
TÜRI VALLA NOORTE PLATVORM 2021. AASTA
KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU
VALIMISTEKS

Käesolev dokument on platvorm, mis on 2021. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisteks. See on valminud koostöös Türi valla noortega küsitluse
vormis, mis saadeti koolidesse ja jagati sotsiaalmeedias. Dokument on jagatud
neljaks osaks: transport ja keskkond; tervis, vaba aeg ja huvitegevus; haridus,
noorsootöö ja tööhõive; tagasi kodukohta. Iga valdkonna all on toodud
kitsaskohad ja noorte poolsed ettepanekud nende lahendamiseks.

Dokumendi koostamisel võtsime aluseks Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL)
poolt koostatud platvormi 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude
valimistele. 

Türi valla noorte 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks
loodud platvormi puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda platvormi
koostajate poole.
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TRANSPORT JA KESKKOND

Transpordisüsteem peab arvestama huvigruppide vajadustega ning inimesed
peavad tundma ennast avalikus ruumis turvaliselt. Elukeskkonda tehtavad
investeeringud on pikalt ettevaatavad, mistõttu on oluline, et nende otsuste
(linnaruumi planeerimis- ja arendusprotsess) langetamisse kaasatakse noori. 

Kohalikus omavalitsuses elavad inimesed peavad moodustama teadliku
kogukonna, kes hoolib end ümbritsevatest inimestest ning loodusest. Selle
saavutamiseks on vajalik teha keskkonnaalast teavitustööd ning luua
võimalused, et inimesed saaksid oma panuse anda, näiteks luues võimalused
prügi sorteerida jne. Elukeskkond kohalikus omavalitsuses peab soodustama
noorsootöös ja huvitegevustes osalemist. 

Vaadata üle bussiliiklus ja uurida inimestelt, mis aegadel võiksid bussid
liikuda (sh teha koostööd teiste omavalitsustega).

Paide-Türi-Paide õhtused ajad.
Türi- Taikse liine võiks olla rohkem - näiteks Särevere bussid võiksid
sõita ka Taiksesse.
Väätsa-Türi ja Türi-Väätsa õhtused ajad mitmekesisemaks.

Rohkem prügikaste avalikes kohtades - ka bussipeatustes.
Tõsta elanikkonna teadlikkust keskkonna teemadel (prügi sorteerimine,
taaskasutus jne). Investeerida prügi sorteerimise soodustamise ja
lihtsustamise protsessi. 
Koolide juurde kaamerad - rattaparklate juurde, et oleks turvalisem
hoiustada liiklusvahendeid.
Talvel jalakäija teedele maha puistatud liiv koristada peale lume sulamist,
see takistab liiklemist ning on jalakäijale ebamugav jalgade all.

ETTEPANEKUD:



TERVIS, VABA AEG JA HUVITEGEVUS

Noorte tervise edendamisel on oluline pöörata tähelepanu täieliku füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundile. Noort ümbritseva tugivõrgustiku toimiv
koostöö on oluline - koostöös koolide, noorsootöötajate,
tervishoiuspetsialistide ning spordiorganisatsioonidega tuleb pöörata
tähelepanu tervislikele eluviisidele, vaimsele tervisele, toitumisalasele
haridusele ja kehalise aktiivsuse tõstmisele.

Koolipsühholoog peaks olema kättesaadav kõigis Türi valla koolides. 
Huviringide tase kõrgemaks, et oleks võimalik osaleda ka võistlustel, see
motiveerib noort rohkem osa võtma.
Erinevad spordialad, millega noorel on võimalik tegeleda (näiteks
tüdrukutele eraldi jalgpalli trenn jne).
Võimaldada noortel saada koolides tavalise koolitoiduga samadel alustel
täisväärtuslikku lihavaba ja/või täistaimset toitu.
Toetada noorte teadlikkuse tõstmist omavalitsuse toetussüsteemi
võimalustest (õpilaskodud, transporditoetused jne), sh aidatakse
sotsiaalsetesse raskustesse sattunud noori

ETTEPANEKUD:



HARIDUS, NOORSOOTÖÖ JA TÖÖHÕIVE

Noortel peab olema ligipääs karjääriinfole - oluline on karjäärinõustajate
olemasolu ning vajaliku info jõudmine noorteni. Noortele on vaja tagada
ettevõtlus- ja karjääriõpetus, sh on olulised ettevõtluse teoreetiline ja
praktiline õpe ning ettevõtjate kogemuse jagamine noortele.

Selleks, et noorest saaks aktiivne kodanik, peab tal olema varases eas
võimalus enda elu puudutavaid otsuseid sobivas vormis mõjutada ning saada
sellest tulemuslikke osaluskogemusi. Omavalitsus peab tagama noortega
tegelevatele spetsialistidele ja ametnikele oskused ja teadmised noorte
osaluse arendamiseks.

Karjäärinõustamise teenus peaks olema koolide poolt kättesaadav kõigile
soovijatele. See tähendab, et iga-aastast karjäärinõustaja külastust kooli
planeeritakse kooli poolt, mitte ei jäeta seda klassijuhataja ülesandeks. See
tagaks kõigile võrdse võimaluse ja väldiks asjade pidevat edasi lükkumist
kuni lõpuks ei jõutagi selleni.
Paljudel noortel on probleem, et suvel on raske tööd leida; alles tööturule
sisenevatel noortel pole kogemust, kust või kuidas tööd leida. Vallavalitsus
võiks koondada suviseid tööpakkumisi noortele kindlasse keskkonda (nt
Facebooki grupp vms) ning levitada selle kohta infot.
Toetada regulaarselt noorte omaalgatusi ja projekte.
Soodustada ja toetada (rahaliselt) noorte õpirände võimalusi nii riigisiseselt
kui ka rahvusvaheliselt, et tagada kohaliku kogukonna areng läbi aktiivsete,
laia silmaringiga noorte.
Arendada noorteinfo levitamise süsteemi koostöös koolide, noortekeskuse,
noorteühenduste jt noortevaldkonna töötajatega.
Tõsta noorte teadlikkust noortekeskuses pakutavatest võimalustest.

ETTEPANEKUD:



TAGASI KODUKOHTA

Käesolevas osas toome välja noorte mõtted, mis tooks väljarännanuid tagasi
oma kodukohta - Türi valda. Järgnevad mõtted on kogutud eraldi küsimusega,
kuid võtavad põhimõtteliselt kokku eelenevates teemaplokkides käsitletu.

Noori tuleb julgustada ja toetada erinevates ettevõtmistes osalema ning
mentaliteet “kuidas noored meie piirkonda jääksid” tuleb asendada
mõtteviisiga, "kuidas noored käiksid väljaspool oma piirkonda kogemusi
hankimas ning naaseksid seejärel kodukohta võimekamate ja
edumeelsematena".

Rahulik, puhas ja turvaline elukeskkond ja loodus.
Võimalused sõita Türilt teistesse linnadesse (nt Tartu).
Korralik transpordisüsteem.
Modernsem linnakeskkond ja edasiarendatud linn.
Toimiv kogukonnategevus, milles on võimalik kaasa lüüa, kogukond on
kokkuhoidev.
Sõprade ja pere olemasolu.
Kooli ja küla kokkutulekute korraldamine traditsioonide kohaselt.
Tulusate, huvitavate töökohtade olemasolu.
Kaasaegsete elamispindade olemasolu.

MÕTTED:


