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1. SISSEJUHATUS – MIS ON TARTUMAA NOORTEKOGU?

MTÜ Tartumaa Noortekogu (edaspidi TMNK) on maakondlik noorte osaluskogu, mis esindab 
kohalike noorte õigusi ja huve. TMNK loodi 2006. aastal ning tegutseb sellest ajast alates 
vabatahtlikkuse põhimõttel. Noortekogu on jaotatud erinevateks valdkondadeks, mis 
tegelevad vastavate alateemadega noorte osaluse valdkonnas. 2013. aasta oktoobris loodi 
TMNK-s noortepoliitika valdkond, mille esimeseks eestvedajaks sai Marit Külv. Valdkonna 
töögrupp kirjutas 2014 kevadel projekti Euroopa Noorte taotlusvooru, et viia läbi uuring ning 
koolituspäevad. 

TMNK noortepoliitika teemaline projekt „Tartumaa noored kaardile” koosnes kolmest 
põhilisest osast: II Tartumaa Osaluskogude Arengukoolist 19.-21. septembril 2014 Ilmatsalus, 
koolituspäevast 18. oktoobril Tartus ning allolevast uuringust. 

2. UURINGU KIRJELDUS

TMNK noortepoliitika meeskond koostöös Andu Rämmeri, Olav Kerseni ja Uku Visnapuuga 
koostasid uuringu küsimused perioodil august-september 2014. Testgrupiga viisime uuringu 
läbi Tartumaa Osaluskogude Arengukoolis, põhjalikum vastamine toimus läbi koolide 
õpilasesinduste perioodil oktoober-november 2014. 

Uuring oli veebipõhine, kasutasime Google keskkonda. Küsimustiku vormi saab näha 
aadressil: https://docs.google.com/forms/d/116fU29PQyL-9dVpGCu73e1HwsOy9v2dURInzA 
PUENwo/viewform. 

Saatsime palve uuringule vastamiseks 7.-12. klassi õpilaste hulgas kõigisse Tartumaa 
koolidesse. Kuna uuringu jagamine toimus läbi õpilasesinduste, osutus oodatust raskemaks 
suure hulga vastuste saamine. Lõpuks kujunes vastanute arvuks 356 noort, mis on TMNK 
senistest küsitlustest suurem vastanute hulk ning annab alles alustava valdkonna jaoks 
piisavalt edasi liikumise võimalusi.

Uuringu koostamisel seadsime mõned olulisemad sihid, mille suunas küsimusi fokusseerida. 
Uuringu abil lootsime leida vastust järgnevatele küsimustele:

 Kuidas suhtuvad noored kohaliku tasandi osalusvõimalustesse ning otsustajatesse?
 Mis probleemide ja rõõmude osas saaks Tartumaa Noortekogu edaspidi KOVidega 

koostööd teha?
 Kui olulised ja atraktiivsed on noorteorganisatsioonid hetkel noorte jaoks?
 Kui tihti ning milliste kanalite kaudu vajavad noored informatsiooni?
 Milliste KOV-idega peaks TMNK tegelema esmajärgus, kes olid kõige aktiivsemad ja 

passiivsemad vastajad?
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3. TAUSTAANDMED

Tartu maakonnas on kokku 22 kohalikku omavalitsust, neist 3 linna ja 19 valda. Allpool on 
toodud noorte arv kõigis omavalitsustes (Statistikaamet1 2015). Arvesse on võetud kõik
noored vanuses 7-26.

Tabel 1: noorte arv Tartumaa omavalitsustes (01.01.2014, Statistikaamet)

Elva linn Kallaste 
linn

Tartu linn Alatskivi 
vald

Haaslava 
vald

Kambja 
vald

Konguta 
vald

Laeva 
vald

1278 152 26 359 275 453 601 314 184
Luunja
vald

Meeksi 
vald

Mäksa 
vald

Nõo vald Peipsiääre 
vald

Piirissaare 
vald

Puhja vald Rannu 
vald

1128 98 400 999 115 2 484 360
Rõngu 
vald

Tartu 
vald

Tähtvere 
vald

Vara vald Võnnu 
vald

Ülenurme 
vald

KOKKU

665 1785 704 474 271 2018 39 119

Lisaks üldisele noorte arvule KOV-ides, mis peaks näitama antud uuringu laiemat raamistikku 
ning Tartumaa Noortekogu ideaalset haardeulatust, on allpool toodud esile ka maakonnas 
tegutsevad noortevolikogud. Noortevolikogud on kohaliku tasandi osaluskogud, mis teevad 
tihedat koostööd maakondliku noortekoguga ning mille eesmärgiks on suurendada noorte 
osalust kohaliku tasandi otsustusprotsessides. Tartumaa on noortevolikogude arvukuse 
suhtes Eestis üks eesrindlikumaid, kuid arenguruumi jagub ka meil. Ametlikult on Tartumaal 
KOV-ide otsustega asutatud järgnevad noortevolikogud (sulgudes asutamiskuupäev,ENL2

2015):

1) Tartu linna noortevolikogu (25.09.2005)
2) Tartu valla noortevolikogu (26.04.2010)
3) Rõngu valla noortevolikogu (25.08.2010)
4) Haaslava valla noortevolikogu (23.01.2011)
5) Elva linna noortevolikogu (29.11.2011)
6) Rannu valla noortevolikogu (02.06.2014)

2015. aasta jaanuari seisuga saab väita, et Tartumaa Noortekogu ja Eesti Noorteühenduste 
Liidu kaasabil ning kohalike aktiivse tegevuse tulemusena on asutamisjärgus Vara, Ülenurme, 
Luunja ja Puhja valla noortevolikogud.

                                                            
1 STAT. 2015. Statistikaamet. http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV0241&ti=RAHVASTIK+SOO%2C+VANUSE+JA+HALDUS%DCKSUSE+V%D5I+A
SUSTUS%DCKSUSE+LIIGI+J%C4RGI%2C+1%2E+JAANUAR&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja
_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2 (16.01.2015).
2 ENL. 2015. Eesti Noorteühenduste Liit. http://www.enl.ee/et/Osaluskogud/Osaluskogud-
maakondades/Tartumaa (16.01.2015)



4. UURINGULE VASTANUD

Käesolevale uuringule vastanute vanus jäi vahemikku 9
on 15,3 aastat. Enamik vastanuid kuulud põhikooli ehk 7.

Tabel 2: Uuringule vastanute piirkondlik jagunemine

Ülalolevast tabelist on näha, et kõige aktiivsemad vastajad olid Tartu linna noored. Kõige 
paremini esindatud vallad olid Rannu, Ülenurme, Puhja, Vara ja Rõngu. 
vastanuid vähem. 6% vastanutest on registreeritud teise maakonda, kuid on siinse 
piirkonnaga seotud õpingute või töö kaudu. 
saavutada – 5 omavalitsuse noored pole antud valimis üldse esindatud. 
heaks orientiiriks, osutades, milliste KOV
oleks vaja luua parem kontakt nende KOV
esindatud. 
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2%
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1%
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1%
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1%

Uuringule vastanute piirkondlik jagunemine
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Käesolevale uuringule vastanute vanus jäi vahemikku 9-26 aastat. Vastanute keskmine vanus 
Enamik vastanuid kuulud põhikooli ehk 7.-9. klassi vahemikku. 

: Uuringule vastanute piirkondlik jagunemine

Ülalolevast tabelist on näha, et kõige aktiivsemad vastajad olid Tartu linna noored. Kõige 
paremini esindatud vallad olid Rannu, Ülenurme, Puhja, Vara ja Rõngu. Teistest valdadest oli 
vastanuid vähem. 6% vastanutest on registreeritud teise maakonda, kuid on siinse 
piirkonnaga seotud õpingute või töö kaudu. Mõnede omavalitsustega oli väga raske kontakti 

omavalitsuse noored pole antud valimis üldse esindatud. See fakt on TMNK
heaks orientiiriks, osutades, milliste KOV-idega on vaja süvendatult kontakti otsida. 
oleks vaja luua parem kontakt nende KOV-idega, mille noored olid väga tagasihoidlikult 

29%

10%

9%

1%

Uuringule vastanute piirkondlik jagunemine

Tartu linn

Rannu

Ülenurme 

Puhja

Vara 

Rõngu 

Väljastpoolt Tartumaad

Alatskivi 

Tartu vald 

Nõo

Haaslava 

Elva 

Kambja

Teadmata 

Tartumaa

Laeva

Konguta 

Tähtvere 

Luunja 

Mäksa 

26 aastat. Vastanute keskmine vanus 

Ülalolevast tabelist on näha, et kõige aktiivsemad vastajad olid Tartu linna noored. Kõige 
Teistest valdadest oli 

vastanuid vähem. 6% vastanutest on registreeritud teise maakonda, kuid on siinse 
Mõnede omavalitsustega oli väga raske kontakti 

See fakt on TMNK-le 
idega on vaja süvendatult kontakti otsida. Lisaks 

idega, mille noored olid väga tagasihoidlikult 

Väljastpoolt Tartumaad



5. TULEMUSTE ANALÜÜS

Järgnevalt on esitatud uuringu tulemused koos lühikommentaaridega ning soovitustega, 
mida TMNK saaks teha olukorra parandamiseks ning noorte osaluse suurendamiseks 
maakonnas. 

5.1. Noorte osalemine ja organisatsioonid

Palusime noortel hinnata oma seisukohta esitatud väidete suhtes ska
„2 – pigem nõus”, „3 – ei tea”, „4 
näitab, kuidas vastasid noored väitele „Pean oluliseks oma arvamuse välja ütlemist kohaliku 
elu korraldamisel”. Tabelist s
väljaütlemist oluliseks või pigem oluliseks. 
seisukohta võtta. See võib viidata noorte kaugenemisele kohaliku tasandi 
otsustusprotsessidest. Tulemused näitavad, et noori tuleks senises
korraldamisse kaasata, et arvestada nende arvamusega.
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ingu tulemused koos lühikommentaaridega ning soovitustega, 
mida TMNK saaks teha olukorra parandamiseks ning noorte osaluse suurendamiseks 

Noorte osalemine ja organisatsioonid

Palusime noortel hinnata oma seisukohta esitatud väidete suhtes skaalal „1 –
ei tea”, „4 – pigem mitte” ja „5 – kindlasti mitte”. Ülalolev tabel 

näitab, kuidas vastasid noored väitele „Pean oluliseks oma arvamuse välja ütlemist kohaliku 
Tabelist saab järeldada, et enamus noori peab oma arvamuse 

väljaütlemist oluliseks või pigem oluliseks. Samas on tervelt 81 ka neid, kes ei oska 
See võib viidata noorte kaugenemisele kohaliku tasandi 

otsustusprotsessidest. Tulemused näitavad, et noori tuleks senisest aktiivsemalt kohaliku elu 
, et arvestada nende arvamusega.
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4, 39

5, 9
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pigem nõus, 3-ei tea, 4-pigem mitte, 5-kindlasti mitte

Pean oluliseks oma arvamuse välja 
ütlemist kohaliku elu korraldamisel.
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Usun, et minu arvamus suudab midagi 
kohalikus linnas/vallas muuta.

Series1

ingu tulemused koos lühikommentaaridega ning soovitustega, 
mida TMNK saaks teha olukorra parandamiseks ning noorte osaluse suurendamiseks 

täiesti nõus”, 
Ülalolev tabel 

näitab, kuidas vastasid noored väitele „Pean oluliseks oma arvamuse välja ütlemist kohaliku 
namus noori peab oma arvamuse 

Samas on tervelt 81 ka neid, kes ei oska 
See võib viidata noorte kaugenemisele kohaliku tasandi 

t aktiivsemalt kohaliku elu 

Series1

Series1



Ülalolev tabel annab aimu, et enamus noori ei tea, kas nende arvamus suudab kohalikul 
tasandil midagi muuta. Seda võib põhjustada tõsiasi, et 
noorte endi arvamusest lähtuvad. 
tunduvalt vähem. 

Noorteorganisatsioonide töö kohta lisasime küsimusse ka täpsustusena tegevuse 
vabaühendustes, mille üheks tegevusvaldkonnaks on noored. Vastused jagunevad suhteliselt 
võrdselt aktiivsemate ja passiivsemate noorte vahel. Tervelt 135 noort osaleb aktiivsemalt 
või passiivsemalt mõne noorteorganisatsiooni töös. 
kuid ei osale. 118 noort pole teadlikud oma võimalustest organisatsioonide töös osaleda, 
kuid pooled neid oleksid info korral osalemisest huvitatud. 
teavitustöö ja nähtavus võiks olla suurem. 

Vastandina seadsime üles ka väite „Mi
väite puhul on 59 noort seisukoha
95 noort ei tea – see näitab vajadust valdkonda ning erinevaid osalemisvõimalusi noortele 
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annab aimu, et enamus noori ei tea, kas nende arvamus suudab kohalikul 
tasandil midagi muuta. Seda võib põhjustada tõsiasi, et ei nähta reaalseid muutusi, mi
noorte endi arvamusest lähtuvad. Väitega radikaalseimaid nõusolijaid ja vast

teorganisatsioonide töö kohta lisasime küsimusse ka täpsustusena tegevuse 
heks tegevusvaldkonnaks on noored. Vastused jagunevad suhteliselt 

võrdselt aktiivsemate ja passiivsemate noorte vahel. Tervelt 135 noort osaleb aktiivsemalt 
või passiivsemalt mõne noorteorganisatsiooni töös. 103 noort on teadlik oma võimalustest, 

sale. 118 noort pole teadlikud oma võimalustest organisatsioonide töös osaleda, 
kuid pooled neid oleksid info korral osalemisest huvitatud. See näitab, et organisatsioonide 
teavitustöö ja nähtavus võiks olla suurem. 

Vastandina seadsime üles ka väite „Mind ei huvita organisatsioonidesse kuulumine”. Selle 
puhul on 59 noort seisukohal, et nad pole organisatsioonidesse kuulumisest huvitatud.

vajadust valdkonda ning erinevaid osalemisvõimalusi noortele 

2, 61

3, 103

4, 59 5, 59

3 4 5 6
osalen hetkel aktiivselt, 2-osalen passiivselt, 3-olen kuulnud, aga ei osale, 

ei ole teadlik, aga oleksin huvitatud, 5-ei ole teadlik sellistest 
organisatsioonidest

Olen osalenud noorteorganisatsiooni 
töös. 
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ei nähta reaalseid muutusi, mis 

tuseisjaid on 

teorganisatsioonide töö kohta lisasime küsimusse ka täpsustusena tegevuse 
heks tegevusvaldkonnaks on noored. Vastused jagunevad suhteliselt 

võrdselt aktiivsemate ja passiivsemate noorte vahel. Tervelt 135 noort osaleb aktiivsemalt 
103 noort on teadlik oma võimalustest, 

sale. 118 noort pole teadlikud oma võimalustest organisatsioonide töös osaleda, 
See näitab, et organisatsioonide 

nd ei huvita organisatsioonidesse kuulumine”. Selle 
ioonidesse kuulumisest huvitatud.

vajadust valdkonda ning erinevaid osalemisvõimalusi noortele 

Series1

Series1



tutvustada, et nad saaksid konkreetse seisukoha võtta. 202 vastanut on vähemal või 
rohkemal määral organisatsioonidesse kuulumisest huvitatud. 

Huvist lähtuvalt ei saa veel määratleda noorte osalust. Järgnev väide pidi kinnitama või 
ümber lükkama reaalset osalusvõimalust. 
oma KOVis valitsevast olukorrast, vaid 45 noort ei tea, mis olukord organisats
nende kodukohas valitseb. Tervelt 221 noore jaoks on olem
mis on igati positiivne. Vastanud valdade hulgas on kõige madalam teadlikkus 
noorteorganisatsioonide olemasolust järgnevais: 
Tähtvere, Rõngu, Nõo, Elva, Alatskivi, Ülenurme, Vara
noortevolikogude loomise plaan, mis peaks 

Edasi küsisime, kas olemasolevad organisatsioonid vastavad ka noorte huvidele. 
vastanut ei tea, mis näitab madalat teadlikkust ning organisatsioonide vähest reklaami. 
noore jaoks leidub nende huvidele vast

Jah, on erinevaid organisatsioone
Jah, on üks organisatsioon

Ei tea
Ei, pole ühtegi organisatsiooni

Minu linnas/vallas on noortel võimalik 
osaleda erinevate organisatsioonide töös.
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ksid konkreetse seisukoha võtta. 202 vastanut on vähemal või 
rohkemal määral organisatsioonidesse kuulumisest huvitatud. 

Huvist lähtuvalt ei saa veel määratleda noorte osalust. Järgnev väide pidi kinnitama või 
ümber lükkama reaalset osalusvõimalust. Siinkohal näib enamik vastanuist oleva
oma KOVis valitsevast olukorrast, vaid 45 noort ei tea, mis olukord organisats

Tervelt 221 noore jaoks on olemas ka erinevad valikuvariandid, 
Vastanud valdade hulgas on kõige madalam teadlikkus 

noorteorganisatsioonide olemasolust järgnevais: Puhja, Laeva, Konguta, Rannu, Mäksa, 
, Elva, Alatskivi, Ülenurme, Vara. Eelnevatest on Puhja

, mis peaks antud valupunkti leevendama.

Edasi küsisime, kas olemasolevad organisatsioonid vastavad ka noorte huvidele. 
mis näitab madalat teadlikkust ning organisatsioonide vähest reklaami. 

noore jaoks leidub nende huvidele vastav organisatsioon ning 67 jaoks mitte. 

221
57

45
33

Vastanute arv

Minu linnas/vallas on noortel võimalik 
osaleda erinevate organisatsioonide töös.

Series1

2, 76
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4, 44
5, 23
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Minu linnas/vallas on minu huvidele 
vastav noorteorganisatsioon.
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ksid konkreetse seisukoha võtta. 202 vastanut on vähemal või 

Huvist lähtuvalt ei saa veel määratleda noorte osalust. Järgnev väide pidi kinnitama või 
olevat teadlikud 

oma KOVis valitsevast olukorrast, vaid 45 noort ei tea, mis olukord organisatsioonide osas 
as ka erinevad valikuvariandid, 

Vastanud valdade hulgas on kõige madalam teadlikkus 
Puhja, Laeva, Konguta, Rannu, Mäksa, 

Puhjas ja Varal ka 

Edasi küsisime, kas olemasolevad organisatsioonid vastavad ka noorte huvidele. 125 
mis näitab madalat teadlikkust ning organisatsioonide vähest reklaami. 151 

Series1



Edasi palusime noortel tuua esile võimalikke tegureid, mis neil organisatsioonides osalemist 
takistavad. Enamiku jaoks sellised tegurid puuduvad 
osaleda. Ülejäänute hulgas on enim piiravad tegurid aeg, elukoht, transport ja raha
kahjuks noortekogu poolt raske muuta
elukoha ja transpordi mure lahendamisel uute noortevolikogude loomise valdadesse. 
tegurid sõltuvad paljuski noorte isiklikest väärtushinnangutest, mida on maakondlikel 
institutsioonidel raske ümber kujundada. 

5.2 Tartumaa Noortekogu

Edasi uurisime noorte teadlikkust Tartumaa Noortekogust. 
TMNK ei paku ka huvi. 9 osaleb ise 
on kuulnud ning peaaegu võrdne arv pole kuulnud, kuid oleks huvitatud. 

Ei, selliseid tegureid pole
Aeg

Transport
Raha

Elukoht
Vallaametnike suhtumine

Ei viitsi, ei huvitu
Ei tea

Kool, õppimine
Pole kuulnud, ei reklaamida kuskil

Teiste inimeste suhtumine

Kas on mingeid tegureid, mis takistavad mul 
osalemast noorteorganisatsioonide töös?

Pole kuulnud, aga tundub huvitav
Olen kuulnud

Pole kuulnud ega paku huvi
Olen osalenud sündmustel

Osalen ise TMNK töös

Olen kuulnud Tartumaa Noor
tegemistest.
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Edasi palusime noortel tuua esile võimalikke tegureid, mis neil organisatsioonides osalemist 
Enamiku jaoks sellised tegurid puuduvad – nad juba osalevad või ei soovi 

enim piiravad tegurid aeg, elukoht, transport ja raha
kahjuks noortekogu poolt raske muuta. Hetkel näemegi kõige tõenäolisema variandina 
elukoha ja transpordi mure lahendamisel uute noortevolikogude loomise valdadesse. 

uski noorte isiklikest väärtushinnangutest, mida on maakondlikel 
institutsioonidel raske ümber kujundada. 

5.2 Tartumaa Noortekogu

Edasi uurisime noorte teadlikkust Tartumaa Noortekogust. 90 vastanut pole kuulnud ning 
TMNK ei paku ka huvi. 9 osaleb ise tegevuses, 46 on osalenud sündmustel. Üle saja vastanu 
on kuulnud ning peaaegu võrdne arv pole kuulnud, kuid oleks huvitatud. 

39
34

29
24

11
8

4
3
2
1

Vastanute arv

Kas on mingeid tegureid, mis takistavad mul 
osalemast noorteorganisatsioonide töös?

Series1

107
104

90
46

9

Vastanute arv

Olen kuulnud Tartumaa Noortekogu 
tegemistest.

Series1

Edasi palusime noortel tuua esile võimalikke tegureid, mis neil organisatsioonides osalemist 
nad juba osalevad või ei soovi üldse 

enim piiravad tegurid aeg, elukoht, transport ja raha, mida on 
Hetkel näemegi kõige tõenäolisema variandina 

elukoha ja transpordi mure lahendamisel uute noortevolikogude loomise valdadesse. Antud 
uski noorte isiklikest väärtushinnangutest, mida on maakondlikel 

90 vastanut pole kuulnud ning 
tegevuses, 46 on osalenud sündmustel. Üle saja vastanu 

on kuulnud ning peaaegu võrdne arv pole kuulnud, kuid oleks huvitatud. Sellest võib 

210

Kas on mingeid tegureid, mis takistavad mul 
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järeldada, et teavitustööd tuleks teha senist rohkem. Teavitustöö osas on kõige 
tulemuslikum koostöö KOV-idega, noortekogu peab minema ise noorte juurde, mitte 
lootma, et noored tulevad kohale noortekogu ülemaakondlikele sündmustele, kuigi ka nende 
tähtsust ei saa eirata. 

Järgmine küsimus oli „Millistest Tartumaa Noortekogu korraldatud sündmustest olen 
kuulnud?”. Tuleb nentida, et enamik ehk 283 noort polnud ühestki TMNK sündmusest 
kuulnud. Kõige rohkem toodi esile järgmisi sündmusi: Tartumaa Osaluskogude Arengukool 
(mainitud 21 korral), iga-aastane osaluskohvik (16 korda), terviselaager (13 korda). Lisaks 
mainiti ka väljasõite, õpilasesinduste konverentsi, üldkoosolekuid, seminare, Tartumaa 
Noortefondi tegevust, koolitusi, infopäevi jms. 

Teisalt toodi välja sündmusi, mida ekslikult noortekogu tegemistega seostati. Sellised olid 
näiteks aasta noore valimine Jääaja Keskuses (tegelik korraldaja Tartu valla NV), Anne 
noortekeskuse tegemised, Tarkusepäev, Lahe Koolipäev, koristuspäevad, lastekaitsepäev, 
näitlemisringid, piljarditurniir, mälumäng (Tartu linna noortevolikogu), kristliku noorteka 
tegevus (Elva baptistikogudus), õuduka õhtu jms. Sellised segadused toovad ilmsiks asjaolu, 
et maakonna noored ei taju väga hästi, mis on Tartumaa Noortekogu ning millega täpsemalt 
tegeletakse. TMNK tegevus on pahatihti nähtav otseselt osalusvaldkonnaga seotud noortele, 
kuid puudub laiem kõlapind üldiselt maakonna noorte seas. 

Sama küsimuse juures toodi veel välja TMNK üldist kasulikkust: 

„Aitavad mõista, milline kaal on noortel poliitikas, kuidas poliitika toimub. Tahavad, et noored 
tegeleksid meie elukeskkonna probleemidega ja korraldavad igasuguseid üritus, nt osaluskohvik. 
Teevad koostööd ja rahastavad projekte. Kirjutavad projekte.”

Lisaks mainiti 12 korral, et TMNK nime on kuskil nähtud, kuid ei teata ühtegi konkreetset 
sündmust, näiteks: 

„Ei ole eriliselt kuulnud, aga olen näinud Facebookis ja mujal internetis selliseid üritusi, kuid pole
lähemalt tutvunud.”



5.3 Noorteinfo

Uuringule vastanud noored kasutavad info leidmiseks k
kasutavad umbes pooled vastanutest. Neile
uudiskirjad ning noorsootöötaja. Teisi kanaleid kasutatakse tunduvalt vähem. 
saab väita, et sotsiaalmeedia ning Internet on tänapäeva noortele info edastamise 
seisukohalt ülimalt oluline nin
noorteorganisatsioonidele. 

Facebook
Veebileheküljed

Kooli huvijuht
Uudiskirjad

Noorsootöötaja
Sõbrad

Ei kasuta ühtegi
Google

Ema
Õpilasesindus

Youtube
Telekas

3.7
3.4

1.4
0.6
0.6
0.6
0.3

Milliseid kanaleid kasutan, et leida infot enda 
võimaluste ja erinevate ürituste kohta?
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Uuringule vastanud noored kasutavad info leidmiseks kõige enam Facebooki. V
pooled vastanutest. Neile internetiallikatele jäävad alla kooli huvijuht ja 

uudiskirjad ning noorsootöötaja. Teisi kanaleid kasutatakse tunduvalt vähem. 
saab väita, et sotsiaalmeedia ning Internet on tänapäeva noortele info edastamise 
seisukohalt ülimalt oluline ning avab võimalusi enda reklaamiks ka 

47.8
28.7
28.7

17.7

% väärtus vastanute koguarvust (356-st)

Milliseid kanaleid kasutan, et leida infot enda 
võimaluste ja erinevate ürituste kohta?

Series1

. Veebilehekülgi 
ooli huvijuht ja 

uudiskirjad ning noorsootöötaja. Teisi kanaleid kasutatakse tunduvalt vähem. Siit lähtuvalt 
saab väita, et sotsiaalmeedia ning Internet on tänapäeva noortele info edastamise 

g avab võimalusi enda reklaamiks ka 

86.0

Milliseid kanaleid kasutan, et leida infot enda 



Küsimuste korral pöörduvad noored kõige enam 
poole. Järgnevad sõbrad-tuttavad. 12,9
Seejärel on pingereas noorsootöötaja, noortekeskus, õpetaja, 
toodud välja google, wikipedia, mida infoallikatena sagedamini kasutatakse. 

Küsimusele, kas üldse tuntakse 
229 noort eitavalt. 48 vastanut ei 
infot küsida. 

Vanemad, pere
Kooli huvijuht

Sõbrad, tuttavad
Ei olegi küsimusi, ei pöördugi

Noorsootöötaja, noortekeskus
Õpetaja
Internet
Google

Keegi endast targem, kes teab asjast
Ei tea

Ürituse korraldaja, organisatsiooni juht
Õpilasesindus

Noortevolikogu
Valla töötaja

Wikipedia
Arst

Kui ma ei leia vajalikku infot või vastust oma 
küsimusele, siis kelle või mille poole pöördun?

Ei, sellist vajadust pole
Jah

Mind ei huvita see teema

Kas tunnen puudust lihtsast võimalusest 
infot küsida, kui mul tekib 

noortevaldkonda puudutav küsimus?

13

Küsimuste korral pöörduvad noored kõige enam vanemate, pereliikmete ja kooli huvijuh
tuttavad. 12,9% noortest pole küsimusi või ei pöördugi kuskile. 

noorsootöötaja, noortekeskus, õpetaja, Internet. Eraldi on I
toodud välja google, wikipedia, mida infoallikatena sagedamini kasutatakse. 

Küsimusele, kas üldse tuntakse puudust võimalusest noortevaldkonna infot küsida, vastas 
rt eitavalt. 48 vastanut ei huvita teema üldse. 79 noore arvates oleks vaja võimalust 

Vanemad, pere
Kooli huvijuht

Sõbrad, tuttavad
Ei olegi küsimusi, ei pöördugi

Noorsootöötaja, noortekeskus
Õpetaja
Internet
Google

Keegi endast targem, kes teab asjast
Ei tea

Ürituse korraldaja, organisatsiooni juht
Õpilasesindus

Noortevolikogu
Valla töötaja

Wikipedia
Arst

12.9
12.1

11.5
11.2

6.5
6.2

5.9
5.9

2.2
1.7

0.8
0.6

0.3

% väärtus vastanute koguarvust (356-st)

Kui ma ei leia vajalikku infot või vastust oma 
küsimusele, siis kelle või mille poole pöördun?

Series1

229
79

48

Vastanute arv

Kas tunnen puudust lihtsast võimalusest 
infot küsida, kui mul tekib 

noortevaldkonda puudutav küsimus?
Series1

liikmete ja kooli huvijuhi
pole küsimusi või ei pöördugi kuskile. 

Internet. Eraldi on Internetist

uudust võimalusest noortevaldkonna infot küsida, vastas 
arvates oleks vaja võimalust 

17.7
16.9

14.3
12.9

st)

Kui ma ei leia vajalikku infot või vastust oma 
küsimusele, siis kelle või mille poole pöördun?



Valdav enamus ehk 145 vastanut 
sagedusele. Järgnevad vastanud, kes ei soovi üldse
pisut vähem on neid, kes soovivad saada infot kord kuus. 

5.4 Noorte ideed kohalikul tasandil 

163 vastanut ei oska öelda, kas nende omavalitsuses on noortel võima
kaasa rääkida. 137 arvates on neil võimalik või pigem võimalik kaasa rääkida. 56 arvavad, et 
neil pole või pigem pole võimalik kaasa rääkida. 

Vastavalt sündmuste toimumise sagedusele
Ei soovigi

Kord nädalas
Kord kuus

Iga päev
Vahepeal

Kuidas ja kui tihti soovin saada noori 
puudutavat infot?

1, 56

2, 81
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Minu linnas/vallas on noortel võimalik 
otsuste tegemisel kaasa rääkida. 
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ehk 145 vastanut soovib saada infot vastavalt sündmuste toimumise 
nud, kes ei soovi üldse infot või soovivad seda kord nädalas, 

pisut vähem on neid, kes soovivad saada infot kord kuus. 

Noorte ideed kohalikul tasandil 

, kas nende omavalitsuses on noortel võimalik otsuste tegemisel 
neil võimalik või pigem võimalik kaasa rääkida. 56 arvavad, et 

neil pole või pigem pole võimalik kaasa rääkida. 

Vastavalt sündmuste toimumise sagedusele
Ei soovigi

Kord nädalas
Kord kuus

Iga päev
Vahepeal

145
68
68

50
21

4

Vastanute arv

Kuidas ja kui tihti soovin saada noori 
puudutavat infot?

Series1

2, 81

3, 163

4, 38
5, 18

3 4 5 6
pigem nõus, 3-ei tea, 4-pigem mitte, 5-kindlasti mitte

Minu linnas/vallas on noortel võimalik 
otsuste tegemisel kaasa rääkida. 
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soovib saada infot vastavalt sündmuste toimumise 
nfot või soovivad seda kord nädalas, 

ik otsuste tegemisel 
neil võimalik või pigem võimalik kaasa rääkida. 56 arvavad, et 

145

Series1



155 vastanut ei oska öelda,
tagaplaanile või mitte. See näitab nõrka seost ning vähest 
vastanut on nõus või pigem nõus, 130 arvavad, e

Valdav enamus, 181 vastanut pole oma ideega vallaametniku poole pö
ootuspärane tulemus. Vaid 20 vastanu
pöördunud, seda tõenäoliselt läbi mõne organisatsiooni, näiteks noortevolikogu. 
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Mina linnas/vallas jäetakse noorte 
ettepanekud tagaplaanile.
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Olen pöördunud vallavanema või muu 
ametniku poole oma ideega.
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kas nende omavalitsuses jäetakse noorte ettepanekud 
tagaplaanile või mitte. See näitab nõrka seost ning vähest huvi KOV-i tegemiste vastu. 

on nõus või pigem nõus, 130 arvavad, et kindlasti või pigem mitte. 

pole oma ideega vallaametniku poole pöördunud,
aid 20 vastanut on otseselt vallaametniku või vallavanema poole 

pöördunud, seda tõenäoliselt läbi mõne organisatsiooni, näiteks noortevolikogu. 

2, 51

3, 155

4, 93

5, 37

3 4 5 6

pigem nõus, 3-ei tea, 4-pigem mitte, 5-kindlasti mitte

Mina linnas/vallas jäetakse noorte 
ettepanekud tagaplaanile.

Series1
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Olen pöördunud vallavanema või muu -
ametniku poole oma ideega.

Series1

kas nende omavalitsuses jäetakse noorte ettepanekud 
i tegemiste vastu. 71 

rdunud, mis on ka 
vallaametniku või vallavanema poole 

pöördunud, seda tõenäoliselt läbi mõne organisatsiooni, näiteks noortevolikogu. 

Series1

Series1



Väitele, et minu KOV-is on olemas inimene või organisatsioon, kes seisab minu ja teiste 
noorte huvide eest, vastati enamasti 
selline inimene või ühendus tegutseb. Siiski on rohkem vastanuid, kes teavad, et nende 
omavalitsuses on keegi, kes seisab noorte huvide eest. Vähem, vaid 35 noort arvavad, et 
pigem või kindlasti sellist inimest ega ühendust pole. 

Täpsustavalt väitsime, et „Mul on kodukohas võimalik pöörduda noorsootöötaja poole”, kes 
samuti peaks kaitsma noorte õigusi ja huve. 
pöörduda noorsootöötaja poole, 
ei saa või pigem ei saa noorsootöötaja poole pöörduda. 
mõnedes omavalitsustes palgata professionaalne noorsootöötaja, tõhustada mobiilse 
noorsootöö teenust või tuua noorsootöö
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Mul on kodukohas võimalik pöörduda 
noorsootöötaja poole.

16

is on olemas inimene või organisatsioon, kes seisab minu ja teiste 
noorte huvide eest, vastati enamasti kõhklevalt. 146 noort ei tea, kas nende omavalitsuses 
selline inimene või ühendus tegutseb. Siiski on rohkem vastanuid, kes teavad, et nende 
omavalitsuses on keegi, kes seisab noorte huvide eest. Vähem, vaid 35 noort arvavad, et 

inimest ega ühendust pole. 

Täpsustavalt väitsime, et „Mul on kodukohas võimalik pöörduda noorsootöötaja poole”, kes 
samuti peaks kaitsma noorte õigusi ja huve. 120 noore arvates on neil kindlasti 

, 71 jaoks on see pigem võimalik. 111 vastanut 
saa või pigem ei saa noorsootöötaja poole pöörduda. See tulemus osutab vajadusele 

mõnedes omavalitsustes palgata professionaalne noorsootöötaja, tõhustada mobiilse 
noorsootöö teenust või tuua noorsootöö muul moel noortele lähemale. 
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Minu linnas/vallas on olemas inimene või 
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noorte huvide eest. 

Series1

2, 71

3, 111

4, 23 5, 31

3 4 5 6
pigem nõus, 3-ei tea, 4-pigem mitte, 5-kindlasti mitte

Mul on kodukohas võimalik pöörduda 
noorsootöötaja poole.

Series1

is on olemas inimene või organisatsioon, kes seisab minu ja teiste 
kas nende omavalitsuses 

selline inimene või ühendus tegutseb. Siiski on rohkem vastanuid, kes teavad, et nende 
omavalitsuses on keegi, kes seisab noorte huvide eest. Vähem, vaid 35 noort arvavad, et 

Täpsustavalt väitsime, et „Mul on kodukohas võimalik pöörduda noorsootöötaja poole”, kes 
kindlasti võimalik

vastanut ei tea ning 54 
See tulemus osutab vajadusele 

mõnedes omavalitsustes palgata professionaalne noorsootöötaja, tõhustada mobiilse 
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Kohaliku elu suhtes oma arvamuse avaldamiseks on k
koolis (55,9% vastanutest), järgnevad Facebooki küsitlus, 
noortevolikogu, vestlusring koolis
arvamust kohaliku elu korraldamisel avaldada. 

Ligi pooled vastanutest (50,6%) on teadlik kohaliku omavalitsuse 
teab noortele suunatud projektifondidest, eraldi veel 
Vähem teatakse kohalikke ettevõtjaid ja suuremaid projektifonde. 
teema ei huvita. 1 noor tõi rahastusallikana välja ka Võrtsjärve Sihtasutuse ning kohaliku 
noortekeskuse. 

Järgsena küsisime „Millistest tegevustest, paikadest ja sündmustest tunnen oma kodukohas 
enim puudust?”. Palusime tuua esile kuni 3 asja. 140 vastanut ei tea või ei tunnegi millestki 
puudust. Kuna igas omavalitsuses on noorte probleemid ning soovid erinevad, on 

Küsitlus koolis
Facebooki kaudu

Küsitlus valla/linna kodulehel
Noortevolikogu kaudu

Vestlusring koolis
Teiste noorteorganisatsioonide kaudu

Vestlusring valla ametnikega
Ei tea, ei taha

Millisel viisil tahaksin oma arvamust 
kohaliku elu korraldamisel avaldada?

Kohalik omavalitsus
Noorte projektifondid, nt ENL

Tartumaa Noortefond
Kohalikud ettevõtjad

Suuremad projektifondid, nt KOP
Ei tea, ei huvita

Võrtsjärve SA
Noortekeskus

Millistest võimalikest rahastusallikatest 
olen oma ideede teostamisel teadlik?
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Kohaliku elu suhtes oma arvamuse avaldamiseks on kõige populaarsem variant 
nevad Facebooki küsitlus, küsitlus valla või linna

, vestlusring koolis. Vaid 7,0% vastanutest arvas, et ei tea ega taha oma 
arvamust kohaliku elu korraldamisel avaldada. 

(50,6%) on teadlik kohaliku omavalitsuse rahastusvõimalusest, 38% 
teab noortele suunatud projektifondidest, eraldi veel 36,0% ka Tartumaa Noortefondist. 
Vähem teatakse kohalikke ettevõtjaid ja suuremaid projektifonde. 13,2% vastanutest selline 
teema ei huvita. 1 noor tõi rahastusallikana välja ka Võrtsjärve Sihtasutuse ning kohaliku 

egevustest, paikadest ja sündmustest tunnen oma kodukohas 
enim puudust?”. Palusime tuua esile kuni 3 asja. 140 vastanut ei tea või ei tunnegi millestki 

Kuna igas omavalitsuses on noorte probleemid ning soovid erinevad, on 

Küsitlus koolis
Facebooki kaudu

Küsitlus valla/linna kodulehel
Noortevolikogu kaudu

Vestlusring koolis
Teiste noorteorganisatsioonide kaudu

Vestlusring valla ametnikega
Ei tea, ei taha

55.9
44.9
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21.6

17.1
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% väärtus vastanute koguarvust (356-st)

Millisel viisil tahaksin oma arvamust 
kohaliku elu korraldamisel avaldada?
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Millistest võimalikest rahastusallikatest 
olen oma ideede teostamisel teadlik?
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variant küsitlus 
linna kodulehel, 

. Vaid 7,0% vastanutest arvas, et ei tea ega taha oma 

rahastusvõimalusest, 38% 
ka Tartumaa Noortefondist. 

13,2% vastanutest selline 
teema ei huvita. 1 noor tõi rahastusallikana välja ka Võrtsjärve Sihtasutuse ning kohaliku 

egevustest, paikadest ja sündmustest tunnen oma kodukohas 
enim puudust?”. Palusime tuua esile kuni 3 asja. 140 vastanut ei tea või ei tunnegi millestki 

Kuna igas omavalitsuses on noorte probleemid ning soovid erinevad, on 

55.9



18

alljärgnevalt toodud esile erinevad vallad ja linnad eraldi. Nende põhjal võib joonistada välja 
ka üldisi tendentse noorte soovides ja eelistustes, kuid praegusel hetkel keskendume pigem 
kohalikule tasandile. 

Puhja vallas on vaieldamatult populaarseim soov saada uuesti parki kiik (6 vastanut). Mitmel 
korral toodi esile ka uut mänguväljakut, rulaparki, ujumiskohta, korralikku staadioni. Lisaks 
toodi esile vallasisesed spordivõistlused, sündmused noortele (sh rahvamajas; 15-18 a 
vanusegrupile), jalgpalli- ja korvpalliväljakud, külapäevad, tantsimise huviring. 
Tartu linnas toodi esile mitmeid kordi huvitegevust, paremaid jalgpalliplatse, paremat 
rulaparki. Veel mainiti laulu- ja tantsuvõistlusi, muusikafestivali, ühised vabaõhusündmusi, 
paremaid võimalusi noortekeskustes, tasuta vaba aja veetmise võimalusi, taskukohaseid 
teadussündmused noortele, teiste maade kultuuriüritusi, tasuta kinoõhtuid, vestlusringe
kultuuritegelastega.
Rannu valla noored tõid esile mitmeid huviringe, korvpalli, kontserte. Lisaks mainiti laste 
mänguväljakut, näiteringi, mõõgavõitlust, jäähokit, rulaparki, suurt noortepidu.
Konguta valla noored tõid esile peod, meisterdamispäevad, koristuspäevad, noortekeskuse.
Ülenurme valla noored osutasid mitmel korral, et võiks toimuda huviõhtud esinejatega, 
filmiõhtud, noortepidu, huviringid, olla rulapark ning suurem noortekeskus. Lisaks võiks 
toimuda rohkem sündmusi, tantsupeod, olla korralik jalgpalliplats, LAN-pidu, motokrossi 
liivarada ja siserada, paremad treeningvõimalused. 
Laeva valla noored sooviksid oma kodupaika ujumiskohta, tutvuda teiste noortekeskustega, 
noortepidusid, lahedaid lauamänge, arvutit jne noortekeskusesse, showtantsu trenni, 
huviringe 15-18 ja 18+ vanuses noortele, kohukeseautomaate kooli, noorte ümarlauda KOV-
ile nõu andma.
Tartu valda soovib 4 noort noortekeskust ja noorsootöötajat. Lisaks võiksid toimuda 
noortelaagrid, koolitused, matkapäevad, spordiüritused, noorkotkaste tegevus.
Rõngu valla noored sooviksid paremaid sportimistingimusi koolis, rulaparki, osaleda 
rahvusvahelistes projektides, korralikku staadionit, noorteüritusi, aktiivset noorsootööd, 
korralikku noortekeskusest, noorsootöötajat, rohkem huviringe, nt tantsu-, näiteringi, 
ratsutamist ning kontserte. 
Elva linnas toodi esile huviringide ja ürituste vähesust, võiksid toimuda võrkpall, jalgpall, hip-
hop, lumelaud.
Mäksa vallas tunnevad noored puudust võrk- ja korvpalli harrastamisest. 
Tähtvere vallas võiks toimuda rohkem üritusi noortele, olla suurem kaasa rääkimise 
võimalus, vaba aja veetmise koht ka talvel, paremad sportimisvõimalused, oma külapood,
olla mingid organisatsioonid. 
Haaslava valla noored tunnevad puudust erinevatest huviringidest, sportlikest üritustest, 
näiteks motokrossist. 
Nõo valla noored tõid esile toimiva noortekeskuse, mainiti ka noorsootöötajat, korralikku
jalgpalliväljakut, filmiõhtuid, kohtumist muusiku/kirjanikuga.
Kambja valla noored sooviksid, et nende kodukohas oleks krossirada, külakiik ning toimuks 
rohkem üritusi.



Alatskivi vallas toodi mitmel korral välja, võiks 
korraldatud noorte sündmused. Veel toodi esile 
vallasisesed sündmused, nt jaanipeod, tantsuõhtud, stiilipeod, noorte võimalus kaasa 
rääkida, rohkem noorteorganisatsioone
Vara valla noored tõid mitmel korral esile, et võiks otimuda rohkem noorte sündmusi
LAN-pidu. Veel võiks olla spordipäevad, orienteerumised, filmiõhtud, mänguväljak, 
ujumiskohad, jalgrattarajad metsa
Võrreldes erinevate omavalitsuste noorte soove ja ettepanekuid, tunduvad need üldjoontes 
suhteliselt sarnased: eelkõige rohkem sündmusi noortele, paremad võimalused 
huvitegevusteks. Mitmes omavalitsuses on näha ka noorte endi poolt tulevat initsiatiivi, et 
toimiks noortekeskus ja noorsootöö ning noored saaksid oma arvamust otsustajatele 
edastada. Nende ettepanekute täitmise nimel tegutseb ka TMNK, kuid seda saab teha vaid 
koostöös noorte endi ning kohalike omavalitsustega. 

Noored ise on avatud koostööle ning valmis oma mõtteid edastama. 121 vastanut ei taha 
oma ideede teostamiseks midagi ära teha. 110 noort arvab, et kohalik noortevolikogu või 
muu selline organisatsioon võiks nende ideedega tegeleda. 162 noort tahaksid oma i
rääkida noorsootöötajale või mõnele vallaametnikule, et nemad idee edasi viiksid. 71 noort 
on valmis ka ise projekti kirjutama, sponsorlust taotlema või muul moel idee teostamisele 
kaasa aitama. 

Mitte midagi

Kohalik NV vms organisatsioon võiks tegeleda

Rääkida ideest kohalikule noorsootöötajale vms.

Keegi vallaametnikest võiks tegeleda

Tahaks kirjutada projekti või küsida sponsorlust

Tahan ise läbiviimisel osaleda

Olen midagi teinud juba selleks

Mida tahan ise eelpool loetletud asjade 
saavutamiseks ära teha?
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odi mitmel korral välja, võiks toimuda jalg- ja võrkpalli trenn
korraldatud noorte sündmused. Veel toodi esile jõusaal, ja laiemalt laste sporditegevused, 

jaanipeod, tantsuõhtud, stiilipeod, noorte võimalus kaasa 
rääkida, rohkem noorteorganisatsioone, LAN-pidu. 

noored tõid mitmel korral esile, et võiks otimuda rohkem noorte sündmusi
pidu. Veel võiks olla spordipäevad, orienteerumised, filmiõhtud, mänguväljak, 

rajad metsa vahel ja korralik jalgpalliväljak.
Võrreldes erinevate omavalitsuste noorte soove ja ettepanekuid, tunduvad need üldjoontes 

elt sarnased: eelkõige rohkem sündmusi noortele, paremad võimalused 
huvitegevusteks. Mitmes omavalitsuses on näha ka noorte endi poolt tulevat initsiatiivi, et 
toimiks noortekeskus ja noorsootöö ning noored saaksid oma arvamust otsustajatele 

e ettepanekute täitmise nimel tegutseb ka TMNK, kuid seda saab teha vaid 
koostöös noorte endi ning kohalike omavalitsustega. 

Noored ise on avatud koostööle ning valmis oma mõtteid edastama. 121 vastanut ei taha 
oma ideede teostamiseks midagi ära teha. 110 noort arvab, et kohalik noortevolikogu või 
muu selline organisatsioon võiks nende ideedega tegeleda. 162 noort tahaksid oma i
rääkida noorsootöötajale või mõnele vallaametnikule, et nemad idee edasi viiksid. 71 noort 
on valmis ka ise projekti kirjutama, sponsorlust taotlema või muul moel idee teostamisele 

Mitte midagi

Kohalik NV vms organisatsioon võiks tegeleda

Rääkida ideest kohalikule noorsootöötajale vms.

Keegi vallaametnikest võiks tegeleda

Tahaks kirjutada projekti või küsida sponsorlust

Ei tea

Tahan ise läbiviimisel osaleda

Olen midagi teinud juba selleks
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67
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4

1

Vastanute arv

Mida tahan ise eelpool loetletud asjade 
saavutamiseks ära teha?
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ja võrkpalli trennid, ühiselt 
l, ja laiemalt laste sporditegevused, 

jaanipeod, tantsuõhtud, stiilipeod, noorte võimalus kaasa 

noored tõid mitmel korral esile, et võiks otimuda rohkem noorte sündmusi, eriti 
pidu. Veel võiks olla spordipäevad, orienteerumised, filmiõhtud, mänguväljak, 

Võrreldes erinevate omavalitsuste noorte soove ja ettepanekuid, tunduvad need üldjoontes 
elt sarnased: eelkõige rohkem sündmusi noortele, paremad võimalused 

huvitegevusteks. Mitmes omavalitsuses on näha ka noorte endi poolt tulevat initsiatiivi, et 
toimiks noortekeskus ja noorsootöö ning noored saaksid oma arvamust otsustajatele 

e ettepanekute täitmise nimel tegutseb ka TMNK, kuid seda saab teha vaid 

Noored ise on avatud koostööle ning valmis oma mõtteid edastama. 121 vastanut ei taha 
oma ideede teostamiseks midagi ära teha. 110 noort arvab, et kohalik noortevolikogu või 
muu selline organisatsioon võiks nende ideedega tegeleda. 162 noort tahaksid oma ideest 
rääkida noorsootöötajale või mõnele vallaametnikule, et nemad idee edasi viiksid. 71 noort 
on valmis ka ise projekti kirjutama, sponsorlust taotlema või muul moel idee teostamisele 

121

110



Viimane küsimus noortevolikogude kohta sai kõige po
huvitu” 138 korral. Rõõmustavalt suur, 71 vastanut, oli noorte hulk, kelle kodukohas 
noortevolikogu ei tegutse, kuid kes sooviksid tegevuses osaleda. 31 vastanut on juba 
noortevolikogu liikmed. Võrdselt 28 noort pole noor
olemasolust. 27 vastanut on noortevolikogusse positiivselt suh
liikmed. 22 on passiivsed liikmed. 
noortevolikogudega:
„Ma pole otseselt volikogu liige, aga tihti abistan neid ürituste korraldamisel ja olen ne
tegevusega hästi kursis.”

„Mind ei võeta noortevolikogu vastu

„Minu kodukohas pole noortevolikogu ning ilmselt poleks ka nii

„Tean, et nad eksisteerivad, aga nad võiksid rohkem ennast reklaamida ning rohkem noortega 
suhelda.”

Eelnevat arvesse võttes tuleks ka noortevolikogudel teha enda tegevuse kohta senisest 
paremat teavitustööd, et suureneks noorte teadlikkus laiemalt osalus
TMNk-l täita oluline roll noortevolikogude tugistruktuurina ning uute noortevolikogude 
loojana. 

Ei tea ega huvitu
NV ei tegutse, aga sooviksin osaleda

Olen juba NV liige
Kohaliku NV tegevus ei huvita mind

Ei tea
Tean, meeldib, aga ei ole liige

Olen liige, aga passiivne
Ei tea, aga oleksin huvitatud

Pole noortevolikogu

Kuidas suhtun noorteolikogu tegemistesse oma 
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Viimane küsimus noortevolikogude kohta sai kõige populaarsemaks vastuseks „ei tea ega 
huvitu” 138 korral. Rõõmustavalt suur, 71 vastanut, oli noorte hulk, kelle kodukohas 
noortevolikogu ei tegutse, kuid kes sooviksid tegevuses osaleda. 31 vastanut on juba 
noortevolikogu liikmed. Võrdselt 28 noort pole noortevolikogudest huvitatud või ei tea selle 
olemasolust. 27 vastanut on noortevolikogusse positiivselt suhtestunud, kuigi pole ise 
liikmed. 22 on passiivsed liikmed. Lisaks toodi esile järgnevad vastused seoses 

liige, aga tihti abistan neid ürituste korraldamisel ja olen nen

Mind ei võeta noortevolikogu vastu, kuna inimestel on eelarvamused.”

Minu kodukohas pole noortevolikogu ning ilmselt poleks ka nii väikeses vallas sellel mõtet.”

Tean, et nad eksisteerivad, aga nad võiksid rohkem ennast reklaamida ning rohkem noortega 

Eelnevat arvesse võttes tuleks ka noortevolikogudel teha enda tegevuse kohta senisest 
paremat teavitustööd, et suureneks noorte teadlikkus laiemalt osaluskogudest. Lisaks on ka 

l täita oluline roll noortevolikogude tugistruktuurina ning uute noortevolikogude 

Ei tea ega huvitu
NV ei tegutse, aga sooviksin osaleda

Olen juba NV liige
Kohaliku NV tegevus ei huvita mind

Ei tea
Tean, meeldib, aga ei ole liige

Olen liige, aga passiivne
Ei tea, aga oleksin huvitatud

Pole noortevolikogu

71
31

28
28
27

22
4
4

Vastanute arv

Kuidas suhtun noorteolikogu tegemistesse oma 
kodukohas?
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pulaarsemaks vastuseks „ei tea ega 
huvitu” 138 korral. Rõõmustavalt suur, 71 vastanut, oli noorte hulk, kelle kodukohas 
noortevolikogu ei tegutse, kuid kes sooviksid tegevuses osaleda. 31 vastanut on juba 

tevolikogudest huvitatud või ei tea selle 
estunud, kuigi pole ise 

Lisaks toodi esile järgnevad vastused seoses 

nde 

väikeses vallas sellel mõtet.”

Tean, et nad eksisteerivad, aga nad võiksid rohkem ennast reklaamida ning rohkem noortega 

Eelnevat arvesse võttes tuleks ka noortevolikogudel teha enda tegevuse kohta senisest 
kogudest. Lisaks on ka 

l täita oluline roll noortevolikogude tugistruktuurina ning uute noortevolikogude 

138

Kuidas suhtun noorteolikogu tegemistesse oma 
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KOKKUVÕTE

Kokkuvõttes tuleks vaadata, millised vastused andsid uuringu tulemused algselt püstitatud 
küsimustele. 

Uurisime, kuidas suhtuvad noored kohaliku tasandi osalusvõimalustesse ning otsustajatesse. 
Tulemustest selgub, sageli ei taju noored oma võimalust otsustusprotsessides kaasa rääkida 
või ei julge otse ametnike jutule minna. Siinkohal saavad noorte esindusorganid olla 
arvamuste ja ideede vahendajaks ning seda eelkõige just läbi sotsiaalmeedia ning Interneti, 
mis on noorte jaoks olulisimad infoallikad. 

Selgus, et TMNK saaks kohalike omavalitsustega päris mitmete punktide osas koostööd teha. 
Noortekogu saab olla toetavaks organisatsiooniks kohaliku tasandi omavalitsuse ning noorte 
vahel. TMNK liikmed esindavad noori ning samas omavad küllaldast kogemust ametnikega 
suhtlemisel. Koostöö tõhustamiseks on TMNK-l plaanis viia edaspidi läbi fookusgrupi 
intervjuusid, keskendudes juba konkreetsematele omavalitsustele ning piirkondadele 
Tartumaal. 

Noorteorganisatsioonide osas on valdav pigem positiivne suhtumine. Kindel grupp noori pole 
organisatsioonilisest tegevusest huvitatud, kuid on siiski valmis oma arvamust ametnikele või 
koondunud organisatsioonidele edastama. Võrdlemisi suur hulk noori on huvitatud ka oma 
ideede teostamisest läbi organisatsioonide, täpsemalt noortevolikogude. 

Noorteinfo osas tuleb nentida internetiajastu vaieldamatut võidukäiku. Info levib kõige 
paremini läbi Facebooki ja veebilehtede. Samas ei saa unustada ka kooli huvijuhi ja 
noorsootöötaja vajalikku rolli infoallika ja nõustajana. Enamus noori leiab end huvitava info 
üles juba praegu, kuid on ka neid, kes tunnevad puudust lihtsast võimalusest erinevatel 
teemadel infot küsida. See võimalus on olemas Tartumaa Noorteinfo portaali külastajatel. 

TMNK jaoks aitas antud uuring selekteerida välja konkreetsed 3 omavalitsuste gruppi, 
millega suheldes tuleb edaspidi kasutada erinevaid metoodikaid ja lähenemisviise, et 
saavutada maksimaalset progressi noorte osaluse ja noortevolikogude valdkonnas. 
Olemasolevate noortevolikogudega saab teha koostööd Elvas, Tartus, Rannus, Rõngus, Tartu 
vallas. Noortevolikogusid ja noortepoliitika alast koostöövõrgustikku on vaja arendada 
Alatskivil, Haaslaval, Laevas, Luunjas, Puhjas, Tähtveres, Varal, Ülenurmes. Seni TMNK 
huviorbiidist välja jäänud omavalitsustega koostöö arendamiseks tuleb senisest enam 
keskenduda võrgustiku loomisele ning noorte arvamuse teada saamisele. Need 
omavalitsused oleks Kallaste, Kambja, Konguta, Meeksi, Mäksa, Nõo, Peipsiääre, Piirissaare 
ja Võnnu vald. TMNK noortepoliitika valdkond on igal juhul valmis uuteks arenguteks ning 
soovib panustada noorte osaluse suurendamisse maakonnas ning sellealasele teavitustööle. 
Loodame, et kõik Tartumaa omavalitsuses, maavalitsus, noorteühendused ja teised noortega 
seotud institutsioonide on nõus koostööks parema Tartumaa nimel. 


