Valgamaa Noortekogu koosolek 26.detsember 2015
Osalejad: Sirli Pippar, Ülla Tamm, Monika Muru, Reio Raudheiding, Sillen Klasman, Triin
Jaansalu, Merike Soomets
Põhjusega puudus Catlin Saar
Põhjuseta puudus Anna-Marija Sljusartšuk
Toimumiskoht: Merikese talu
1. Noortekonverentsi tagasiside
Merike tutvustas oma ideed, et järgmine aasta teha suurem Osaluskohvik ning sealt konverentsi
osa kui selline ära võtta. Noori oli raske kokku saada ning esinejaid veel raskem Valgamaale
esinema saada. Järgmine aasta võikski seetõttu võtta osaluskohviku suuremalt ette ning kui on
võimalik, siis sinna tuua paar esinejat ka. Süüa oli palju, see oli positiivne. Samuti see, et
osalejate arv oli põhimõtteliselt võrdeline sellega, kui palju inimesi registreeris end.
Osaluskohviku lauajuhtidele on vaja teha koolitus, sest inimestele istutakse pähe.
2. 2015 aasta kokkuvõte
Esindatus koolitustel, messidel, seminaridel: ENL-i jõulupidu, Lahe koolipäev, ENL-i
rahvusvaheline meediakonverents, ENL-i üldkoosolek Raadil.
Tanklaga koostööd oleme sel aastal teinud kaks korda lehe tasemel, kus oli arvamusartikkel ning
kaks küsitlust. Aasta noore arhiivi jaoks Sirli paneb draivi info üles. Ja konverentsi ajalugu võiks
ka olla ilusti kuskil välja toodud kodulehel. Oleme teinud läbi aasta erinevaid pressiteateid
ürituste raames ka kohalikku lehte.
ANK projektikomisjoni ja arengunõukogu esindajaks on ja jääb edaspidi ka Sillen Klasman.
Kohtumine maavanemaga – saime ühe korra aastas kokku, pluss meie konverentsi avas
maavanem ning osales ka osaluskohvikul. Samuti andis üle aasta noore ja noortesõbra auhinna.
2015 aastal oleme koostööd teinud enim Tanklaga, Valga maavalitsusega, noortevolikogudega
oma maakonnas ning Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Aasta noore, noortesõbra ja noore muusiku valimine läks hästi, ka ette kandmine tänuüritusel
õnnestus suurepäraselt. Aasta noorsootöötaja unustasime esitada ENTK konkursile.
Koostööümarlaud noortekogu, noortevolikogude ja Tanklaga toimus kevadel Kakulaanes.
Õpilasesinduste ümarlaua on vahepeal Merike kokku kutsunud. Konverentsil aitasid kaasa Tõrva
noortevolikogu ning Tõlliste noortevolikogu liikmed.
Noorte teadlikkuse tõstmine: Haridusmess 26. veebruar, koolide külastused olid kevadel Valga
Põhikool ning Tõrva Gümnaasium.

Osaluskohvikust välja tulnud probleemide lahendamine - oleme esitlenud probleeme
maavanemale ning nende sisu koos läbi arutanud. Mõned probleemid on sellised, mida peame
esitlema Valga linna uuele noorsootöö spetsialistile.
15. jaanuariks peab olema aasta aruanne ENTK-le tehtud. Sirli valmistab esialgse kava valmis.

3. 2016 aasta planeeritavad tegevused
Teadlikkuse tõstmine noortekogust: noortekogu promoklipi lõpuni tegemine, pildipank.
Liikmete pildistamine toimub 30.detsember kell 11.00 – 16.00 Tõrva Noortekeskuses.
3.märts on haridusmess, Sillen saab osaleda, loodetavasti Catlin ka. Oleks vaja kedagi veel.
Märts 10 aasta sünnipäev, korraldab Triin. Kuupäev 26.märts kirja panna!
Osaluskohvik – kuupäev tuleks ENL-ilt küsida. Sellega seoses kindlasti koolitus!
Osaluskohvikust välja tulnud probleemidega tegelemine – Monika võtab 2015 aasta mured
kokku ning saadab listi.
Tanklaga koostöö kindlasti uuel aastal peaks jätkuma.
Osaluskogudega ümarlaud üks suur kohtumine suvel, võiks kaasata ka noorsootöötajaid. Juuni
lõpp või juuli lõpp nt.
Aasta noore ja noortesõbra valimine. Mereaasta raames midagi välja mõelda. Sillen tahab
vastutada.
16 – aastaselt valima teema. Ühiskonna tunnid, simulatsioon jms. Tanklaga koostöö! Tuleks
mõelda eraldi tegelastega lugu välja, et valimisi positiivselt reklaamida.

Protokollis Sirli Pippar

