VALGAMAA NOORTEKOGU KOOSOLEK
PROTOKOLL
Kuupäev: 19. september 2015
Aeg: 12.00-14.45
Kohalolijad: Sirli Pippar, Monika Muru, Reio Raudheiding, Catlin Saar, Margo Metsoja,
Triin Jaansalu, Merike Soomets, Rainer Tamm
Koosolekut juhatas Sirli Pippar, protokollis Triin Jaansalu.
Päevakord:
1. Noortekogu juhtimisest
2. Noortekonverents ja osaluskohvik
3. Aasta noore ja noortesõbra tunnustamine
4. Jõuluistumine
5. Muud küsimused ja ettepanekud
1. Noortekogu juhtimisest
Sirli selgitas, miks tema koosolekut juhib: Noortekogu esimees Anna-Marija esitas avalduse,
milles soovib tagasi astuda esimehe kohalt. Uute liikmetena võeti vastu Catlin Saar ja Margo
Metsoja. Kahe liikme, Merlika Hüdsi ja Mairo Järve volitused on peatatud. Michell Luik
avaldas soovi Noortekogust lahkuda ja tema soov võeti arvesse.
Sirli tutvustas uutele liikmetele Noortekogu ülesehitust, tehtud ja tulevasi sündmusi.
Merike rääkis, et Valgamaa Omavalitsuste Liit soovib Noortekogu rahastust piirata, kuna
edaspidi soovitakse rohkem toetada Liivimaa Noorteorkestrit. Sirli sõnul on see igati
normaalne, kuna Noortekogul pole aasta jooksul nii palju tegemisi, et kogu raha ära kulutada.
Alati on võimalus lisaraha saada ka ENLi projektifondist.
Veel selgitas Merike, et järgmisel aastal ei tule ANK rahad läbi maavalitsuse, ANKi
projektikomisjon saadetakse laiali.
Järgmisena peatuti Noortekogu tulevase esimehe valimise teemal. Kandidaatideks pakuti
Monika, Triin, Sillen ja Reio, kuid keegi ei soovinud enda kandidatuuri kinnitada. Seetõttu
otsustati, et valitakse juurde üks juhatusse liige ning juhatus tegeleb kuni uue esimehe
leidmiseni ka esimehe kohustustega.
OTSUS: Lihthäälteenamusega kinnitati Reio juhatuse kolmandaks liikmeks.
2. Noortekonverents ja osaluskohvik

Merikese sõnul on ta broneerinud ära Valga Põhikooli aula ja auditooriumi. Kokku läheb ühe
päeva rent 130€. Ruumides on olemas ka tehnika. Toitlustuse osas tuleb veel sööklaga
rääkida. Registreerimisel tuleb küsida ka kooli, kuna siis ei teki olukorda, et Valga Põhikooli
õpilased saavad topelt süüa.
Konverentsi korraldame saalis, osaluskohvikut aga auditooriumis. Tekkis küsimus, kas
auditoorium ei jää liiga väikseks. Margo küsis lisaks, miks ei võiks samas ruumis mõlemad
sündmused toimuda. Leiti, et kõrvalruumi on vaja, kuna osaluskohviku ja konverentsi
formaadid on erinevad.
Kohalolijad tegid rühmatööd konverentsi jaoks ideede leidmiseks. Jägnevad on ideed, mis
rühmatööde käigus selgusid (siin pole kõiki pakutud ideid):
- Konverentsiteemad võiksid olla ettevõtlus (küsiks Marek Mekilt ideid, mida võiks
käsitleda), digiajastu, noored ja suhted, Euroopa Liit, põgenikud, 16-aastaselt valima,
tervis, reisimine, muusika-aasta ja meedia.
- Potensiaalsed esinejad: Madis Milling, Mart Treier, Tauri Tallermaa, Kolm Põrsakesest,
Toomas Pippar, moeloojad, Wooch, Moderaatoriks võiks olla kas Madis Milling või Märt
Treier. Pakuti veel Metsakutsut, Reketit, Genkat, Gertu Pabbot, Marek Mekki ja Raiko
Allikut.
- Eelmise aasta materjali kasutades võiksime teh promoklipi Tankla vahendusel
Valga Põhikooli õpilased võiksid ikka koos külalistega sööma minna (mitte keset konverentsi
enda söögivahetunnil). Lõuna oleks kell 12.30-13.00. Konverentsi ajal peaks jagama kommi,
et osalejatel liiga suurt nälga ei tekiks. Osaluskohviku peale planeerida umbes 2 tundi.
Otsustati määrata konverentsi teemaks ettevõtlus (nt panna konverentsi pealkirjaks „Võtame
ette!)
Konverentsile kutsume järgmised esinejad:
- Jaak Roosaare – kirjutas raamatu „Rikkaks saamise õpik“
- Urmas Tekkel – Aasta Talu peremees
- Teet Margna – produktsioonifirma juht
- Edu akadeemia
- Wooch
Pakuti välja, et vahepalaks võiks kutsuda kedagi stand-upi tegema (nt Ruutu 10, Comedy
Estonia).
Noortekonverentsi jaoks Noortekogu eelarves umbes 400€. Lisarahastuse saamiseks peaksime
kirjutama ENLi projekti.
3. Aasta noore ja noorte sõbra tunnustamine

Sirli tutvustas kohalolijatele Silleni saadetud plaani. Margo rääkis, et eelmisel aastal jäi temal
tunnustusest väheseks ja Sirli nõustus sellega. Sirli sõnul andis aasta noore valimine
Noortekonverentsile uudisväärtust, kuid Maavalitsus palus jätta see tiitel ikkagi aasta lõpus
toimuvale tänuüritusele.
Sel aastal peaks kindlasti lugema ette võitjate tutvustused ja rohkem suhtlema pressiga. Enne
auhinna üle andmist ja pärast üritust tuleks saata kohalikku meediasse pressiteated.
Edasi peatuti meenete teemal. Nimelt on Merikese sõnul mälupulgad suhteliselt kallid – 4€14€ üks mälupulk ning kõige väiksem kogus nende tellimiseks on 50 tk. Otsustati neid mitte
tellida. Kindlasti on vaja juurde teha kruuse – nii Margol, Catlinil kui ka Reiol ei ole veel
enda kruusi.
Monika lubas otsida kodulehti, kust saaks meeneid tellida. Seda tuleks edasi aruldada
Facebooki grupis. Õhupallide hindu tuleks ka uurida, kui nende tellimise idee meeldis kõigile.
4. Jõuluistumine
Jõuluistumisel peaksime paika panema ka järgmise aasta plaanid. Selleks tuleks aga projekt
kirjutada (Sirli uurib esmalt, kas tuleb lisa projektivoor). Koostööarendamise jätkuprojekti
ajaks määrati 21. november.
5. Muud küsimused ja ettepanekud
Sirli sõnul on tal plaanis Facebookis Noortekogu promoda. Ta palub Ann Vaidat, kes teeks
meile kujunduse uute liikmete üleskutse plakati jaoks. Peaksime Noortekogu Facebooki lehte
korrastama ning logo uuendama. Reio lubas septembrikuu jooksul teha Facebookile coveri
Merike rääkis, et huvijuhtide ümarlaual selgus, et paljudel koolidel ei ole üldse huvijuhti (või
on see osalise koormusega).
Räägiti, et Palupera Noortevolikogu hakkab uusi valimisi läbi viima. Valga Noortevolikogus
ei toimu ikka veel midagi.
Sirli teeb Drive Noortekogu tutvustava video kohta lehe, kuhu saab ideid kirjutada. Triin
lubas Facebooki gruppi panna küsitluse, mis läheb sügisesse Tanklasse.
Monika pakkus välja, et Noortekogu liikmete pildid võiksime teha Tõrva Noortekeskuse
fotostuudios. Monika lubas Doodles teha küsitluse, et paika panna pildistamise kuupäev.
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