
 

 
Eesti Noorsootöötajate Kogu ühendab noorsootöötajaid ja huvijuhte, kes tegutsevad 
noortevaldkonnas tööalaselt või vabatahtlikuna.  

ENK on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on noorsootöö ja 
noorsootöötajate professionaalne arendamine. Eesmärkide saavutamiseks ENK 
esindab, toetab ja tunnustab oma liikmeid ning tegeleb huvikaitse, noorsootöö 
valdkonna ja keskkondade arendamisega. 
 
 

Miks ENK? 
 

ENK eesmärgiks on olla ühing, mis on avatud igale isikule, kes tegutseb 
noortevaldkonnas, järgib me põhikirja, vastab lastekaitseseaduses kehtestatud lastega 
töötamise nõuetele ning järgib oma töös noorsootöötaja kutse-eetikat. 

Ühing võimaldab selleks infot ning arvamusi koguda ja kujundada, et 

noorsootöötaja saaks abistada  noort ühiskonnas oma tee leidmisel ja käimisel.  

Oma tegevuste kujundamisel ühing pakub just noorsootöö tegijale arenguvõimalusi ja 
võimalusi eneserealisatsiooniks, et noorsootöötaja saaks paremini täita oma rolli- 
pakkuda parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi noorele inimesele ning seda 
väljaspool formaalharidust, perekonda ja tööd. 

Kogusse kuuluvad noorsootöötajad ja noortega töötavad isikud - see tähendab 

erialaseid arutelusid ja noorsootöötajate jõustamisele fokuseeritud projekte. 



 

Kogus osaledes on võimalik valida või vajadusel initsieerida oma alahuvile vastav 
nõukoda (kõnekeeles ka : sektsioon). 

Kogus initsieeritakse ja viiakse ellu erinevaid projekte, ka välismaise mastaabiga, 

mis sisaldavad ka uute valdkondlike metoodikate tutvustamist. 

Kogus on võimalik oma vaba aega noorsootöötajalikult veeta parimal moel oma ideid 
teostades nii Eesti ulatuses kui ka välismaal koostöös sarnaste 
partnerorganisatsioonidega. 
 

 
Tagasivaade ENK kujunemisloole 

 

ENK eelkäijateks olid Eesti Noorsootöötajate 
Ühing (ENÜ) ning Eesti Huvijuhtide Liit 
(EHJL).  

1. aprillil 1999 jõustus Eestis Noorsootöö 
seadus. Noorsootöö on noortele tingimuste 
loomine arendavaks tegevuseks, mis 
võimaldab neil vaba tahte alusel 
perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt 
tegutseda. 

ENÜ 

ENÜ loodi kohe peale seaduse jõustumist 19. mail 1999 ja täitis kolme suurt eesmärki: 
1) noorsootöö valdkondliku arengu toetamine, 2) noorsootöötaja kui professionaali 
arengu toetamine ning 3) noorsootöötajate seisukohtade esindamine. Algselt koondas 
ENÜ maakonna noorsootööga tegelevaid nõunikke ning nimigi oli sellele vastav – Eesti 
Noorsoonõunike Ühendus. Ühendus kasvas jõudsalt ning liikmeskonna kasvuga koos 
sai 2005.a uue nime – Eesti Noorsootöötajate Ühendus.  

EHJL 

Aasta pärast ENÜ asutamist, 25. mai 2000 loodi EHJL. EHJL esindas koolide huvijuhte ja 
osalesid noortevaldkonna arendamisel, rõhuga koolides toimuvale noorsootööle ja 
rääkis kaasa kooli huvitegevuse valdkonna kujundamisel. 

Kahe algselt eraldi tegutsenud organisatsiooni liitumist võib pidada valdkondlikule 
arengule vastavaks asjade loomulikuks jätkuks. Pildil täistavad ühingute liitumist Triino 
Lest (EHJL)ja Ilona-Evelyn Rannala(ENÜ). 

 
 



 

 
Juba tehtust 

 

✓ Noorsootöötajate suvekooli 
mõttest idanenud 
Teadmiste Pada (aastast 
2013 kuni 2017 juba viies 
seminar)  

✓ Noorsootöötajate 
populariseerimiseks 
korraldatud esseekonkurss 
(„Mõistujutte 
noorsootöötajast“ 2013) ja 
fotokonkurss 
(„Noorsootöötaja omas 
mahlas“ 2013) 
 

✓ Kirjalike materjalide koostamine, sh artiklid ja kogumikud (2007, 2015, 2016)  
✓ Noorsootööprojektid kohalike omavalitsustega (Tallinna IV Noorsootöö Foorum 

2011, kohalike omavalitsuste noorsootöö kvaliteedi hindamine (2017) 
✓ Noorsootöötajate professionaalsuse tõstmiseks erinevate koolituste 

korraldamine (EBSiga ja TLVga koostöös coachingu koolitus 2014, kvaliteedi 
välis- ja sisehindajate koolitus 2017), oma liikmetele seminaride korraldamine 
(iga-aastased kokkusaamised). 

✓ Koostöö maavalitsustega (erinevad infopäevad 2005-2016) 
 
✓ Koostöö üleriigiliste 
katusorganisatsioonidega (2014 
projektipartnerlus LGBT ühinguga 
ja MTÜ Avastusõpe)  
✓ Koostöö riigiga, sh Haridus- 
ja Teadusministeeriumiga ja Eesti 
Noorsootöö Keskusega (osalus 
valdkondlikus kutsekomisjonis, 
noorteühingute aastatoetuste 
hindamisel jne läbivalt) 
 
 

✓ Koostöö avalik-õiguslike organisatsioonidega ehk ülikoolidega  
✓ Rahvusvaheline koostöö (praktikantide vahendamine, noorsootöötajate 

õppevisiidid jne). 



 

 
Peamised tegevused 

 

❖ Osalus erinevates töörühmades, komiteedes, ümarlaudades, et edendada Eesti 
kohaliku, regionaalset, riiklikku noortepoliitikat ja hinnata ja väärtustada selleks 
noorsootöötajat; 

❖ ühing tõstatab küsimusi, mis on seotud riiklikult ja regionaalselt oluliste 
noorsootöö teemadega ning esitab neid valitsusele, ministritele, Eesti 
Noorsootöö Keskusele ja siduspartneritele, et koostöö oleks sihistatum ja 
edasiviiv. Arendame koostööd ka teiste ühingutega, rahvuslike agentuuridega, 
organisatsioonide ja üksikisikutega Eestis sees ja piiriüleselt. 

❖ organiseerime ühisüritusi oma liikmetele, et neid jõustada (koolitused, 
seminarid, konverentsid); 

❖ ühingu liikmed on hästiorganiseeritud listis, et olla alati kursis kõige uuemate 
valdkondlike uudistega. 
 

 

 

 
Kui sinu mõtteruumi on tulnud äge idee ja/või arusaamine, et kaasalöömine, koostöö  

või meie tegevuse toetamine oleks põnev, siis tutvu meie tegemistega: 
 

https://enk.ee/ 
Eesti Noorsootöötajate Kogu 

 

Liitu meiega! 
Koos suudame enam! 

 


