitustena noortele suunatud informatsiooni - online
tegevusi, õppe- ja suhtlusviise, nippe ja muud noori puudutavat. 
 
Info kogumine sotsiaalmeediakontode kaudu
 
Lihtsaim viis info kogumiseks noortelt ja otsustajatelt on sotsiaalmeediakontode
vahendusel.
 
IDEE: looge küsitlus, mille kaudu kaardistatakse noorte huvid ja vajadused eriolukorra ajal,
ning jagage seda Facebooki postitusena kui ka Instagrami story'na. 
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Suhtlus noorte ja otsustajatega sotsiaalmeediakontode kaudu
 
Sotsiaalmeediakontosid, mille kaudu vahendatakse ning kogutakse infot, on võimalik
kasutada ka arutelude elluviimiseks.
 
IDEE: tehke Facebookis live arutelu koos noorte, noortejuhtide ning otsustajatega, lähtudes
noorte huvidest ja vajadustest.
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Kontakti loomine kohalike noortega
 
Osaluskogu või -vormi tegevuste elluviimisel oluline lähtuda omavalitsuses elavate ja
õppivate noorte huvidest, mitte ainult osaluskogus või -vormis tegutsevate noorte
huvidest. 
 
IDEE: korraldage noortega veebilahenduste (Microsoft Teams, Slack, Discord, Skype) kaudu
koosolek, kus kogute vajalikku informatsiooni nende huvide eest seismiseks. 
 
Kontakti loomine noortega tegelevate spetsialistidega
 
Osaluskogude ja -vormide partneriteks on noortega tegelevad spetsialistid, kes tegutsevad
kas koolis, huvikoolis, noortekeskuses või teistes asutustes. Ühendust võtke eesmärgiga, et
tagada noortele nende huvidele ja vajadustele vastavad võimalused eriolukorra ajal.
 
IDEE: korraldage noortega tegelevate spetsialistidega veebilahenduste (Microsoft Teams,
Slack, Discord, Skype) kaudu koosolek, kus planeerite ühiselt noortele suunatud tegevusi,
lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
 
Kontakti loomine omavalitsuse esindajatega
 
Osaluskogude ja -vormide partneriteks on linna- või vallavalitsuses noorsootööd
koordineeriva spetsialistid, volikogu liikmed või hoopis linna- või vallavanemad. 
 
IDEE: viige kohaliku omavalitsuse esindajatega ellu veebikoosolek, kus tutvustate noortele
suunatud tegevusi, mis lähtuvad noorte vajadustest ja huvidest.
 
Kontakti loomine teiste osaluskogude ja -vormidega
 
Osaluskogude ja -vormide partneriteks on teiste piirkondade osaluskogud ja -vormid, mis
esindavad enda piirkonna noori ning viivad ellu tegevusi, mis lähtuvad nende noorte
huvidest ja vajadustest.
 
IDEE: korraldage teise osaluskogu või -vormiga lähipiirkonnast ühine koosolek, kus antakse
ülevaade tegevustest ning kaardistatakse noorte vajadusi.
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Kontakti loomine Eesti Noorteühenduste Liiduga
 
Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juhil ja noorte osaluse spetsialistil on
ülevaade noortevaldkonnas, sh ka osalusvaldkonnas toimuvast, neil on loodud kontakt
ametnikega erinevatel tasanditel ning neil on otsesuhtlus osaluskogude ja -vormidega.
Samuti on neil laiapõhised teadmised noorte osalusest ning valmidus toetada
osaluskogude ja -vormide tööd nii eriolukorras kui ka tavapärasel ajal. 
 
IDEE: suhelge osalusprogrammi juhi ning noorte osaluse spetsialistiga aeg-ajalt kas
sotsiaalmeedia kanalite, telefoni või meili teel ning andke märku osaluskogu või -vormi
tegevustest ning muudatustest tegevustes.



KOKKUVÕTE
 
 
Eestis kehtestatud eriolukorra ajal on küll tavapärasest keerukam jõuda osaluskogudel ja
-vormidel noorteni, keda esindatakse, ning otsustajateni, kellega tehakse koostööd, kuid
oluline on anda see omapoolne panus keeruka olukorra ületamisse ning kontaktide
loomisesse. 
 
Noorteni jõudmiseks, nende huvide ja vajaduste kaardistamiseks ning hääle kuuldavamaks
tegemiseks peab koguma informatsiooni noortelt endilt. Info kogumiseks ning vastavalt
sellele tegevuste planeerimiseks on partnerid nii noored, noortega tegelevad spetsialistid,
kohaliku omavalitsuse esindajad kui ka Eesti Noorteühenduste Liit. 
 
Olulisim tegevuste planeerimisel on mõista, et lähtuma peab kõikide kohalikus
omavalitsuses elavate ja õppivate noorte huvidest ja vajadustest, mitte ainult osaluskogus
või -vormis tegutsevate noorte huvidest ja vajadustest.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ave-Liis Kivest
osalusprogrammi juht
aveliis@enl.ee
+372 5347 7435
 
Gregory-Martin Linder
noorte osaluse spetsialist
gregory@enl.ee
+372 5684 0297




