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Mis ja millal? 

Märksõnapilvede mõte on tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti 

mitmekülgsust ja ametinimetuste paljusust. Soovime anda vastust küsimusele - kes 

on noorsootöötaja? 

Noorsootöötaja ametinimetuste märksõnapilvi kutsub üles tegema Eesti 

Noorsootöötajate Kogu üleriigilise noorsootöö nädala raames, mis toimub 6.-12. 

novembrini 2017 ja täpsemalt noorsootöötaja ametile pühendatud päevaks, mis on 

8.novembril.  

 

Millest alustada? 

 

Alusta oma valla/linna noorsootöötajate 

ametinimetuste kaardistamisest. 

Inspiratsiooni kogumiseks võib kasutada 

ENK koostatud ametinimetuste 

näidisloetelu: 

https://goo.gl/forms/dUNpbHVEl4tatwqj2.  

Ärgitame kohtadel märkima just selliseid 

ametinimetusi nagu ise tavapäevaselt 

kasutate (nt tantsuka treener, saviringi 

juhendaja jne). Soovi korral võib jääda ka 

väga ametlike ja pikkade ametinimetuste 

juurde (nt treener-metoodik või huvijuht 
direktori asetäitja noorsootöö alal). 

Märksõnapilve moodustamiseks palun märkige ametinimetused järjest, tühikute asemel 

kasutage märki ∼ (nt võtke siit samast kopi-paste) ja eraldage ametnimetused komaga. 

Näidis: huvijuht∼noorsootöötaja, noortekeskuse∼juhataja, MTÜ∼juhatuse∼liige, 

Kodutütarde∼peavanem, noortevaldkonna∼koolitaja, noorsooteenistuse∼juhataja, 

noorsootöö∼arendusjuht jne. 

Ametinimetuste kaardistamine ei pretendeeri lõpliku tõe väljaselgitamisele, segaduste 

vältimiseks soovitame märkida ka „jpt“(ja paljud teised). Kui ametinimetusi koguneb väga 

palju (suuremate omavalitsuste puhul), siis soovitame üksikuid ametnimetusi rühmitada 

(nt muusikaringi juhendaja, saviringi juhendaja, kunstiringi juhendaja, draamaringi 

juhendaja, loodusringi juhendaja = ringijuhendaja). Üle 100 märksõna ei õnnestu pilve 

mahutada (ülemisel näidisel on u 40 nimetust). 

Lisaks kaardista Facebooki (FB) lehed ja neid haldavad kontaktisikud, kes teie 

märksõnapilve 8. novembriks üles seavad.  

 

 

Kaasa noori? Kuidas?  

Kutsume KOVe/noorsootöötajaid märksõna pilve jaoks info kogumiseks kaasama noori, nt 

õpilasesindusi (nt ülesandega kaardistada õpilasesinduse liikmete noorsootöötajate 

ametinimetused, seejärel lisada need, mida veel teatakse).  

https://goo.gl/forms/dUNpbHVEl4tatwqj2
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Miks just vald/ linn? 

Noorsootöö korraldamise eest vastutab kohalik omavalitsus (volikogu, valla- või 

linnavalitsus ning selle hallatavad asutused ja partnerid). Soovitame noorsootöötajate 

ametinimetuste kaardistuse teha nende noorsootöötajate kohta, kes teie omavalitsuse 

territooriumil tegutsevad ja kelle juures teie noored käivad (sh näiteks kõrvalvalla 

tehnikaringi juhendaja). 

 

Kes korjab ametnimetused kokku? 

Noorsootöötajate ametinimetuste kaardistuse võib teha iga noortevaldkonnas tegutsev 

inimene. Väga mitmed kohalikud omavalitsused on hiljuti teinud noorsootöö kvaliteedi 

hindamise – üks võimalus on kaardistamiseks äratada ellu enesehindamise meeskond ja 

kasutada hindamise tulemusi. Iga valla/linna kohta võiks tekkida siiski 1 märksõnapilv. 

 

 

Soovin ENK abi! 

Kui ametinimetuste kaardistus tehtud, siis on aeg tulemuste visualiseerimiseks ehk 

märksõna pilve tegemiseks.  

Siin tuleb appi ENK.  

1. KOVi esindaja sisestab hiljemalt esmaspäeval, 6. novembril kl 12ks oma andmed 

siin: https://goo.gl/forms/dUNpbHVEl4tatwqj2  

2. ENK meisterdab FB kaanepildi suuruse märksõnapilve jpg formaadis KOVi jaoks 

valmis ja edastab 7. novembri jooksul KOV kontaktisikule; 

3. KOV avalikustab oma valla/linna FB lehel/, noorsootöö asutuste, koolide jt sobivatel 

lehtedel märksõnapilve FB kaanepildina 8. novembril. 

 

Pildi juurde kopeeri selgituseks:  

See on meie valla/linna noorsootöötajate ametinimetuste märksõnapilv. Pilve mõte 

on tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust ja 

ametinimetuste paljusust. Soovime anda vastust küsimusele - kes on 

noorsootöötaja?  

Sõnapilvi tehakse noorsootöö nädala „NUTIKAMALT, VIRTUAALSEMALT, 

GLOBAALSEMALT - PILVEDESSE" raames, mis toimub 6.-12.11.2017. 

 

Tahan ise proovida 

Märksõna pilve tegemiseks kasutame MS Word Add-in (liidest) Pro Word Cloud. Kes 

soovib, saab ise katsetada, õpetus on leitav 

siin: https://www.youtube.com/watch?v=my1JRX84tyc 

Pilvemeisterdamise programmide katsetused näitasid, et enamik vabavaralisi töövahendid 

ei salli pikki sõnu, täpitähti, sõnade lahku kirjutamist jne. Pro Word Cloud programmis on 

need probleemid minimeeritud. Miinuseks, et kujunduse-värvide võimalusi on vähem.  

https://goo.gl/forms/dUNpbHVEl4tatwqj2
https://www.youtube.com/watch?v=my1JRX84tyc
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Miks me seda teeme? 

Lapsevanematena usaldame oma kõige kallima vara – meie lapsed – sageli mitmeteks 

tundidest ja mõnikord isegi päevadeks teiste hoolde. Me soovime oma lastele parimat, aga 

me ei oska või ei saa kõike ise oma lastele õpetada. Sageli ongi nendeks inimesteks 

noorsootöötajad, kelle valvsa pilgu alla me oma lapsed usaldame ja rõõmustame, kuidas 

laps tuleb koju mõne uue oskuse, tarkuse või väljakutsega.  

Noorsootöö nädala mõte on märgata neid inimesi, kes hoolitsevad meie laste ja noorte 

eest ja aitavad neil kasvada, avastada oma andeid ja neid arendada. Vähemalt kord aastas 

võiks mõelda, kes on need inimesed laste ja noorte ümber, kes neid mõjutavad, 

innustavad ja julgustavad olema rohkem kui nad muidu suudaksid ja ütlema neile „Aitäh!“. 

Kes on noorsootöötaja? 

Kuna noorsootöötaja tööpõld on väga lai, siis ei ole väga lihtne ka üheselt vastata, kes on 

noorsootöötaja.  

Noorsootöötaja amet on väga mitmekülgne ja noorsootöötaja kui üldnimetuse alla mahub 

väga palju nii ametlikumaid kui ka suupärasemaid nimetusi. Olgu nendeks näiteks laste- 

ja noorte laagri juhataja või tantsuka juhendaja.  

Lisaks võib noorsootöötaja tegutseda nii palgatöötajana kui vabatahtlikuna. Näiteks 

muusikakooli õpetaja teeb sageli oma tööd täiskohaga, samas kui Kodutütarde juhendaja 

tegutseb vabatahtlikuna oma põhitöö kõrvalt.  

 

Noorsootöötaja ei ole õpetaja ja nagu on ka 

Sõna „õpetaja“ seondub peamiselt kooliga, kus käimine on kohustuslik. Koolitarkuse taga 

ajamist nimetatakse ka formaalseks õppeks, kus töö käib õppekavade alusel ja tulemusi 

kontrollitakse. Ka noorsootöötajat võib pidada õpetajaks, sest ka tema tegevus on 

suunatud noore arendamisele, uute oskuste, teadmiste ja kogemuste hankimisele. Oluline 

vahe on selles, et noorsootöös osaleb noor oma vaba tahte alusel. Noor ise valib näiteks, 

kas ta tahab käia kunstiringis või olla valitud õpilasesindusse.  

Noorsootöötaja ei ole sotsiaaltöötaja ja nagu on ka 

Mõnikord arvatakse, et noorsootöötaja peamine ülesanne on töötada äärmuslikult 

haavatavate noorte sihtgrupiga, näiteks: hooletusse jäetud ja väärkoheldud lapsed, 

õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade 

sotsiaalsete sidemetega perede lapsed või kinnistes asutustes viibivad noored. Noorsootöö 

katab kõiki noori vanuses 7-26. Mõnes noorsootöö valdkonnas võib olla haavatavaid noori 

rohkem (näiteks Noorte Tugila projektis osalejad), mõnes vähem.  

Noorsootöötaja kui professioon 

Hiljuti täitus Eestis noorsootöö hariduse 25. aastapäev, sel puhul toimus noorsootöötaja 

professiooni käsitlev seminar, mis on ka järelvaadatav: https://enk.ee/otseulekanne-

noorsootoo-hariduse-25-aastapaevale-puhendatud-seminarilt/  

Muuhulgas toodi välja professionaliseerumisele viitavaid tunnuseid: kutseala muutub 

täiskohaga tegevuseks, kutseala õpetatakse ülikoolides, kutsala liidu v ühingu 

moodustamine, eetikakoodeksi olemasolu ja juriidiline tunnustamine.  

https://enk.ee/otseulekanne-noorsootoo-hariduse-25-aastapaevale-puhendatud-seminarilt/
https://enk.ee/otseulekanne-noorsootoo-hariduse-25-aastapaevale-puhendatud-seminarilt/
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Võib öelda, et Eestis on mitmed noorsootöö ametid olnud traditsiooniliselt täiskohaga töö, 

näiteks huvijuhid, huvikoolide juhid ja õpetajad, noortekeskuse juhid ja noorsootöötajad 

jne. Noorsootööd õpetatakse kõrghariduse tasemel Eestis kolmes linnas: 

https://enk.ee/noorsootoo/noorsootood-opetavad-ulikoolid/. Noorsootöötajad on 

ühinenud liitudesse juba aastast 1999/2000: https://enk.ee/organisatsioon/ajalugu/. 

Kutse-eetika põhiteesid noorsootöös pärinevad aastast 2002: 

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10452095/lisad/10452096. 

Noorsootöö seadus on Eestis vastu võetud 1999. aastal, lisaks reguleerivad valdkonda veel 

mitmed õigusaktid: https://www.hm.ee/et/tegevused/noortevaldkond/noorsootoo.  

Vaata ka, kuidas Rajaleidja noorsootöö ametit tutvustab: 

http://ametid.rajaleidja.ee/Noorsootootaja-1  

  

 

Noorsootöö nädal 2017 

Noorsootöö nädal toimub seitsmendat aastat, tänavu 6.-12. novembrini. Noorsootöö 

nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt 

tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema 

avalikkuse silmis.  

Sel aastal keskendutakse nutika noorsootöö teemadele ja nädala pealkirjaks on: 

„NUTIKAMALT, VIRTUAALSEMALT, GLOBAALSEMALT - PILVEDESSE". 

Seega on nädala eesmärgiks pöörata tähelepanu nutikate ja digitaalsete võimaluste 

kasutamisele noorsootöö tegemisel ning nädala jooksul tuuakse üle-eestiliselt esile 

erinevate tarkade lahenduste igapäevane kasutamine töös noortega. Noorsootöö nädal on 

Eesti Euroopa Liidu eesistumise ametlikus kalendris olev sündmus. 

Noorsootöö nädalat korraldab Eesti Noorsootöö Keskus: https://www.entk.ee/nutikamalt-

virtuaalsemalt-globaalsemalt-pilvedesse-ehk-noorsootoeoe-naedal-2017 koostöös 

noortevaldkonna partneritega: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti 

Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liit, SA Archimedes Noorteagentuur 

 

Eesti Noorsootöötajate Kogust 

Eesti Noorsootöötajate Kogu (edaspidi Kogu või ENK) on mittetulunduslik organisatsioon, 

mille eesmärk on noorsootöö ja noorsootöötajate professionaalne arendamine. 

Eesti Noorsootöötajate Kogu ühendab noorsootöötajaid ja huvijuhte, kes tegutsevad 

noortevaldkonnas tööalaselt või vabatahtlikuna. 

Loe lähemalt: https://enk.ee/ 

ENK teeb ka oma liikmete ametinimetuste pilve. Nädala lõpuks teeme ka kõikide ENK 

kaudu osalenute pilvedest galerii ENK FB lehel: https://www.facebook.com/enk.org.ee 

 

Tekkis küsimus? Võta kindlasti ühendust! 

Kaisa Orunuk, ENK tegevjuht, kaisa.orunuk@enk.ee, tel 52 73 143 

https://enk.ee/noorsootoo/noorsootood-opetavad-ulikoolid/
https://enk.ee/organisatsioon/ajalugu/
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10452095/lisad/10452096
https://www.hm.ee/et/tegevused/noortevaldkond/noorsootoo
http://ametid.rajaleidja.ee/Noorsootootaja-1
https://www.entk.ee/nutikamalt-virtuaalsemalt-globaalsemalt-pilvedesse-ehk-noorsootoeoe-naedal-2017
https://www.entk.ee/nutikamalt-virtuaalsemalt-globaalsemalt-pilvedesse-ehk-noorsootoeoe-naedal-2017
https://enk.ee/
https://www.facebook.com/enk.org.ee
mailto:kaisa.orunuk@enk.ee

