
Tartu Linna Noortevolikogu

III istungi protokoll

Kuupäev: 10.05.2022

Algus – 17.00

Lõpp – 20.00

Osalesid – Emma Kruusmäe, Anastassia Surgutšova, Henn Kaaleb Humal, Veronika

Dolgoševa, Marie-Liset Tauts, Mia Faster, Raul Tamm, Robin Sepma, Tõnn Martin Tirgo,

Tea Liis Simm, Helen Siska (Kultuuriosakonna noorsootöövaldkonna juht)

Protokollija – Tea Liis Simm

Juhataja – Emma Kruusmäe

Puuduvad – Kertu Allas-Laumets, Rebecca Valge, Liisi Haljasorg, Liisa Riso, Laura Liis

Luhamäe

Külalised –

Päevakord:

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine

2. Istungi päevakorra kinnitamine

3. Euroopa päeva tagasiside

4. Uppsalas käik 2.-7- mai

5. Kohtumine avalike suhete osakonnaga (ASO)

6. Ülevaade ENL arenguprogrammist ja ENLi sünnipäev

7. Balti Uuringute Instituudi küsitlus

8. Lastekaitsepäev 1.juuni 2022

9. Kohtumine Kambja noorteaktiiviga

10. Autovabaduse puiestee

11. Eelarvest

12. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine

13. Vaimse tervise rahastusvõimalused Mihkel Leesiga

14. Õpilasliidu sallivuskonverents

15. Kohapeal algatatud punktid

1. Istungi juhataja ja protokollija kinnitamine



Koosolekut juhatab noortevolikogu esimees Emma Kruusmäe. Koosolekut protokollib Tea

Liis Simm.

2. Istungi päevakorra kinnitamine

Päevakorda lisati Mia Fasteri ettepanekul abilinnapea Mihkel Leesiga koostöövõimalus

vaimse tervise alal ning koostöökoht Õpilasliiduga..

3. Euroopa päev

Ülevaade ja tagasiside osalejatelt. Üldiselt jäid osalejad rahule. Pitsa hour ja küsitluse

reklaamimine läks hästi, kuid üritusele eelnev sisekommunikatsioon peab järgmine kord

selgem olema, et kõik oleksid toimuvast võrdselt teadlikud.

4. Uppsalas käik 2.-7- mai

Põhjamaade sõpruslinnade kohtumine Rootsi, Eesti, Soome; Taani, Norra ja Islandiga.

Ülevaade ja tagasiside osalejatelt. Üritus ja võimalus oli äge, aga arutelus olid teemad, mida

2024. aastal Tartus sama üritust korraldades paremini teha, et noored oleksid reaalselt

programmi kaasatud nig toimuks edukas koostöö noorte ja poliitikute vahel.

5. Kohtumine avalike suhete osakonnaga (ASO)

Anti ülevaade tehtud kokkulepetest, mis parandavad Tartu linna noortevolikogu kuvandit

linna tasandil, näiteks pressiteadete edastamine avalike suhete osakonnale. Samuti otsustas

noortevolikogu, et plaanitud logo konkurssi ei toimu, sest Tartu linn plaanib teha enda

kuvandile seda sügisel 2022 ning avalike suhete osakonnale anti teada, et TLNV soovib olla

sellesse kaasatud. Tekib ühtne stiil, kuvand  ja visuaal, seotus rohkem Tartu linnaga.

6. ENLi arenguprogramm ja ENLi sünnipäev

Arenguprogrammi kohtumine toimub 26. mail kell 17.00 Raekoja istungite ruumis. Peame

andma ülevaate probleemidest kommunikatsiooni, huvikaitse ja organisatsiooni

jätkusuutlikkuse valdkondades ning võimalikest lahendustest.

Anti ülevaade, et 21. mail toimub ENLi sünnipäev, kuhu on oodatud kõik noortevolikogu

liikmed ning 22. Mail toimub ENLi üldkoosolek, millest võivad samuti kõik osa võtta.

Hääleõigust noortevolikogul seal ei ole, aga tegeleme sellega, et hääl tekiks (vaja ülevaadata

võimalik MTÜ loomine).



7. Balti Uuringute Instituudi küsitlus

Seoses TLNV Erasmus+ projekti uuringu „Tartu noorte teadlikkus noortevolikogust“ algas

teine küsitluse voor Tartu linna noortevolikogu kuvandi ja kättesaadavuse kohta, mis on

avatud vastamiseks 9. maist 29. maini. Vastanute vahel loositakse välja meeneid.

Loosiauhindade väljaandmine toimub ideaalis lastekaitsepäeval telgis või siis nädal peale

küsitluse lõppemist.

8. Lastekaitsepäev 1.juuni 2022

Lastekaitsepäev “Julge olla sina” toimub 1. Juunil 2022. Noortevolikogu plaanib olla

seltskonnaga telgis ja jagada loosiauhinnad välja ning teha võib-olla Kahoot, suhelda

noortega ja tutvustada noortevolikogu tööd.. Samuti otsustati korraldada noortevolikogu ja

-valdkonna teemaline vestlusring. Tartu noorsootöö keskuse esindajatega toimub

selleteemaline kohtumine 11. mai. Edasi tegutseb sellega sellest huvitunud noortevolikogu

liikmed.

9. Kohtumine Kambja noorteaktiiviga

Kambja noortevolikogu soovib kohtuda Tartu linna noortevolikoguga, et jagada kogemusi ja

saada nõuandeid oma tööks. Lepiti kokku, et nad on oodatud järgmisele istungile, mis toimub

30. mail.

10. Autovabaduse puiestee

Arutelus, mida teha ja millal teha ning kes on huvitatud korraldamisest. Esialgu on soov teha

augusti alguses, kuid täpsed ürituste teemad on lahtised. Arutelus on poliitiliste

noorteühenduste debatt, karaoke õhtu jms. Edasi tegeleb sellega huvitunud noortevolikogu

liikmetest koosnev töörühm.

11. Eelarvest

Henn Kaaleb Humal esitas Helen Siskale päringu noortevolikogu eelarve kohta ja kulutuste

kohta aasta alguses toimunud valimiskampaania raames. Helen vastab Kaalebile päringule

otse.

12. Volikogu komisjonides olevate eelnõudega tutvumine ja arvamuse avaldamine

Käidi üle kõikide komisjonide päevakorra punktid ning kes komisjonides sel nädalal

osalevad. Miski pikemalt arutellu ei jäänud.



13. Vaimse tervise rahastusvõimalused Mihkel Leesiga

Abilinnapea Mihkel Leesiga arutati Uppsalas, et sotsiaalvaldkonna eelarve on summa, mida

on vaja suunata noorte vaimse tervise edendamiseks. Arutati, mis viisil saab noortevolikogu

anda sisendit, et seda raha võimalikult otstarbekalt kasutatakse.

14. Õpilasliidu sallivuskonverents

Idee teha midagi sarnast Õpilasliidu sallivuskontserdile, aga otsustati, et sarnaseid teemasid

saab kajastada sügisesse planeeritud “Öötöö” raames, mis on suunatud õpilasesindustele.

15. Kohapeal tekkinud teemad

Kohapeal tekkinuid küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja                                                                              Koosoleku protokollija

Emma Kruusmäe                                                                                             Tea Liis Simm


