
ENKi liikmete kohtumine Zoomis 31.03.2020, kell 15.00-17.00 
 

1. Milliseid lahendusi on noorsootöös rakendatud praegusel kriisiajal? 
2. Millised lahendamata väljakutsed on  
3. Kuidas ENK saab praegusel hetkel toeks olla? 

 
ENTK.ee erileht -https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/ 
Sinna koondatakse oluline kriisiolukorda puudutav info, mh info Haridus- ja          
Teadusministeeriumilt, kuigi ministeeriumil on ka enda leht.  
 
Lehel on info webinaride, algatuste kohta, millest võiks kasu olla noorsootöös. Sinna on             
koondatud ka praktilisi näiteid ja lahendusi, mis võiks teisi noorsootöötajaid inspireerida. See            
töötab hästi, juba on viidud selle abil kokku erinevaid osapooli jne.  
 
Kutse taotlemise tähtaega on nüüd pikendatud ja koostöös Veriffiga on välja töötatud            
täisdigitaalne lahendus kutse-eksamite elluviimiseks. Kutse taotlemise tähtaeg: 30.04.2020.  
 
Senised kaks nädalat on olnud kriisikäitumine, suhtleme katustega, kuid sellest ei saa            
puududa ka strateegiline planeerimine.  
 
Noortekeskused on kasutusele võtnud Discord’i, Roblox’i ja Nutivaramu        
(https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutivaramu/) 
 
Hetkel suuremad väljakutsed:  

● Õpiabi noortele - noorsootöötajad on üle Eesti pakkumas noortele õpiabi. See on            
hetkel vajalik, kuid peame jälgima, et noorsootöötaja töö ei teiseneks õpiabi           
korraldamiseks. Kriisist väljumisel on oluline, et noorsootöö jätkuks, seda enam, et on            
KOVe, kus noorsootöötajad on palutud täitma kriisist tulenevalt teisi tööülesandeid.  

 
● Kui varem oleme kurtnud, et noored tahavad liialt palju netis olla, siis nüüd on noored               

arvutist väsinud. Noored on näiteks challengitest väsinud ja peame sellega arestama.  
 

● Keeruline jõuda ka nende noorteni, kelle osalemine eeldaks vanemate osalemist -           
alla 10aastased noored.  

 
● Paljudel noortel puudub tehniliselt ligipääs. Nutivahendeid ei ole kodus piisavalt, sest           

neid on vaja kasutada samaaegselt vanematel tööks, õpilastel koolitööks jne.  
 

 
 

● Huviharudus - lapsevanemad ei ole valmis samal moel erahuvihariduses e-õppe eest           
maksma. 
 

Kui midagi positiivset antud olukorras otsida, siis tundub, et see on vallandanud tõelise              
loomepuhangu noorsootöös.  
 

https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/
https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutivaramu/


#nutinoorsootöö 
 
Mis nendest uutest lahendustest jääb, näeme, kui kriis saab läbi. ENTKs oleme ühenduses             
ka rahvusvaheliste partneritega.. Kui Eestis kuskil tehakse midagi, mida võiks          
rahvusvaheliselt tutvustada, võib Üllyle teada anda.  
 
Sel neljapäeval toimub ka HITSA webinar huvijuhtidele. https://koolitus.edu.ee/training/3888 
 
Maris Uusküla, Valdeku noortekeskus - meil on kasutusel Discord ja Instagram. Püüame            
panustada sellele, et suhelda noortega üks-ühele. Võtsime tegevusi vähemaks ja pigem           
lihtsalt panustame üks-ühele suhtlusele, kuna näeme, et seda on rohkem hetkel vaja.            
Tahetakse õue minna, ei taheta enam toas olla ja internetist on küllastus, sest kogu koolitöö               
on internetis.  
 
Anette Mandel, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - keskendume noorte enesearendamisele.          
Oleme webinarides käsitlenud raha ja enda kutse teemat. 60 osalejat webinaris ei ole olnud              
mingi probleem, noored on huvitunud. 
 
Kristina Aleksejeva - Kesklinna noortekeskus. Noortekeskuse reageerisid kriisiolukorrale        
kiiresti, et oma töö ümber muuta ja teha virtuaalseks. Kasutame sotsiaalmeedia kanaleid.  
 
Suurimad väljakutsed on, et noored tahavad lihtsalt suhelda. Seetõttu kasutame näiteks           
Instagram story’sid, küsime seal küsimusi. Kõige suurem murekoht on, et kuidas noorte            
jaoks õigel ajal praegu olemas olla.  
 
Anneli Meisterson, Kuressaare noortekeskus - Saaremaal käisid terve eelmine nädal          
noorsootöötajad üle saare teavitustööd tegemas. Murekoht on need noored, kellega on           
olnud muret ka enne kriisi. Need, kellel on pered ja kodud, neil on kõik hästi.               
Noorsootöötajad käivad ringi kahekaupa ja peale igat patrulli kannavad ühisesse vormi info,            
kust Anneli annab info edasi lastekaitsele ja noorsoopolitseile.  
 
Hea on see, et noorsootöötajad teavad oma noori ja nende konteksti ja seetõttu on oluline,               
et noorsootöötajad on praegu sellisel moel rakendatud.  
 
Drooniteavitus - Droonidega teavitati inimesi, nt metsaradadel, kuhu patrull minna ei saa ja             
tuletab meelde praeguseid kriisiaja reegleid.  
 
Mõned tegevused, mida oleme teinud:  
Viska nutt nurka - noored on ekraanist väsinud.  
Motopatrull - kasutasime ka 360 kaamerat ja testisime esimest korda. 
Neljapäeval, 2.04.2020 on tulemas huvijuhtide webinar, saab arutada, kuidas huvijuhid ja           
noorsootöötajad saaksid praegusel hetkel oma jõud ühendada.  
 
Nutivaramu on olnud hea, kust saada ideid.  
 

https://koolitus.edu.ee/training/3888


Suurim väljakutse on noorte teavitamine praegustest kehtivatest reeglitest: kas ise võib           
maski teha, kas kelguväljak on mänguväljak jne.  
 
Meil on noorsootöötajatele ja vabatahtlikele tehtud ka juhend, kuidas ja mida noortega            
rääkida.  
 
Väljakutse on ka nooremad noored - 5 ja 7 aastased, kes ei adu asja tõsisust ja ütlevad, et                  
ema lubab välja. Üldiselt noorsootöötajaid kuulatakse kuulavad, iga kogukond teab oma           
noori, seda parem tunnetus noorsootöötajal on, et kas läheneda noorele sõprade või            
vanemate kaudu.  
 
Marge Tänava, Kastre vald - noorsootöötajad käivad väljas, kohtuvad noortega. Noored           
käivad mõnikord lausa noorsootöötaja akna all. Probleem on noorte kogunemised. Noored           
on leidlikud, teavad, mis tingimustel võivad kohtuda ja hakkavad siis leidma võimalusi ja             
vabandusi, kuidas ollakse ühest perest jne.  
 
Tehti ka üleskutse, et noorsootöötajad on valmis pakkuma õpiabi neile, kelle vanemad on             
tööl. Murekohaks on aga haridusliku erivajadusega noored, kes vajavad kontaktõpet, mitte           
e-õpet.  
 
Maris Uusküla - Noored mõtlevad välja erinevaid vabandusi, sest see teavitustöö nende            
jaoks on olnud minimaalne ja reeglid hakkavad kehtima üleöö nende jaoks. Lisaks sellele,             
mida ei tohi, on oluline noortele ka öelda, mida sellel ajal tohib teha.  
 
Suunamudijate jt noorte kaasamine teavitustööks.  
Üks mõte on igas oma kogukonnas kaasata neid noori, kes võiksid teavitustööga aidata.             
Lisaks suunamudijad jms. Nt Kelly Sildaru on teinud üleskutse kodus püsimiseks:           
https://sport.err.ee/1069456/kelly-sildaru-noortele-eriolukord-ei-ole-selleks-et-saaksime-sopr
adega-kokku-saada 
 
Nt teha väljakutse, miks olen kodus või mida kodus teen? 
 
Teeviidal on just ka töös selline tegevus, kuhu on kaasatud tuntud suunamudijad ja             
sportlased, aga näiteks oli mõte, et võiks kaasata ka õpilasesindusi noorte teavitamiseks.  
 
Heili Griffith - ENKis on olnud pikemalt plaan võtta kasutusele mõni keskkond, kus             
noorsootöötajad saaksid operatiivselt jagada infot, küsida küsimusi, nõu. Hetkel katsetame          
Slack keskkonda väiksemas ringis, et selle võimalustega tutvuda ja läbi mõelda, kuidas            
liikmed võiksid seda kasutada. Kui oleme valmis, kutsume liikmeid liituma ja saame teha             
paar kiirkoolitust, kuidas seda kasutada. See võimaldab luua eraldi kanalid eraldi teemade            
jaoks, nt nagu kriisinoorsootöö või maakondade kaupa.  
 
Zoom’i chatis toodi välja ka, et mõned omavalitsused on Slack’i kasutanud ja seda on kerge               
selgeks õppida. Mõned koolid kasutavad Teams’i.  
 

https://sport.err.ee/1069456/kelly-sildaru-noortele-eriolukord-ei-ole-selleks-et-saaksime-sopradega-kokku-saada
https://sport.err.ee/1069456/kelly-sildaru-noortele-eriolukord-ei-ole-selleks-et-saaksime-sopradega-kokku-saada


Koosolekul käis läbi ka arutelu huvijuhtide töö teemal. Nagu mainitud, toimub 2.04.2020            
huvijuhtidele mõeldud seminar. Sealt saab arvatavasti ideid ja mõtteid, kuidas sellel teemal            
edasi liikuda ja võib-olla teha eraldi kohtumine huvijuhtidele. Ka õpilasesindused on hetkel            
olnud vaiksed, kuigi nt mõnel pool nad nõustavad Discord’is noorsootöötajaid.  
 
Ilona-Evelyn Rannala (ENK) küsis, kas KOVide tasandil oleks vaja eraldi kohtumist? Tehti            
ettepanek, et KOVide ja noortekeskuste juhtide suunal võiks mõelda eraldi kohtumise peale.            
Kas koos või eraldi? Palju on neid omavalitsuste algajad spetsialistid. Riigirahastus - mis             
saab huvihariduse riiklikust rahastusega. Huvikoolide teema, kuidas praegu huviharidust         
korraldada? 
 
Eraldi võiks teha Discord’i teemalise kohtumise. Jagada kogemust, üksteist toetada.  
 
Kauri Kaljuste, Lille maja - Nt Tartu on algatanud Discord’is Tartumaa noortekeskuse, kus             
kõik noored Tartumaal on ühenduses. Discord on pigem noortele kasutamiseks.  
 
Discordis on väiksemaks jäänud osalus, õpiabi töötab seal hästi, on kooliabi nurk, kus tore              
on, et ka noored ise toetavad ja aitavad üksteist koolitöös. Väljakutse on leida tasakaal              
haridusliku ja meelelahutuse vahel. Noored on väsinud päeva lõpuks koolitööst. Noored           
ootavad, et noorsootöötaja võtaks ise nendega ühendust. Väljakutse on ka, et kuidas jõuda             
nende noorteni, kes muidu käisid noortekas, aga nüüd on ära kadunud.  
 
Lõpetuseks otsustasime, et iga kahe nädala tagant kohtume Zoomis, sarnaselt tänasele           
kohtumisele.  
 
Eraldi kohtumine Discord’i teemade käsitlemiseks. Discord’i võlud ja valud.  
 
KOVide spetsialistide ja noortekeskuste juhtide koosolek võiks tulla eraldi.  
 
Ja huvijuhtide teemal arvatavasti tuleb ka huvijuhtidele eraldi koosolek.  
 
Lisaks infot koosoleku chatist:  
 

From Kati Nõlvak : Edgari artikkel ENTK kodulehel ja üleskutse KOVidele:            
https://entk.ee/edgar-schlummer-noorsootoo-jatkub-virtuaalselt-kuid-vajab-meie-koigi-tuge/  
 

 
 
Koosolekut juhatas ja kokkuvõtte koostas: Heili Griffith, Eesti Noorsootöötajate Kogu 
 
  
 
  
 
 
 


