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SISSEJUHATUS 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 on kohaliku omavalitsuse 

üheks ülesandeks korraldada noorsootööd ning vastavalt noorsootöö seadusele on kohaliku 

omavalitsuse volikogu ülesandeks määrata noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil 

ja sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas. 

Käesolev noorsootöö kvaliteedi hindamine viidi läbi Kuusalu vallas. Kvaliteedi hindamise 

läbiviimiseks moodustati sisehindamis meeskond 

Liikmed:  

Krista Allik – noorsootöö koordinaator  

Elsbeth Link – noorsootöö spetsialist 

Liina Talts – Kolga Kooli huvijuht 

Anu Kirsman – juhtiv haridusspetsialist  

 Klaara Saar – Noortevolikogu esindaja 

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on saada hea ülevaade hetkel vallas toimuvast 

noorsootööst ning see on aluseks valla noorsootöö kvaliteetseks korraldamiseks. 

Kvaliteedi hindamine on ka üks vajalik eeldus seoses riikliku huvitegevuse rahastamisega. 

Kuusalu valla noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess koosnes järgmistest etappidest: 

1. Hindamismeeskonna moodustamine 

2. Andmete kogumine – küsitlused koolides ja veebis 

3. Enesehindamise läbiviimine 

4. Välishindamise läbiviimine 

5. Hindamistest kokkuvõtete tegemine ja parendusettepanekute tegemine 

 

Hindamise lähtealuseks on Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljatöötatud hindamismudel1. 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine Kuusalu vallas toimus kahes etapis: enesehindamine ja 

välishindamine. Enesehindamise puhul hindasid valla noorsootöö osapooled ise noorsootöö 

kvaliteeti, välishindamise puhul toimus see väliste ekspertide abil. 

Enesehindamise protsessi juhtisid enesehindamismeeskonna liikmed, kaasates sellesse 

oma piirkonnas olulisi noorsootööga tegelevaid asutusi (noortekeskused, koolid, huvikoolid, 

spordiklubid, MTÜD jne). 

Kuusalu valla välishindamist teostasid: 

1. Lianne Teder (TLÜ ja pikaajaline hindaja) 

2. Kristjan Kruus (Tallinna Haridusamet ja pikaajaline hindaja) 

3. Anneli Meisterson (Saaremaa Kuressaare Noortekeskus ja pikaajaline hindaja) 

 

 

  

1 Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud ENTK koostöös Ernst & Young 

Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi 

hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada 

noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist 

arengut ning jälgida edusamme. 
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MEETODID JA ANALÜÜS 
 
Hindamismudel 
 
ENTK poolt väljatöötatud Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule 

omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid 

valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. Noorsootöö 

kvaliteedimudel aitab kaardistada kohalikul omavalitsusel noorsootöö hetkeseisu ja 

teadvustada parendusvajadused, annab tagasisidet noorsootöö tegijatele, tõstab teadlikkust 

noorsootöö valdkonna olulisusest, seab ühise standardi noorsootöö kvaliteedile, aitab 

tunnustada tegijaid, võimaldab kohalikel omavalitsustel vahetada kogemusi ning annab 

riigile tervikpildi tehtavast noorsootööst üle Eesti. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus 

võrreldakse KOVis tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub hindamismudelis. 

Hindamismudel on üles ehitatud eesmärkide ja alaeesmärkide kaupa: 

Mudeliga hinnatakse nelja põhilist eesmärki, iga eesmärgi all on täpsustavad alaeesmärgid 

ning 14 tulemusindikaatorit, millega mõõdetakse alaeesmärkide saavutamist. 

Indikaatorite täitmine või mittetäitmine annab hea ülevaate arenguvajadustest 

Enesehindajad ja välishindajad hindasid alaeesmärkide indikaatoreid skaalal 1-4  

1    – KOV territooriumil tehtav noorsootöö ei vasta kirjeldatud olukorrale 

2 – KOV territooriumil tehtav noorsootöö vastab kirjeldatud olukorrale osaliselt 

(st täidetud on mõned kriteeriumid) 

3 – KOV territooriumil tehtav noorsootöö vastab kirjeldatud olukorrale suures 

osas (st vastab enamikele tingimustele) 

4 – KOV territooriumil tehtav noorsootöö vastab täielikult kirjeldatud olukorrale 

Lisaks on mudelis kasutusel 
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Mudeliga hinnatavad eesmärgid 
 

Visioon: Igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu 

võimalused 

Eesmärk 1: Noortel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks 

Alaeesmärgid: 

✓ Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks 

✓ Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse suurendamiseks ja 
digivõimaluste kasutamiseks 

✓ Soodustatakse noorte kodanikuteadlikkuse suurendamist, kodanikukasvatuse 
tõhustamist ja mitmekultuurilisuse väärtustamist 

✓ Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ning –tulemusi 
 

Visioon: Igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu 

võimalused 

Eesmärk 2: Noorte osalus otsustes  

Alaeesmärgid: 

✓ Soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist 

✓ Soodustatakse noorte kodanikualgatust 

 

Visioon: Igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed  isiksuse arengu 

võimalused 

Eesmärk 3: Noortele on loodud tingimused noorteinfo ning ennetustegevuste 

kättesaamiseks 

Alaeesmärgid: 

✓ Noortele suunatud info on kättesaadav 

✓ Ennetustegevus ja tugi probleemidega toimetulekul on mitmekülgne ning seda 

toetatakse läbi laiapõhjalise koostöövõrgustiku 

 

Visioon: Igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu 

võimalused 

Eesmärk 4: Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 

Alaeesmärgid: 

✓ Noorsootöö on prioriteedina sätestatud KOV ametlikus dokumentatsioonis 

✓ KOV noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel 

✓ Noori kaasatakse otsuste tegemise protsessi 

✓ Olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad 

✓ Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele ligipääsetavad ja hästi varustatud 

✓ Toimub kaasaegsete ja uuenduslike meetodite ja keskkondade rakendamine 

noorsootöös 

✓ Regulaarselt uuritakse noorte sh. NEET ja tõrjutusriskis noorte vajadusi, huvisid ja 

rahulolu noorsootööga ning antakse ja  kogutakse tagasisidet, saadud teadmisi 

rakendatakse noortepoliitika kujundamisel 
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Hindamisprotsess 
 
Kuusalu valla noorsootöö sisehindamise protsess toimus mitmes etapis. Esiteks moodustati 

sisehindamismeeskond kuhu kaasati komisjoni liikmeina juhtiv haridusspetsialist, 

noorsootöötajad, Kolga Kooli huvijuht, noorsootöö spetsialist ja Kuusalu Noortevolikogu 

esindaja. Toimus sissejuhatav kogunemine 8.oktoober 2021, mille raames vaadati ühiselt 

üle ja kohandati lähtuvalt KOV eripärast küsitlus ankeete. Seejärel viidi läbi küsitlus Vihasoo 

Lasteade-Algkoolis, Kolga Koolis ja Kuusalu Keskkoolis ning Google keskkonnas noorte, 

noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide seas. Viimasena toimus tulemuste 

analüüsimine ning konsensuskoosolek 17.novembril 2021. 

Välishindamine toimus 30.11.2021 Kuusalus. Enne välishindamist tutvusid välishindajad 

sisehindajate poolt saadetud infoga, Kuusalu valla noorsootööd puudutavate 

dokumentatsioonidega ja Kuusalu valla koolide, huvikooli ja Kuusalu valla noorte 

kodulehekülgede kaudu kättesaadava infoga. Välishindamise käigus külastati Kuusalu 

Noortekeskust, Kolga Kooli, Kolga Seltsimaja, Kuusalu Spordikeskust ja Kuusalu Keskkooli. 

Kokkuvõtted koosolek valla esindajate ja sisehindamise teinute esindajatega toimus Kuusalu 

Vallamajas. Kokkusaamistel osalesid kohapeal välishindajad Lianne Teder ja Kristjan Kruus, 

veebi vahendusel Anneli Meisterson. Välishindajad esitasid oma tulemused 5.jaanuaril 2022. 
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Tulemused 
 
Niimoodi kujunesid välja Kuusalu valla noorsootöö kvaliteedi hinded alaeesmärkide lõikes. 

Olemasoleva info põhjal fikseeriti alaeesmärkide hinded, millest kujunes lõpuks nn 

keskmine. Kuusalu valla keskmiseks hindeks kujunes koos enese- ja välishindamisega 2,6 

(Aastal 2016 kujunes keskmiseks hindeks 2,3).  

Alaeesmärgid näitavad noorsootöö hetkeolukorda ja parendustegevusi vajavaid teemasid. 

Kõige kõrgeimad keskmised hinded said „3,5“ alaeesmärk 3.3 Ennetustegevus ja tugi 

probleemidega toimetulekul on mitmekülgne ning seda toetatakse läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku. „3,3“ alaeesmärgid 1.1 Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused 

noorsootöös osalemiseks ja 2.2. Soodustatakse noorte kodanikualgatust. Kõige madalama 

keskmise hinde „1“ sai alaeesmärk 4.3 Noori kaasatakse otsusetegemise protsessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antud valdkonnas tehtav noorsootöö on kvaliteetne. Puuduvad olulised 

arendusvajadused. 

 Antud valdkonnas tehtavas noorsootöö esinevad mõned arenduvajadused. 

 Antud valdkonnas tehtav noorsootöö vajab kvaliteedi tõstmist olulisel määral 

TULEMUSED EESMÄRKIDE KAUPA 

NR EESMÄRK HETKETASE SIHTMÄRK 

E1 

Noortel on rohkem valikuid 

oma loome- ja 

arengupotentsiaali 

avamiseks. 

2,9 4,0 

E2 

Noorte osalus otsustes on 

rohkem toetatud. 
3,2 4,0 

E3 

Noortele on loodud  

tingimused noorteinfo ja 

ennetamistegevuste 

kättesaamiseks. 

3,0 4,0 

E4 

Kvaliteetseks noorsootööks 

on loodud vajalik keskkond 
2,1 4,0 

 
Keskmine 2,8 
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TULEMUSED ALAEESMÄRKIDE KAUPA 

NR ALAEESMÄRK 
ENESEHINNANG 

2021 

VÄLISHINNANG 

2021 
TULEMUS KESKMINE 

1.1 
Noortele on loodud mitmekülgsed 

võimalused noorsootöös osalemiseks 
3 4 3 3,3 

1.2 
Noortele on tagatud mitmekülgsed 

võimalused ettevõtlikkuse 

suurendamiseks 

3 3 4 3,3 

1.3 

Soodustatakse kodanikuteadlikkuse 

suurendamist, kodanikukasvatuse 

tõhustamist ja multikultuurilisuse 

väärtustamist 

2 2 n/a* 2,0 

1.4 
Tunnustatakse ja arvestatakse 

õpikogemust ja -tulemusi 
3 2 n/a 2,5 

2.1 
Soodustatakse noorte osaluskogemuse 

saamist 
3 3 n/a 3,0 

2.2 Soodustatakse noorte kodanikualgatust 3 3 4 3,3 

3.1 Noortele suunatud info on kättesaadav 3 3 2 2,7 

3.2 

Ennetustegevus ja tugi probleemidega 

toimetulekul on mitmekülgne ning seda 

toetatakse läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku 

3 4 n/a 3,5 

4.1 
Noorsootöö on prioriteedina sätestatud 

KOV ametlikus dokumentatsioonis 
2 2 n/a 2,0 

4.2 
KOV noorsootöö toimub kirjaliku 

tegevuskava alusel 
2 2 n/a 2,0 

4.3 
Noori kaasatakse otsustetegemise 

protsessi 
2 3 n/a 2,5 

4.4 
Olemas on professionaalsed ja 

motiveeritud noorsootöötajad 
2 3 1 2,0 

4.5 
Noorsootööd pakkuvad asutused on 

noortele kättesaadavad ja hästi 

varustatud 

2 3 1 2,0 

4.6 
Toimub kaasaegsete ja uuenduslike 

meetodite ja keskkondade rakendamine 

noorsootöös 

2 2 n/a 2,0 

4.7 

Regulaarselt uuritakse noorte vajadusi, 

huvisid ja rahulolu noorsootöö 

teenustega ning antakse ja kogutakse 

tagasisidet 

3 3 1 2,3 

  
 

 
Keskmine 2,6 
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TÕENDID JA TULEMUSINDIKAATORITE TÄITMINE 
 

Eesmärk 1: Noortel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali 
avamiseks 
 

Sisehindajad ja tulemusindikaatorid 

 
Alaeesmärk 1.1 Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös 

osalemiseks 

Tulemusindikaatorite täitmine 

 

Vastavalt küsitlusankeetidele oli osalusprotsent huvihariduses ja -tegevuses 7-12 aastaste 

hulgas 78% (aastal 2016 90%), 13-19 aastaste hulgas 47% (aastal 2016 66%) ja 20-26 

aastaste hulgas 14% (aastal 2016 vastasid 13-26 aastased ühele ja samale küsimustikule 

seega ei saa seda hetkel eraldi välja tuua) 

Tervikuna noorsootöös osalevate noorte protsent 7-12 aastaste hulgas 76% (aastal 2016 

90%), 13-19 aastaste hulgas 62% (aastal 2016 73%) ja 20-26 aastaste hulgas 57%. Neid 

protsente on mõjutanud ülemaailmne tervisekriis. 

1.1.1. Noortel on võimalus osaleda huvihariduses. 

KOV territooriumil tegutseb Kuusalu Kunstide Kool, mis pakub võimalust osaleda muusika- 

ja kunstitundides ja Kuusalu Spordikeskus, kus on noortel võimalus osaleda erinevatel 

sporditreeningutel.  

1.1.2. Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli noorsootöös (sh. 

huvitegevuses) 

KOV-i üldhariduskoolides on noortel võimalik kõikides astmetes osaleda väga erinevates 

huvialaringides.  

1.1.3. Noortel on võimalus osaleda avatud noorsootöös 

Kuusalu Vallas tegutseb 1 noortekeskus, mis on avatud 4 tundi päevas. Noortekeskuses 

toimuvad meisterdamise ringid, tehnoloogia ring (CNC pingiga), Arvamusklubi - kus 

korraldatakse erinevaid koosolekuid ja koolitusi noortele, meediaring (foto- ja filmindus) 

Rahvusvahelised kokanduse töötoad ja robootika ringid, mida viikse läbi lisaks Kuusalu 

Noortekeskusele ka Kolga Seltsimajas ning keraamikaring. Lisaks tegutseb Kuusalu 

Huvihariduses ja -tegevuses 

osalevate noorte arv on kõrge 

(vähemalt 15% kõikidest 

noortest) 

7-12. a jah 

13-19. a jah 

20-26. a ei 

Noorsootöös tervikuna 

osalevate noorte arv on kõrge 

(vähemalt 65%) 

7-12. a jah 

13-19. a ei 

20-26. a ei 
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Noortekeskuse alt bändiruum Kolga Koolis ja toimuvad bändiringi tunnid Kuusalu 

Rahvamajas. 

 

1.1.4. Noortel on võimalus osaleda muudes KOV toetatud noorsootöö 

tegevustes/teenustes (laagrid, üritused, projektid jms) 

Vallas toimuvad erinevad laagrid (s.h. Noortekeskuste päevalaagrid, erinevad 

noorteühenduste laagrid ( noorkotkad, kodutütred, MTÜ Lahemaa mereklubi, Hara Seilamise 

Selts, Kolga Mõis ajaloo- ja kunsti teemalised laagrid jne.)  

1.1.5. Noorsootöö võimalused on loodud mitmekülgsetes valdkondades (nt 

muusika, kunst, loodus ja keskkond, tehnika, sport, üldkultuur, 

kodanikuharidus, rahvusvaheline koostöö) 

Üldhariduskoolide juures on loodud võimalused mitmekülgsetes valdkondades, seda 

vanusegrupile 7-19 aastat. Vanusegrupile 19-26 toimuvad huviringid koos täiskasvanutega 

Kuusalu Spordihoones ja valla rahvamajades. Koolid teevad erinevaid rahvusvahelisi 

projekte. 

1.1.6. Noortele on loodud teadmiste ja oskuste proovile paneku ning nende 

esitlemise võimalused (nt. võistlused, kontserdid, näitused, etendused, 

festivalid) 

KOV toetab üldharidus koolide juures erinevaid enese proovilepanekut võimaldavaid 

ettevõtmisi. (Osaluskohvikud, Muusikafestival, Kuusalu Kunstide Kooli). Samuti on erinevad 

enda proovile paneku võimalused üldhariduskoolides. Kuusalu Keskkool - Kuusalu 

Keskkoolis on igas vanuseastmes loodud kõik võimalused teadmiste ja oskuste 

proovilepanekuks ning nende esitlemiseks. Kogu kooli traditsioonid ja klassiväline tegevus 

on suunatud noorte loovuse , oskuste ja teadmiste arendamisele ja esitlemisele. 

Koolisisesed mälumängud „Rihukas“ ja „Kuldne kakupoeg“,  kooli aastapäeva ball ja 

aastalõpu suured peod, vabariigi aastapäev, ülekooliline tantsupäev, olümpiamängud jms. 

Kõikide ürituste ettevalmistamisel osalevad lapsed aktiivselt ja kõik üritused annavad 

võimaluse esinemiseks, oma ande, oskuste ja õpitu näitamiseks. Kõik meie 

rahvatantsurühmad on orienteeritud osavõtuks nii kohalikest, piirkondlikest kui ka 

vabariiklikest tantsupidudest. Kõik koorid esinevad pidevalt koolirahvale ja lastevanematele, 

on osa võtnud kõikidest piirkondlikest ja vabariiklikest laulupidudest. Näitering esineb alati 

oma kooli õpilastele enne festivalile minekut. Igal kevadel korraldatakse KOORIÕHTU, 

RAHVATANTSUÕHTU ja TEATRIÕHTU. Kevaditi on koolis käsitöönäitus. Aineõpetajad 

osalevad oma õpilastega aineolümpiaadidel, kehalise kasvatuse õpetajad käivad kooli 

koondisega võistlemas nii maakonnas kui vabariigis. KAHJUKS PRAEGUSEL 

KOROONAPIIRANGUTE AJAL  on EDASI LÜKATUD festivalid, ära jäetud suured 

tantsupeod ja laulupeod, ka koolisiseseid suurüritusi ei tohi korraldada. Kolga Kool - 

Klassijuhatajad, eriala õpetajad ja ringijuhid suunavad ja juhendavad lapsi osa võtma 

erinevatest teadmiste ja oskuste proovilepanekute võimalustest. Samuti saab infot 

õpilasesinduse kaudu ja erinevatest kooli kanalitest - peamiselt kooli stendidelt ja ka FB 

lehelt.   

1.1.7. Noortele on tagatud noorsootöös osalemiseks võrdsed võimalused (sh 

väiksemate võimalustega noortele) 
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KOV-is on võimalik väiksemate võimalustega noortel taotleda osalustasude korvamist ja 

transpordi toetust. Avatud Noortekeskuste tegevused on suunatud kõigile noortele. Kõikides 

noorsootöö asutustes ei ole loodud ligipääsu erivajadustega noortele. 

1.1.8. Noorsootöö kvaliteedi ja tegevuste mõju hindamine toimub regulaarselt 

Kuusalu vallas on tehtud noorsootöö kvaliteedihindamine 2013 ja 2016 Üldhariduskoolides 

tehakse riiklikud rahulolu uuringuid, mis toimuvad iga aasta (kolmes klassis), eraldi 

koolipoolseid rahulolu uuringuid ei tehta. 2021 viiakse läbi uus noorsootöö 

kvaliteedihindamine koos Kuusalu Noortevolikogu noorte rahulolu ja soovide küsitlusega. 

 

Alaeesmärk 1.2 Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse 

suurendamiseks Tulemusindikaatori täitmine 

Õpilasmalevas osalevate noorte arv on 

kõrge 

(vähemalt 10%) 

13-19. a jah 

 

1.2.1 Noortel on võimalus osaleda ettevõtlikkust soodustavates tegevustes 

Kuusalu Keskkool teeb koostööd Kuusalu Noortekeskusega. Korraldatud on noorte 

ettevõlikuse laagrit ja planeeritud on ettevõtluspäev koolis. Kuusalu keskkoolis on 

Õpilasfirmad ja ettevõtlusõpe. Kuusalu Noortevolikogu plaanib rahatarkuse ja investeerimise 

õppepäeva koolis. 

1.2.2. Õpilasmalevas osalevate noorte arv on kõrge (vähemalt 10%) 

Kuusalu Noortekeskus on korraldanud Õpilasmalevat 5 aastat. 

1.2.3. Soodustatakse noorte poolt digivahendite tarka kasutamist 

Kuusalu Noortekeskues on olemas tahvelarvutid. 

 

Alaeesmärk 1.3 Soodustatakse noorte kodanikuteadlikkuse suurendamist, 

kodanikukasvatuse tõhustamist ja mitmekultuurilisuse väärtustamist 

1.3.1 Toetatakse noorte kodanikukasvatusliku sisuga tegevusi (programmid, koolitused, 

seminarid, õppevahendid jne) 

Vahendatakse infot koolituste ja seminaride kohta. Samuti osalevad noored 

üldhariduskoolide kaudu erinevatel kodanikukasvatuslikel programmidel näit: Sagadi mõisa 

loodusprogramm. Lisaks võimaldavad vallas tegutsevad noorteühendused s.h. MTÜ 

Juminda Poolsaare Selts (noorte merepäästjate laager), Lahemaa mereklubi, Noored 

Kotkad ja Kodutütred  organisatsioon, rühmad Kolgas ja Kuusalus (erinevad laagrid) noorte 

kodanikukasvatuslikke tegevusi. Koolides on õpilasesindused. 

1.3.2 Noortel võimaldatakse osaleda rahvusvahelistel noorteseminaridel,  

Valla üldhariduskoolide kaudu võimaldatakse noortel osaleda erinevates rahvusvahelistes 

projektides. Kuusalu Keskkool - Üldse oleme osalenud 9 projektis, praegu pooleli 2 projekti. 

SEOSES KOROONAKRIISIGA ON KÕIK RAHVUSVAHELISED PROJEKTID JA 

ÕPIRÄNDED PEATATUD. Kõik Erasmuse projektid on juba 2 aastat pausil. KIK õppekäigud 
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(põhikoolile) jäid suures osas eelmisel õppeaastal ära, lükati edasi. 20/21 edasilükatud 

õppekäigud on nüüd pea kõik klassid ära teinud. 17 klassi on käinud 21/22 a rahastusega 

õppekäigul. Kolga Kool - Oleme liitunud rahvusvaheline projektiga “Give Up Bullying”, mille 

eesmärk on teadvustada, mis on kiusamine ja millised on selle erinevad liigid. Osalemiseks 

valiti teatud klassidest välja õpilased, kes soovisid projektis osaleda. Lisaks liitusime 

rahvusvahelise projektiga TinTin, mille eesmärk on õpetada koolides kliimamuutusi 

käsitledes võltsuudiseid ja konstruktiivset ajakirjandust ning selles hakkavad osalema kõik 

õpilased (kuid see ei hõlma otseselt õpilaste reisimist või suhtlemist teiste õpilastega 

väljaspool kooli).. 

1.3.3 Noortele võimaldatakse teha vabatahtlikku tööd kohalikul tasandil 

Noored on kaasatud näit. KOV mänguväljakute korrashoiu tööde juurde ja samuti on neid 

kaasatud kohalike MTÜ-te poolt (Näit. Kolga silla ja Kolga Seltsi Maja korrastustööd) 

Kuusalu Keskkool - Kool ise pakub kui olukord nõuab. Näiteks eelmisel aastal seoses 

juurde-ehitusega aitasid õpilased vabatahtlikult kolida tühjaks internaadi majatiiba. 

Abi õpilastelt mingi töö tegemiseks on palunud nii kooli raamatukogu juhataja, 

majandusjuhataja , huvijuht jt kooli töötajad. Õpilased on alati aidanud. See on meie majas 

normaalne ja igapäevane asi . Kolga Kool - Eraldi seda kuidagi võimalusena välja ei tooda, 

pigem kaasatakse lapsi loovalt. Noortel on koolis alati võimalus vabatahtlikuna abistada ja 

seda ka tehakse. Erinevate ettevõtmiste ettevalmistused kaunistamise ja mööbeldamise 

näol näiteks. Lapsed on abivalmid - kui keegi kuskil toimetab, tulevad hea meelega ja 

pakuvad abi. 

1.3.4 Noortele võimaldatakse vabatahtliku töö tegemist rahvusvahelisel tasandil 

1.3.5 Teiste riikide noortele on loodud võimalused teha vabatahtlikku tööd KOV 

asutustes (nt EVT – Euroopa Vabatahtlik Teenistus) 

Kuusalu Noortekeskuses on korraldatud rahvusvahelisi kultuuriõhtuid koostöös teistes 

noortekeskustes tegutsevate vabatahtlikega. 

Alaeesmärk 1.4 Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ning –tulemusi 

1.4.1 Eksisteerib läbimõeldud kord noorte mitteformaalse õppimise (sh vabatahtliku 

tööga saadud) kogemuse ja tulemuste tunnustamiseks 

Aasta Noor, Noor Sportlane ja muusikute tunnustamine. 

1.4.2 Toimib koostöö formaalse ja mitteformaalse õppe vahel, sh arvestatakse 

mitteformaalse õppe õpitulemustega formaalhariduses 

Koostöö toimib vähesel määral läbi üldhariduskoolide projektide, samuti arvestavad seda 

teatud aine õpetajad. Näit. Kolga Kooli muusikaõpetaja arvestab õpilase hindamisel tema 

osalust Huvikooli õpingutes lapsevanema avalduse alusel. Kuusalu Koolis kord puudub, 

võimaldatakse õpilasest lähtuvalt, juhtumi põhiselt. 

1.4.3  Toimib koostöö formaalse ja mitteformaalse õppe vahel, sh arvestatakse 

mitteformaalse õppe õpitulemustega formaalhariduses. 

Kuusalu Noortekeskuses on kasutatud Noortepassi õppimise mõtestamise abivahendina. 

Viimasel ajal ei ole me seda töövahendit kasutanud kuid kindlasti plaanib Kuusalu 

Noortekeskus kasutada seda ka tulevikus. Samuti suunata noorsootöötajaid neid 

töövahendeid rohkem kasutama. 
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Välishindajad 

Kuusalu noortekeskuse Facebooki leht  kajastab mitmekesiseid võimalusi ja tegevusi 

noortele. https://www.facebook.com/kuusaluvallanoored/?ref=page_internal:  

Noorte huvitegevust toetava fondi info on kuvatud Kuusalu noortekeskuse veebilehel: 

http://www.noored.kuusalu.ee/omaalgatus/. Seal toodud ka näited noorte omaalgatuslikest 

tegevustest ja toetatud projektidest. 

Noortekeskuse seinal kajastub, et külastatud on Ettevõtlusküla, lisaks on malevas püsivalt 

toimunud tegevused koostöös Töötukassaga, külastatud Tehnopoli, osaletud Swedbanki 

programmis.  

Digivahendite osas on osalenud ENKi virtuaalprillidega noorsootöötaja ameti tutvustamises, 

noortekeskuses ja bändiruumis olemas vahendid (CNC pink) digitaalseks tegevuseks. 

Väliskülastuse ajal toimus koolis kohtumine presidendiga, seejuures korraldas 

noorsootöötaja kodutütarde juhendajana noorte auvalve sündmusel.  

Noortekeskuses on olnud välisvabatahtlik. 

Noortekeskuses korraldatakse rahvusvahelise toidu õhtuid, kuhu kutsutakse Eestis elavaid 

teisest kultuurist inimesi toite tegema. 

Kuusalu valla veebilehel Aasta noore aunimetuse info https://www.kuusalu.ee/aasta-noor. 

Ettevõtliku ja silmapaistva noore tunnustamine, kõikidele kandidaatidele korraldatakse 

vallavanema vastuvõtt noorsootöö nädalal. 

Eesmärk 2 Noortele on loodud võimalused osalus- ja kuuluvuskogemuse 
saamiseks 
 

Sisehindajad ja tulemusindikaatorid 

Alaeesmärk 2.1 Soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist 

2.1.1 Toimivad noorte osaluse põhimõtetele (valitud noorte poolt, koosneb eri 

vanuserühmadesse kuuluvatest noortest, osaleb KOV otsustusprotsessis, esindab 

noorte huve) vastavad osaluskogud 

Kuusalu vallas on loodud Kuusalu noortevolikogu hetkel veel noori süsteemselt valla tasandil 

otsuste tegemisse ei kaasata. Olemas on valla ametnike ja noorte valmisolek. 

Osaluskohvikust tulnud noorte ettepanekud võetakse vallas arvesse. Kuusalu 

Noortevolikogu on esitanud vast loodud Kuusalu volikogule koostöö ettepaneku. Kohtutud 

on vallavanemaga. 

2.1.2 Üldharidus- ja kutsekoolides tegutsevad õpilasesindused 

Üldhariduskoolides tegutsevad aktiivselt õpilasesindused. 

2.1.3 Ette on nähtud rahaline toetus õpilasesindustele ja osaluskogudele 

Rahalisi toetusi ei ole õpilasesindustele ja osaluskogudele ette nähtud.Noored on saanud 

toetust Riiklikust rahastusest ENL-i kaudu. 

2.1.4 Ette on nähtud mitterahaline toetus õpilasesindustele ja osaluskogudele 

Õpilasesindustele võimaldatakse ruume, nõustamist ja vajadusel koolitusi 

https://www.facebook.com/kuusaluvallanoored/?ref=page_internal
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2.1.5 KOV toetab oma noorte osalust maakondliku ja riikliku taseme noortekogudes 

Maakondlikes ja riiklikes osaluskogudes osalemist võimaldavad üldhariduskoolid 

(Õpilasesinduste Liidu ühisüritused) ja Kuusalu Avatud Noortekeskused.  (Arvamusfestival ja 

Harjumaa osaluskohvik). ENL suvekool jne. 

 

 

 

Alaeesmärk 2.2 Soodustatakse noorte kodanikualgatust  

Tulemusindikaatorite täitmine 

Noorte osalus noorteühingutes, 

noorteorganisatsioonides ja 

õpilasesinduses on vähemalt 5% 

7-12. a jah 

13-19. a jah 

20-26. a jah 

Noorte teadlikkus noorteühingutest ja 

noorteorganisatsioonidest on kõrge 

(vähemalt 15% noortest on teadlikud) 

7-12. a jah 

13-19. a ei 

20-26. a jah 

Noorteühenduste tagasiside 

koostööle KOV-ga on hea (vähemalt 

80% noorteühendustest hindavad 

koostööd heaks) 

 

Noorte-ühendused 

 

 

 

 

2.2.1 Noorte kodanikualgatuse rahaliseks toetamiseks on loodud mehhanism ning seda 

rakendatakse 

Noorte kodanikualgatamise rahaliseks toetamiseks mehhanism puudub. 

2.2.2 Noorte kodanikualgatusi toetatakse mitterahaliste vahenditega 

Noorte omaalgatust toetatakse ruumide võimaldamisega erinevates valla asutustes, 

võimaldadakse transport ja tasutakse koolitajate kulud. Samuti pakutakse selle teemalist 

nõustamist üldhariduskoolides ja avatud noortekeskuses. Noored korraldavad Kolga Koolis 

iga-aastast Jõulupidu ja Kuusalu Keskkoolis Kooli Ball-i 

Välishindajad 

Kuusalu vallas on valitud noortevolikogu. Noortevolikogu on toimiv ning neile on eraldatud nii 

valla kui ka noortekeskuse eelarves oma kulude katmiseks vahendid. Noortevolikogu osaleb 

noorteühenduste liidu tegevustes ja koolitustel. Noortevolikogu oma lühiajalise tegutsemise 

tõttu ei kuulu veel valla komisjonide töösse. Noortevolikogu liikmetel on kindel visioon 

vallavalitsuse tegevustega liitumisel ning välja on selgitatud kitsaskohad, millega 

vallavalitsuse ette minna. 

Noorte osaluskogude liikmed on osalenud üle-eestiliste osaluskogude koolitustel. 
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Koolides on valitud õpilasesindused ja neile on loodud võimalused ja tingimused 

tegutsemiseks. Õpilasesindustel oma eelarve puudub, kuid nad saavad kooli ruume ja 

inventari kasutada oma tegevuste läbiviimiseks. Samuti on neil võimalus küsida vajadusel 

rahalisi vahendeid kulude katmiseks. 

Kuusalu noortekeskuse noorteühingute vaheleht: 

http://www.noored.kuusalu.ee/huvitegevus-ja-huviharidus/noorte-organisatsioonid/. Selles on 

loetletud kaks noorteliikumist ja nende all tegutsevad rühmad (noored kotkad ja kodutütred). 

TORE on Kolga koolis tegevuse lõpetanud, selgus külastusel. 

Vallas on loodud noortevolikogu, tegutseb esimest aastat. 

Eesmärk 3. Noortele on loodud tingimused noorteinfo, ennetamis- ja 
nõustamistegevuste kättesaamiseks 
 

Sisehindajad ja tulemusindikaatorid 
 

Alaeesmärk 3.1 Noortele suunatud info on kättesaadav Tulemusindikaatorite täitmine 

 

3.1.1 Noortele pakutakse noorteinfo teenuseid ja noorteinfo levitamiseks kasutatakse 

mitmekülgseid teabekanaleid, sh internetikeskkonnas (nt infolistid, sotsiaalmeedia, 

infolevitamisvõrgustik (sh need, kuhu kuuluvad ka koolinoorte esindajad), 

infomessid, infopäevad jt, mille kaudu on tagatud info levik noorte eri 

sihtrühmadele. 

Infoedastamine toimub erinevate infokanalite kaudu - e-kool. Infostendid, sotisaalmeedia. 

Arendamisel on noorte lehekülg - noored.kuusalu.ee. Kokkulepe on noortevolikoguga, et 

edaspidi seda koos nendega pidevalt uuendatuna hoida ja edastada just noori puudutavat 

infot.. 

3.1.2 Noori teavitatakse info, nõustamise ja juhendamise olemusest ja kättesaadavusest 

(nt koolitused noortele, kooli ja avatud noortekeskuste külastused, mobiine 

noorsootöö, veebipõhised keskkonnad jms.) 

Kohtumised külalistega - noorsoopolitsei, vabatahtlikud. Koosolekud. Planeeritakse 

tegevused kuude lõikes. 

 

Alaeesmärk 3.2 Ennetustegevus ja tugi probleemidega toimetulekul on mitmekülgne 

ning seda toetatakse läbi laiapõhjalise koostöövõrgustiku 

3.2.1 KOV osaleb aktiivselt noorte riskikäitumise ennetamiseks koostöövõrgustikus (nt 

noorteühingud, noorteinfo spetsialist, karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog, 

eripedagoog, koolipsühholoog, lastekaitsespetsialist, noorsootöö spetsialist jt) 

Koostöövõrgustik on olemas. HEV noorte koostöövõrgustikud on toimivad. Kuusalu 

Keskkooli poolt on kokku kutsutud koostöögrupp, et ennetada noorte riskikäitumist (e-

Noorte rahulolu teabe 

kättesaadavusega on suur 

(vähemalt 90% on rahul) 

7-12. a jah 

13-19. a ei 

20-26. a ei 
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sigaretid, erinevad narkootilised ained, suitsetamine jne). Kuusalu Noortekeskuses on 

korraldatud infopäevi koos noorsootöö politseinikega. Kolga Kool ja Kuusalu keskkool on 

liitunud KiVa projektiga. 

3.2.2 KOV toetab rahaliselt või mitterahaliselt noorsootöö asutusi, projekte, programme 

või koostöövõrgustiku ühistegevusi ning tõrjutusriskis noortele suunatud 

mitmekülgseid noorsootöö tegevusi 

Toetatakse nii rahaliselt kui mitte rahaliselt. Politseide külastused jne 

 

 

 

Välishindajad 

Kuusalu noortekeskuse noorteinfo vaheleht: http://www.noored.kuusalu.ee/noorteinfo/. 

Reastatud on noortevaldkonna veebilehed koos nimetusega, kuid ei ole selgitatud nende 

sisu ega kellele suunatud.  

Külastusel selgus, et veebileht on uus. Noortevolikogu haldab oma alalehte seal. 

Kuusalu noortekeskuse põhimäärus kohaselt on noortekeskuse ülesanne teha koostööd 

erinevate laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ehk 

hea potentsiaal võrgustikutöö koordineerimiseks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022019092?leiaKehtiv 

Valla haridusnõuniku sõnul kohtuvad valla haridus, kultuuri ja noorsootöö valdkonna 

spetsialistid regulaarselt. 

Tugev teadlikkus ja toetus sotsiaalsüsteemiga, sh lastele kättesaadavad 

rehabilitatsiooniteenused, koostöö sotsiaalpedagoogiga ja noorsoopolitseinikuga. 

Võrgustikutöö toimub erinevate spetsialistide vahel juhtumite ja teemade põhiselt. 

Eesmärk 4. Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 
 

Sisehindajad ja tulemusindikaatorid 
 

Alaeesmärk 4.1 Noorsootöö on prioriteedina sätestatud KOV ametlikus 

dokumentatsioonis 

4.1.1 KOV ametlikus dokumentatsioonis on noorsootöö prioriteedina nimetatud: 

mitteformaalne õpe, noorte osalus ja kuuluvuskogemus (sh noortevolikogu 

moodustamine), noorte teavitamine, probleemide ennetamine ning tõrjutusriskis 

noortega tegelemine noorsootöö tegevuskohtade tervislikkus, turvalisus ja 

tegevusteks sobivus, vähemate võimalustega noorte toetamine, noorsootöös 

võrdsete võimaluste tagamine, noorsootöö tunnustamine 

2012-2032 Kuusalu valla arengukavas on noorsootöö eesmärgina välja toodud, et 

noorsootööga tegeletakse paikkondlikult, noorsootöö on sisuliselt ja vormiliselt arenenud 

ning huviharidus on mitmekesine. Rakendatavate meetmetena on välja toodud paikkondlike 

noorsootöö eestvedajate struktuuri loomine (koolitamine, motiveerimine); noortele 

kooskäimiskohtade loomine; noorte ürituste toetamine; paikkondlike huvitegevuste 

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022019092?leiaKehtiv
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arendamine noortele (külades, näit. seltsimajades huviringid); huvitegevuses osalemise 

toetamine (tasu, vahendite soetamine, transport, (võistlus) reisid vms) 

Kuusalu valla noorsootöö arengukavas aastateks 2014-2020 olid strateegiliste 

eesmärkidena välja toodud 5 eesmärki.  

1) toimib noorte teavitamise ja nõustamise süsteem – väljatoodud kitsaskohtade 

lahendamiseks on alustatud noortele veebikeskkonna loomist, mille arendamist jätkatakse 

koos noortevolikoguga. Kuusalu vallas on loodud Kuusalu Hariduse Tugikeskus, kes 

koordineerib noorte nõustamist  ja toetamist ning koordineerib koostööd erinevate valla 

lasteaedade, koolide ja noortekeskusega. 

2) noorsootöö integreerib teadmisi ja kasutab neid – väljatoodud kitsaskohtade 

lahendamiseks on Kuusalu Noortekeskus läbiviinud noorte kvaliteedihindamise 2012, 2016 

ja 2021 aastal. Info noortekeskuse ja teiste asutuste vahel liigub täna regulaarselt igakuiste 

haridusjuhtide koosoleku kaudu. 

3) Noorte huvi- ja vabaharidus on kättesaadav ning tagatud kogu vanusegrupile – 

paranenud on koostöö erinevate asutuste, noortekeskuse ja vallaametnike vahel. Avatud 

noortekeskuse juures tegutsevad mitmed huviringid avatud osalusega kõigile noortele.  

4) noorsootöö kaudu kujundatakse aktiivseid kodanikke – Noortealgatus on täna 

toetatud Kuusalu vallas. Valitud on Kuusalu Noortevolikogu, keda kaasatakse valla 

noorsootöö planeerimisel. Samuti on toimunud rahvusvaheline noorsootöö Kuusalu 

Noortekeskuses läbi erinevate kultuuriõhtute, mida on läbi viinud erinevate noortekeskuste 

vabatahtlikud erinevatest riikidest. 

5) Noorsootöö ka noorsootöötajad on vallas hinnatud – noorsootöötajate tegevus on 

vallas saanud tähelepanu, noorsootöötajate töötasu on määrusega seotud õpetajate 

töötasuga ja noorsootöötajatele võimaldatakse enesearenduspäevi enesetäiendamiseks ja 

soodustatakse erinevatel koolitustel käimist. Avatud noortekeskuse noorsootöötajate arv ei 

vasta endiselt vajadustele. 0,5 kohaga noorsootöötaja ametikohal on suur tööjõu voolavus. 

2014-2020 noorsootöö arengukava tegevuskava kehtib 2021 aasta lõpuni. Uue arengukava 

välja töötamiseks on koostatud noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimise ja noorsootöö  

arengukava koostamise plaan. Uus Kuusalu valla noorsootöö arengukava peaks 

plaanipäraselt valmis olema aprill 2022.  

Riiklikult toiminud koostöögruppide raames moodustus meie koostöögrupp Loksa, Kuusalu 

ja Vihula omavalitsustest. KTG raames hinnati valla noorsootöö kvaliteeti, toodi välja 

tugevused ja nõrkused ning pandi paika piirkonna VISIOON – Tegus, ettevõtlik noor 

väärtustatud noorsootöö jõul. 

Pandi paika  STRATEEGILISED EESMÄRGID, mis on olnud Kuusalu Noortekeskuse 

tegevuste aluseks.  

1. Tegus, ettevõtlik noor Märksõnad: Omaalgatus madal, vähe projekte, julguse puudus 

oma arvamus välja öelda, kogemusi omaalgatuseks pole, mentoreid, kes toetavad 

omaalgatust pole, noored ei oska teisi noori kaasata, osaluskogude aktiivsuse tõstmine, 

noorte arvamuse nähtavaks toomine. Noorte kaasamine otsustusprotsessi ja kogukonda. 

Noorte liidrite arendamine, ettevõtlikkuse arendamine, töömalev, õpilasfirmad. Omaalgatuse 

tunnustamine.  

2. Tänapäevane ja mitmekesine noorsootöö Märksõnad: Suve ANK, liikuv noorsootöö. 

Tervisliku eluviisi toetamine, sporditingimuste parandamine. Tegevused koolikesksed, 13- 
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ringid, huviringid sõltuvad koolibussi liikumisest, LTT ringid (puuduvad juhendajad või 

vahendid), jalgpall. Ringide tegevus sõltub õpetaja pädevusest. Kaasaegsed tingimused 

huvitegevuseks. 

3. Toimiv koostöövõrgustik Märksõnad: rahvusvaheline noorsootöö ei ole järjepidev, 

koostöö ettevõtjatega vähene. KOV-i noorsootöös võrgustikutöö nõrk, koostöö sihtgrupiga 

vähene (lapsevanem, kool, MTÜd), KOV-is noorsootöö koordinaator puudub. Piirkonnas 

noorsootöös koostöö vähene.  Koostöö noortega ja koostöö noorte vahel piirkonnas 

(kakskeelsus)- Noorte omavahelised arutelud (ümarlauad). Koostöö mitteformaalse 

tunnustamise osas kooliga.  

4. Nähtav ja väärtustatud noorsootöö Märksõnad: Info leviku parandamine (info 

süsteemsus, üleküllus, info ette mitte tagantjärgi), noorte vajadused, rahulolu ja tagasiside. 

Märka noort ja tema vajadusi.  Noorelt noorele kaasamine, Noorsootöö väärtustamine ja 

nähtavus. 

Kõiki neid eesmärke ja kitsaskohti on jälgitud Kuusalu Noortekeskuse noorsootöö 

planeerimisel, samuti huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluste hindamisel.  Kuusalu 

Noortekeskusel on kehtestatud põhimäärus. 

4.1.2 Noorsootöö prioriteetide seadmisel on lähtutud KOV noorte olukorrast ja 

vajadustest ning konkreetse piirkonna eripärast 

Noorte olukord ja vajadused on kaardistatud nii noorsootöö kvaliteedihindamise 

läbiviimisega, Koostöögrupi raames ühiselt Loksa ja Vihulaga kohalike noorte olukorra 

hindamisel kaardistati Kuusalu valla noorsootöö tugevused ja nõrkused ning eesmärgid. 

Kuusalu valla noorsootöö prioriteedid on paika pandud 2016-2017 aasta noorsootöö 

kvaliteedihindamisest ja KTG raames väljatulnud nõrkustest lähtuvalt. 

 

4.1.3 KOV noortepoliitika peegeldab lõimitud noortepoliitikat 

Kuusalu keskkoolis ja Kolga Koolis tegutsevad Õpilasesindused, läbi mille kaasatakse noori 

koolide arengut puudutavate otsuste tegemisel. Korraldatud on Kuusalu noorte 

osaluskohvik, kus noored valisid välja ja arutasid just neid puudutavatel teemadel. 

Kokkuvõtted esitati Kuusalu vallavalitsusele, millega on kohalik omavalitsus ka arvestanud 

(Näiteks üks noorte ettepanek, et kooliteel võiksid olla paigaldatud prügikastid sai ka 

koheselt täide viidud. Loodud on Kuusalu Noortevolikogu ja on sõlmitud kokkulepe, et noori 

kaasatakse vallavolikogu komisjonide töös noori puudutavate valdkondade arutelude juurde, 

et otsustes oleksid esindatud ka noorte huvid. Eeldatavasti järgnevatel aastatel tehakse 

paljud otsused arvestades ka noorte vajadusi, otsuseid, mis on noortele suunatud ja 

puudutavad just noorte elu. Kuusalu Noortekeskuse juures tegutsenud noorte aktiivgrupist 

kasvas välja Noorte Volikogu, hetkel tegeletakse uue aktiivgrupi moodustamisega. Samuti 

korraldatakse erinevate koolide Õpilasesinduste kokkusaamisi ja koolituspäevi Kuusalu 

noortekeskuses. Koostööd tehakse Kuusalu Ettevõtjate Liiduga. Ühiselt planeeritakse 

õppepäevi noortele ja jagatakse infot vabadest töökohtadest ning noorte võimekusest ja 

võmalustest osalemaks tööturul. Koostatavas noorsootöö arengukavas saavad kindlasti 

noortega koostöös paika valla noorsootöö uuendatud eesmärgid erinevates valdkondades. 

Kuusalu Vallavolikogu juures tegutsevatesse komisjonidesse on liikmeks Kuusalu 

Noortevolikogu liige. 

 

Alaeesmärk 4.2 KOV noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel 
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4.2.1 KOV-l on olemas kirjalik noorsootöö tegevuskava, mis määratleb muu hulgas KOV 

noorsootöö eesmärgid, elluviidavad tegevused, tegevusvahendid, tegevuste eest 

vastutajad ja tulemuste hindamise mõõdikud 

Kuusalu valla Noorsootöö Arengukavas on olemas noorsootöö tegevuskava. 

4.2.2 Noorsootöö tegevuskava täitmist jälgitakse pidevalt 

Tegevuskava vaadatakse kord aastas. Tegevuskavasse ei ole viidud sisse muudatusi 

vastavalt vajadustele. 

 

Alaeesmärk 4.3 Noori kaasatakse otsuste tegemise protsessi 

4.3.1 Noored on kaasatud KOV noorsootöö tegevuste ja rahastamise kavandamisse ja 

kujundamisse 

Noored on kaasatud Kuusalu valla huvitegevuse ja huvihariduse toetusotsuste tegemisse. 

Noorte Osaluskohvikus on olnud aruteludel valdkonnad, mis puudutavad noori (Keskkond, 

transport) ja noorte ettepanekutega on arvestatud. Loodud on Noortevolikogu. Kuusalu 

Vallavolikogu juures tegutsevatesse komisjonidesse on liikmeks Kuusalu Noortevolikogu 

liige. 

4.3.2 KOV (noortepoliitika toimealade ülesannetega) ametnikud oskavad kaasata noori 

ja noorsootöötajaid ning valdavad sobivaid meetodeid 

Olemas on valmisolek 

4.3.3 Noortega konsulteeritakse järjepidevalt kõikidel noortepoliitika toimealadel 

(noorsootöö, hariduspoliitika, tööhõivepoliitika, tervisepoliitika, kultuuripoliitika, 

sotsiaalpoliitika, perepoliitika, kuriteoennetuspoliitika, keskkonna ja riigikaitse 

valdkond jt) 

On korraldatud Osaluskohvik noorte arvamuse teada saamiseks ja noortele arutlemis 

võimaluse andmiseks. Õpilasesindused koolides küsivad. Noortevolikogu on alustanud tööd. 

4.3.4 Eksisteerib läbimõeldud kord osalejate ja kaasajate tunnustamiseks (nt preemiad, 

tiitlid, tänukirjad, üritused, meediakajastus jt) 

Noori tunnustatakse vahetult peale osalemist. Tänukirjad peale Osaluskohvikut, 

aktiivsematele osalejatele ja korraldajatele kingitused. 

4.3.5 Eri siht- ja vanuserühmadesse kuuluvate noorte (sh väiksemate võimalustega 

noorte, töötavate noorte, töötute noorte, töötute noorte, noorte lapsevanemate jt) 

jaoks on loodud sobivad osalemisvõimalused 

Osaliselt. Hetkel suurem võimalus vanusegrupis 13 - 26. (Õpilasesindus, Noorte Volikogu, 

Kuusalu Volikogu). 

 

Noorsootöötajad mõistavad oma 

tegevuse 

õpiväljundit 

Noorsoo-töötajad ei 
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Alaeesmärk 4.4 Olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad 

Tulemusindikaatorite täitmine 

 

Õpiväljund - Küsitlusele vastanud 27 noorsootöötajast tõi õpiväljundi välja 19 ehk 70%. 

Seega tulemusindikaator ei ole täidetud 

Tunnustus - Küsitlusele vastanud 27 noorsootöötajast tõi õpiväljundi välja 13 ehk 35%. 

Seega tulemusindikaator ei ole täidetud 

Professioonaalne tugi - Küsimustikus küsimus, kas kohalikus noorsootöös on midagi mis teid 

häirib. 63% leiab, et neid ei häiri midagi. Tulemusindikaator oleks täidetud, kui rahulolu 

protsent oleks 80%. Seega on see valdkond, mis vajab veel arendamist, samas on see 

parem kui 2017 aasta küsitluste ajal, mil oli rahulolevate noorsootöötajate protsent 42,5%. 

Rahulolematuse põhjustena on välja toodud - KOV-i abi puudumine, ringijuhendajana pole 

kunagi tunnetanud, et teen noorsootööd, eetika, ebaõiglane töötasu ja ala arengule 

omavalitsuse abi puudumine ja vallapoolne rahastuse alused. Ettepanekutena on 

noorsootöötajad välja toonud, et rohkem koostööd erinevate organisatsioonide vahel, küsida 

rohkem kohalikelt treeneritelt, mis võimalusi neil vaja, rohkem kokkupuutepunkte erinevate 

valla piirkondade vahel, mõttetalgud. Ümarlaud kõigi noorte huviringide juhtide ja 

juhendajatega, saaks ehk huvitavaid mõtteid ning ka üksteist tundma. Spordikeskuses ja ka 

teistes suuremates noorteasutustes võiks olla naiste hügieenivahendite dispenser - aeg-ajalt 

tekib ootamatuid vajadusi. Hajaasustusse sobivate lahenduste leidmine on kahtlemata väga 

keeruline kuid tahet seda teha tuleks võtta tõsiselt, et noortel oleks võrdne võimalus osaleda 

lisaks koolile ka huvihariduse jms. noorsootöös. 

Motiveeriv palk - 27-st vastanud noorsootöötajast 10, ehk  37% tõi välja, et töötasu on väga 

motiveeriv või pigem motiveeriv. Ülejaanud vastasid, et pigem mitte motiveeriv või üldse ei 

motiveeri. Seega tulemusindikaator on täitmata. 

4.4.1 KOV-is töötavad kvalifitseeritud (noorsootöö erialade kõrghariduse ja/või 

noorsootöötaja kutsetunnistusega) noorsootöö spetsialistid. 

85% noorsootöötajatest omavad kõrgharidust ja 47% on noorsootöötaja kutse. 

(Noorsootöötajateks on loetud noortekeskuse noorsootöötajad, treenerid, ringijuhid ja 

huvikooli õpetajad, protsendid on vastavalt küsitlusele vastustele). 

4.4.2 Noorsootöötajad (sh noorsootööd teostavad vabatahtlikud) täidavad seadusest 

tulenevaid nõudeid 

Noorsootöötajad täidavad seadusest tulenevaid nõudeid. 

4.4.3 Noorsootöötajad (sh noorsootööd teostavad vabatahtlikud) täidavad 

noorsootöötaja kutsestandardist tulenevaid ja muid tegevuse ohutusega seotud 

nõuded (nt noorte- ja projektlaagri juhataja ning kasvataja kvalifikatsiooninõudeid, 

Noorsootöötajate tunnustus on 

nende jaoks 

motiveeriv 

Noorsoo-töötajad ei 

Noorsootöötajatele on tagatud 

professionaalne tugi ja 

nõustamine 

Noorsoo-töötajad ei 

KOV on kehtestanud 

noorsootöötajatele motiveeriva 

palga- või puhkusesüsteemi 

Noorsoo-töötajad ei 
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suurema riskiga tegevuste puhul tegevuse ohutustehnika ja esmaabinõudeid, 

Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri Eryica nõudeid, nõustaja 

kutsestandardi nõudeid) 

Noorsootöötajad täidavad noorsootöötaja kutsestandardist tulenevaid ja muid tegevuse 

ohutusega seotud nõudeid. 

4.4.4 Noorsootöötajad (sh vabatahtlik noorsootöö personal) täiendavad end järjepidevalt 

erialakursustel ja täienduskoolitustel. KOV-l on läbimõeldud koolituskord 

Üldhariduskoolides on koolituskava olemas, noortekeskuses konkreetne kava puudub aga 

Kuusalu Noortekeskuse noorsootöötajad osalevad regulaarselt enesetäiendus koolitustel 

vastavalt noorsootöötajate vajadusele. Konkreetsed õpivajadused selgitatakse välja vestluse 

vormis. 

4.4.5 KOV tunnustab regulaarselt noorsootöötajaid tehtud noorsootöö heade tulemuste 

eest (preemiad, tiitlid, tänukirjad, üritused, meediakajastus) 

Noorsootöötajaid tunnustatakse koos haridustöötajatega Aasta Haridustöötaja raames. 

Alaeesmärk 4.5 Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele ligipääsetavad ja hästi 

varustatud  

Tulemusindikaatorite täitmine 

 

4.5.1 Noorsootööd pakkuvad asutused paiknevad mõistlikul kaugusel noore 

elukohast 

Enamus piirkodadest (Suur hajaasustus) 

4.5.2 Noorsootööd pakkuvatele asutustele on juurdepääs tagatud ka 

erivajadustega noortele 

Erivajadustega noortele ei ole tagatud sobiv juurdepääs noorsootööd pakkuvatele 

asutustele. Olemas noorsootöötajate valmisolek aidata. 

4.5.3 KOV on arvestanud transpordikorralduses noorsootööd pakkuvate asutuste 

asukohtade ja lahtiolekuaegadega 

Noorsootööd pakkuvad 

asutused on avatud noortele 

sobival ajal 

7-12. a jah 

13-19. a ei 

20-26. a ei 

Noorte tagasiside noorsootöö 

tegevuskohtade asukoha 

sobivusele on kõrge (vähemalt 

80% on rahul). 

7-12. a jah 

13-19. a ei 

20-26. a ei 

Noorte hinnang noorsootöö 

asutuste varustatusele 

töövahenditega on kõrge 

(huvikoolid, huvitegevus 

koolides, avatud 

noortekeskused, vähemalt 

90%). 

7-12. a ei 

13-19. a ei 

20-26. a ei 
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Transpordikorraldust üritatkse pidevalt üle vaadata ja muuta vastavalt vajadustele. Noortega 

koostöös on teemat arutatud Transpordiameti ja valla spetsialistiga. Välja on pakutud, et 

võiks olla valla siseliin. 

 

Alaeesmärk 4.6 Toimub kaasaegsete ja uuenduslike meetodite ja keskkondade 

rakendamine noorsootöös 

4.6.1 KOV arendab nüüdisaegseid ja uuenduslikke keskkondi noorsootöö jaoks 

Sellega arvestatakse aga teadlikkus ja tähelepanu pööramine sellele otseselt on vähene. 

4.6.2 KOV soodustab uuenduslike ja kaasaegsete noorsootöö meetodite 

kasutuselevõttu 

Noorsootöötajatele võimaldatakse osalus koolitustele ja enesetäiendamisele, korraldatud on 

ühised koosviibimised üldhariduskoolide, Kunstide Kooli ja noortekeskuse juhtidele. Osaleti 

KOV-idele suunatud Arenguprogrammis, kus õpiti, kuidas koosloome meetodil kohaliku 

omavalitsuse ja noortekeskuse koostöös uut arengustrateegiat ja arengustrateegiat toetavat 

innovaatilist noorsootöö teenust disainida (koosloome ja disainmõtlemine). 

 

Alaeesmärk 4.7 Regulaarselt uuritakse noorte sh NEET noorte vajadusi, huvisid ja 

rahulolu noorsootööga ning antakse ja kogutakse tagasisidet, saadud teadmisi 

rakendatakse noortepoliitika kujundamisel 

 

Tulemusindikaatori täitmine 

 

 

4.7.1 Regulaarselt kogutakse andmeid noorte, sh NEET ja tõrjutusriskis noorte ja 

noorsootöö kohta (nt noorte osavõtu,  töötajate, vabatahtlike, tegevuste tulemuste, 

juhendmaterjali jms kohta) 

SPOKU ja ARNO kasutuselevõtt 

4.7.2 Regulaarselt tehakse uuringuid noorte sh NEET ja tõrjutusriskis noorte vajaduste 

ja huvide kohta info kogumiseks 

Koolipõhiselt tehakse kord aastas, vallaüleselt 3-4 aasta tagant. Noortevolikogu on teinud 

esimese noorte küsitluse ja seda plaanitakse teha iga 2-3 aasta tagant. 

4.7.3 Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö tegevuste/teenuste kvaliteediga 

Üldhariduskoolides valitud klassides. 

4.7.4 Kogutud andmeid noorte huvide, vajaduste ja rahulolu kohta analüüsitakse ning 

selle põhjal viiakse läbi parendustegevusi 

Noorte rahulolu nende huvide ja 

vajadustega arvestamisega on 

suur (vähemalt 80% on rahul) 

13-19. a ei 

20-26. a ei 
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Viiakse läbi noorsootöö kvaliteedihindamist. Kaasatud on noortevolikogu. 

4.7.5 Noored saavad mõistliku aja jooksul tagasisidet nende ettepanekutega 

arvestamise/mittearvestamise kohta 

Osaluskohviku ettepanekutele said tagasiside, Omaalgatus Projektidele saavad tagasiside. 

Noortevolikogu päringutele ja ettepanekutele vastatakse. 

4.7.6  Noored saavad mõistliku aja jooksul tagasisidet nende ettepanekutega 

arvestamise/mittearvestamise kohta 

Regulaarsus vajaks täiendamist 

Välishindajad 

Veebileht https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kuusalu-vald kajastab noorsooöö Kuusalu 

vallas eeskujulikul tasemel (8 punkti 10st). 

Kuusalu valla 2020 konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande 

(https://www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/Kuusalu+valla+2020.+aasta+konsolideerimis

grupi+majandusaasta+aruanne.pdf/510f54b1-24b2-4646-add2-0a8c325ede80) kohaselt 

korraldab vallas noorsootööd valla hallatav asutus Kuusalu Noortekeskused, kuid külastusel 

täpsustus, et teenuse osutamine ei ole delegeeritud, pigem vastutab noortekeskus valla 

allasutusena kokkulepitud tegevuste elluviimise eest. 

Külastusel selgus, et eelmisel 2016/2017 aastal toimunud noorsootöö hindamisel leitud 

väljakutsed on mitmes osas praegu lahendatud. 

Noorsootöö koordinaator (noortekeskuse juhataja ülesannetes) on volikogu haridus- ja 

noorsootöö komisjoni liige, ehkki praegu on seal rohkem hariduse teemasid arutatud. 

Valla arengukavas 2012-2032 on noorsootöö lõimitud hariduse sisse ja põgusalt kajastatud, 

sh olemas indikaatorid. 

Kuusalu valla noorsootöö arengukava 2014-2020: sisaldab lisana(lisa 3) ka noorsootöö 

tegevuskava ning selle rahastamise plaani. Tegevuskava sisaldab ka tegevusi aastaks 

2021. Külastusel selgus, et arengukava lisana tegevuskava ongi noortevaldkonna tegevuste 

aluseks, lisaks eelneval perioodil KTG tegevuskava (2016), mis suures osas kattus 

arengukava tegevuskavaga. Käimasolev noorsootöö kvaliteedi hindamine on üks osa uue 

noorsootöö arengukava koostamise protsessist, mis on volikogu otsusega algatatud. Nt on 

KTG raames sündinud noorte tunnustamine, just päev tagasi oli vallavanema vastuvõtt 

kõigile nomineeritutele.  

Huvihariduse kava oli spetsialisti sõnul liiga detailne ega sobinud tegevuse üldiseks aluseks. 

Kuusalu valla noorsootöö alaleht https://www.kuusalu.ee/noorsootoo: kajastab noorsootöö 

peamisi valdkondasid või tegevussuundi, mida vald koordineerib. 

Kuusalu valla 2021. aasta eelarve seletuskiri 

https://www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/%282.1%29%20Kuusalu+valla+2021.+aasta

+eelarve+kinnitamine.+II+lugemine.+Seletuskiri.pdf/e44d39e0-c0e7-4c5d-a4e0-

56f0eeb65104: noortekeskuse kulud kajastuvad haridusvaldkonna all noorte huvihariduse ja 

huvitegevuse alajaotuses. Kaudselt noortevaldkonna tegevused spordi-, kultuuri-, 

puhkealade osas kajastuvad "Vaba aeg kultuur religioon" alajoatuses. 

https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kuusalu-vald
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/Kuusalu+valla+2020.+aasta+konsolideerimisgrupi+majandusaasta+aruanne.pdf/510f54b1-24b2-4646-add2-0a8c325ede80)
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/Kuusalu+valla+2020.+aasta+konsolideerimisgrupi+majandusaasta+aruanne.pdf/510f54b1-24b2-4646-add2-0a8c325ede80)
https://www.kuusalu.ee/noorsootoo
https://www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/%282.1%29%20Kuusalu+valla+2021.+aasta+eelarve+kinnitamine.+II+lugemine.+Seletuskiri.pdf/e44d39e0-c0e7-4c5d-a4e0-56f0eeb65104
https://www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/%282.1%29%20Kuusalu+valla+2021.+aasta+eelarve+kinnitamine.+II+lugemine.+Seletuskiri.pdf/e44d39e0-c0e7-4c5d-a4e0-56f0eeb65104
https://www.kuusalu.ee/documents/7610279/0/%282.1%29%20Kuusalu+valla+2021.+aasta+eelarve+kinnitamine.+II+lugemine.+Seletuskiri.pdf/e44d39e0-c0e7-4c5d-a4e0-56f0eeb65104
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Noortekeskus on oma tegevuse aluseks võtnud Teeviit.ee pakutud kuu teemad, tegevusi 

tehakse neist lähtuvalt. Vestlustest noortega selgus, et nad ei olnud sellest teadlikud või ei 

olnud kuu teemasid märganud. 

Haridusspetsialisti sõnul valmistab vald ette taotlust integreeritud tugiteenuste projektiga 

liitumiseks, et välja arendada noorte 2-astmeline toetamine. Kaudselt on see seotud 

noorsootööga. 

Noorte rahuolu uuringu läbiviimisesse on kaasatud koolide õpilasesindused: 

https://www.kuusalu.ee/noorte-ja-noortega-tootavate-spetsialistide-rahulolu-uuring. 

Noortevolikogu alaleht noortekeskuse veebilehel: http://www.noored.kuusalu.ee/noorte-

osalus/noortevolikogu/. Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud noortevolikogu põhimäärus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/406112020053: ettepanekud on vallavolikogule ja 

vallavalitsusele soovituslikud. Külastusel täpsustus, et haridusspetsialist toetab 

noortevolikogu tegevust vallavolikogu juures, kuid noortevolikogu ja noored ise otsustavad, 

mida nad teevad. Noortevolikogu haldab oma alalehte Kuusalu noortekeskuste veebilehel. 

Noortevolikogu kasvas välja noortekeskuse aktiivist, sellesse kuuluvad ka samal ajal 

(Kuusalu) kooli õpilasesinduse liikmed. 

Noorsootöö teenuste arenguprogrammis osales koos Kuusalu valla noortevaldkonna 

töötajatega ka noor, noortevolikogu esindaja. Noori intervjueerides selgus, et ollakse 

võrdväärsel positsioonil uute ettepanekute ja otsuste osas valla noorsootöö parendamisel.               

Külastusel selgus, et valla haridusspetsialist vastutab ka noortevaldkonna eest. 

Noortekeskuses tegutsev noorsootöö koordinaator ja noorsootöö spetsialist vastutavad 

eelkõige noortekeskuse tegevuse eest, noorsootöö korraldamine ei ole neile delegeeritud; 

küll tehakse palju asju koostöös, jagatud vastutusalad (nt noortekeskus viib läbi malevat, 

haridusspetsialist koordineerib huvihariduse ja noorte omaalgatuse toetuste taotlemist 

SPOKU kaudu). 

Noorsootöö koordinaatoril oli kehtiv noorsootöötaja kutse kuni käesoleva aasta oktoobrini. 

Plaanib taas tõendada või uuesti taotleda. Noorsootöö koordinaatori töö on pigem 

noortekeskuse juhataja kirjeldusele vastav. Ühtlasi on ta kodutütarde rühma juht, varem ka 

piirkonna vanem olnud. 

Kolga Kooli huvijuht peab ennast uustulnukaks, on keskharidusega ega oma kutset, 

tegutseb huvijuhina teist aastat, olnud aktiivne kogukonna elu korraldamises. Huvijuhi ametis 

on läbiviinud rikkalikult noorte loovust ja omaalgatust toetavaid projekte.  

Noortekeskuse noorsootöö spetsialist tegeleb eelkõige noorsootöö elluviimisega 

noortekeskuses. Lisaks on noortekeskuses üks uus töötaja. Kokku on noortekeskuses kolm 

töötajat, kes vastastikku asendavad, kui mõni on koolis või eemal. Ollakse väljas ka valla 

üritustel, nt jõuluüritus, noortevolikogu valimised. Koordinaator on osalenud noorteinfo 

koolitusel. 

Vihasool ei ole huvijuhti; noorsootööd pigem viib läbi kohalik haridusselts. 

Valla allasutusena toimiva noortekeskuste töötajate palk on seotud haridustöötajate palgaga 

(noorsootöötaja koordinaatori palk on võrdne õpetaja palgaga), pikendatud puhkus (35 

päeva), noorsootöötajat võimalik tunnustada haridustöötajate tunnustamise korra järgi, eraldi 

tunnustused kultuuri- ja spordivaldkonna inimestele. 

Treeneritelt nõutakse kutse olemasolu, millega on seotud ka rahastus.       

https://www.kuusalu.ee/noorte-ja-noortega-tootavate-spetsialistide-rahulolu-uuring
http://www.noored.kuusalu.ee/noorte-osalus/noortevolikogu/
http://www.noored.kuusalu.ee/noorte-osalus/noortevolikogu/
https://www.riigiteataja.ee/akt/406112020053
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Külastusel selgus, et Kuusalu noortekeskuse ruumid on renoveeritud KTG raames, ruume 

kasutatakse ka koolituste läbiviimiseks. 

Kolgal oli noortetuba mõisa keldris, kuid selle külastatavus oli nii väike, et ei nähtud vajalik 

ega võimalik noorsootöötajat selleks palgal, nii kaotati noortetuba (koos töötajaga); noored 

saavad kasutada tegevuste läbiviimiseks kooli ja seltsimaja ruume tasuta. Kolga kooli keldris 

on noortekeskuse poolt sisustatud bändiruum noortele. Kool loob noorsootööks võimalusi ka 

Vihasool. 

Kuusalu noortekeskus korraldab noortele tegevusi ka Kolgas, nt robootika ring seltsimajas, 

bändiruum koolimajas. Noorte omaalgatusena läbi viidud filmiklubi toimus rahvamajas. 

Kolgal toimuvad pidevalt üritused. Töötajate sõnul on juttu olnud, et pakkuda noorsootööd 

erinevates kohtades, EANK MoNo ei ole tehtud. 

Vihasool on lapsevanemad omavahel jaganud laste transportimise huviringidesse.  

Raamatukogus on noorteosakond, sealt viiakse läbi huvitegevust. 

Individuaalseks nõustamiseks Kuusalu noortekeskuses ruum puudub. 

Viiakse läbi sündmusepõhist noorsootööd kogukondades. 

Ruumides ei olnud kaldteesid, trepiroboteid, s.o ligipääsu ratastooliga.    

 

Huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord Kuusalu vallas 

(Kuusalu Vallavolikogu 16.10.2021 määrus) https://www.riigiteataja.ee/akt/413102021006, 

see võimaldab taotletda toetust uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- 

või ainekavades. 

Külastusel selgus, et ehkki moodustatud KTG alused jäid arusaamatuks, nt koostöö Loksaga 

on alati olnud, Haljalaga aga toimuski koostöö ainult KTG raames, siis selle raames võeti 

kasutusele uudseid keskkondasid, sh loodi noortekeskuse veebileht, mis praegu on uuena 

kasutuses, võeti kasutusele noortekeskuses koolitusruum. 

Noorsootöö valdkonna töötajad, sh haridusspetsialist osalesid eelmisel aastal noorsootöö 

teenuste arenguprogrammis, mille raames lõid disainmõtlemise abil lahendusi neid 

huvitavale väljakutsele, sh tegevused 21-aastastele ja vanematele noortele. Mentorite 

rakendamine. 

Kuusalu valla veebilehel link, tutvustus ja viide noorteuuringule seoses kvaliteedi hindamise 

läbiviimisega https://www.kuusalu.ee/noorte-ja-noortega-tootavate-spetsialistide-rahulolu-

uuring. 

Külastusel selgus, et kaks aastat tagasi viidi läbi küsitlus, millele arvati, et oli vähe vastajaid, 

kuid sel korral oli veelgi vähem vastajaid.  

Praeguse küsitluse läbiviimisel selgus, et vastajatel oli keeruline öelda, kuidas tegevuse 

toimuvad, et kas peavad lähtuma tavapärasest korraldusest või pigem praegusest, kus 

Covid-19 tõttu on mitmed tegevused peatunud või saanud teise vormi. 

Vald ei ole STAR-iga liitunud, kuna varasem uuring on haridusspetsialisti sõnul näidanud, et 

NEET noori on vähe või puuduvad nad üldse, tegeletakse nendega kohe madalast east 

alates, kui risk ilmneb. Võrreldes eelmise hindamisega (2016/2017) on noorte töötus vallas 

tõusnud.

https://www.riigiteataja.ee/akt/413102021006
https://www.kuusalu.ee/noorte-ja-noortega-tootavate-spetsialistide-rahulolu-uuring
https://www.kuusalu.ee/noorte-ja-noortega-tootavate-spetsialistide-rahulolu-uuring
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TUGEVUSED JA ARENGUVAJADUSED 
 

Eesmärk 1: Noortel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali 
avamiseks 
 

Tugevused 

Sisehindajad 

Üldhariduskoolide juures mitmekülgne huvitegevuse pakkumine. Tugev, väljaarendatud 

struktuuri ja kõrge tasemega huviharidus muusika, kunsti ja spordi valdkonnas. Noored 

osalevad huvihariduses- ja tegevuses aktiivselt. Valla noortele korraldatakse erinevaid 

laagreid. Noorsootöö kvaliteeti hinnatakse regulaarselt. 

Ettevõtluslaager, ettevõtluspäev, valikained olemas. 

Kuusalu valla üldhariduskoolide mitmekesised rahvusvahelised projektid. Vallas tegutsevad 

aktiivsed noorteühendused (Noored Kotkad, Kodutütred). Rattarallidel abiks, 

Kogukonnapäevadel abiks. Kuusalu Noortekeskuse rahvusvahelised kultuuriõhtud. 

Üldhariduskoolide teatud ainete õpetajad arvestavad õpilaste omandatud oskusi ja teadmisi 

mitteformaalses õppes. 

Välishindajad 

Noorel avarad võimalused tegelemaks huvihariduse ja huvitegevusega. 

Olemas on toimiv noorte omaalgatusfond, millel on potentsiaali toetada noorte ettevõtlikust. 

Vallas toimivad kodutütarde ja noorkotkaste tegevused. 

Aasta noore aunimetus ja nominentide tunnustamine. 

Arenguvajadused 

Sisehindajad 

Avatud noorsootöö võimaluste laiendamine, suunates tegevusi ka vanusegrupile 13 -26. 

Huvitegevuse planeerimisel tuleb lähtuda olemasolevatest ressursidest (ringijuhid, eelarve) 

mis tõttu alati ei saa lähtuda noorte soovidest. Vähekindlustatud laste laagrites osalemise 

toetamine. 

Meie valla noorte arvu järgi peaks olema vallas 4,5 avatud noorsootöö keskust. 

Kõikide vanuseastmetes erinevate võimaluste pakkumine. Ratastooli ligipääsud Kuusalu 

Noortekeskuses. Kuusalu Noortekeskuse lahtiolekuajad, et need oleksid sobivamad ka 

vanusele 15+. 

Õpilasmalev – rohkemate rühmade loomine, kohalike ettevõtetega koostöö suurendamine, 

Noorte ettevõtlikuse ja rahatarkuse arendamine. 

Ülevaatlik info vabatahtliku töö võimalustest valla tasandil (millised on võimalused ja 

vajadused). Suurem koostöö erinevate osapoolte vahel. Rahvusvahelise töö võimaluste 

loomine. 
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Mitteformaalse õppe kogeuse ja tulemustega arvestamine võiks olla suurem, hinnates ja 

toetades noore terviklikku arengut. Süsteemsem lähenemine mitteformaalse õppimise kaudu 

omandatud kogemuste tunnustamiseks. 

Välishindajad 

Kaaluda avatud noorsootöö eetodi kasutamist kogukondlikes tegevustes üle valla, et tagada 

igale noorele ligipääs avatud noorsootööle. 

Kavandada noorte teadlikkuse tõstmist omaalgatusfondi võimaluste kasutamisest. Koostada 

noorte ettevõtlikuse arendamise terviklik kontseptsioon olemasolevatest tegevustest. 

Noorsootööalastes väliprojektides osalemise võimaluste loomine noortele ka väljaspool 

kooli. 

Noorsootöös õpitu kirjeldamine noore jaoks omandatud pädevustena ning luues alused õpitu 

arvestamisega kooliõppes. 

 
Eesmärk 2: Noorte osalus otsustes on rohkem toetatud 
 

Tugevused 

Sisehindajad 

Aktiivsed ja tegusad õpilasesindused. Noortekeskuse juures algatatud noorte aktiivgrupp on 

jõudnud noorte volikogu loomiseni. 

Avatud noortekeskus ja üldhariduskoolid on valmis noorte algatust toetama. 

Välishindajad 

Aktiivsed noored ning teotahteline ning apoliitiline noortevolikogu! Koolide õpilasesindused 

on kooli juhtkonnale võrdväärsed partnerid, nendega arvestatakse ning neile luuakse 

tingimused tegutsemiseks. 

Arenguvajadused 

Sisehindajad 

Noorte kaasamine valla tasandil otsuste tegemistesse. Eraldi eelarve Õpilasesindustele. 

Noorte teadlikuse tõstmine Õpilasesinduste tegevustest. 

Koostöö. Vallas tegutsevate noorteühenduste kaardistamine. 

Välishindajad 

Tagada noortevolikogu kaasatus valla otustamise tasandil. Luua eraldiseisvad eelarvelised 

vahendid noorte osaluskogudele, mida nad õpivad ise haldama. Suurendada noorte 

teadlikkust noorte osaluskogudest ja nende tegevusest. 

Kuna vallas noortega tegutsevad asutused/organisatsioonid/eraisikud on laiali üle 

hajaasustusega valla, siis oleks mõistlik kaaluda võimalust neid tuua ühisesse inforuumi. 

Selleks võiks kaaluda võimalust vallas noortega tegutsevate juriidiliste ja eraisikute 

kaardistamist. Kaaluda võimalust luua tingimused noorteorganisatsioonide või nende 

allüksuste tekkimiseks vallas. 
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Eesmärk 3: Noortele on loodud tingimused noorteinfo ennetamistegevuste 
kättesaamiseks 
 

Tugevused 

Sisehindajad 

Noorteinfo edastamine toimub regulaarselt üldhariduskoolides ja avatud noortekeskuses. 

Hev- lastega tegelemine hästi toimiv. Tugikeskus. 

Välishindajad 

Noortevolikogu on kaasatud noortele suunatud portaali sisuloomesse. Noored hoiavad 

ennast kursis valla lehe lugemisega (mis on erakordne, tavaliselt on see suunatud 

vanemaealistele). 

Valla ajaleht on loetav ka noortele. 

Valla tasandil toimuvad hariduse, kultuuri ja sotsiaaltöö valdkonna regulaased kohtumised. 

Vallas on madal noorte töötuse ja mitteaktiivsete noorte osakaal. Võrgustikutöö toimib nii 

juhtumi kui ka vajadusepõhiselt. 

Arenguvajadused 

Sisehindajad 

Noorteinfo lehekülg, arendada noorte teadlikust infot küsima. Noortele rohkemate arutelu ja 

info jagamise õhtute korraldamine. Võimaldada rohkemat omavahelist suhtlust, korraldada 

kohtumisi huvitavate esinejatega noorteklubi vormis, kus võimalik suhelda, kuulda teiste 

arvamusi, kohtuda spetsialistidega. 

Ennetustegevuste koostöö arendamise jätkamine ja ühtse noorteinfo süsteemi arendamine 

valla siseselt. Ennetustegevuste regulaarne korraldamine. 

Välishindajad 

Arendada edasi olemasolevat veebilehte koostöös noortega, tagades seal asjakohase ja 

arusaadava info kättesaadavus. Selgitada välja ja valida noortele sobivad kanalid, mille 

kaudu noorteinfo on noortele kättesaadav. 

Kaaluda kooli lõpetanud noorte püsivat seiret, et tagada neile vajalikud teenused 

elukvaliteedi heal tasemel hoidmiseks. 

 

Eesmärk 4: Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 
 

Tugevused 

Sisehindajad 

Noorsootöö kajastub Kuusalu Valla Arengukavas ja on asutud koostama uut Kuusalu valla 

noorsootöö arengukava. 

Tegevuskava olemasolu. 
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Õpilasesinduste kaudu võimalus osaliselt kaasa rääkida koolielu kavandamises ja 

juhtimises. Noorte ja noorsootöötajate tunnustamine. 

Eelarves on ettenähtud raha koolitusteks. Noorsootöötajate koolitusvajadustega 

arvestatakse ja koolitusi võimaldatakse. Noorsootöötajad on teadlikud seadusest, 

kutsestandardist ja muid ohtudega seotud nõudeid. 

Noortevolikogu, üldhariduskoolide sisesed uuringud. 

Välishindajad  

Loomisel on uus eraldiseisev arengukava. 

Hetkel tegutsetakse eelmise arengukava lisana kinnitatud tegevuskava raames. 

Eelmise perioodi arengukava sisaldab uue perioodi esimese aasta tegevuskava. 

Hästi toimiv noortevolikogu, aktiivsed noored. Aktiivsete noorte tunnustamine valla tasandil. 

Noorte kuulamine ja kaasamine partnerina. 

Noorsootöötaja palk on seotud haridustöötajate palgaga. 

Noored saavad tasuta kasutada erinevate valla asutuste ruume tegevuseks. Kasutusel 

olevad ruumid toetavad noorte huvidele vastava tegevuse läbiviimist (näiteks bändiruum on 

võimaldanud väga tunnustatud koolibändi tegevust). 

Virtuaalne õpiabi süsteem koostöös kooliga - noorsootöötaja veebis. Noorega kontakti 

saamiseks kaastakse ka veebipõhised lahendused. 

Toimunud regulaarselt uurimused kooliealiste seas. 

Arenguvajadused 

Sisehindajad 

Arengukava uuendamine. Uute prioriteetide seadmine vastavalt noorte vajadustele ja 

olukorrale. Noorte kaasamisega on algust tehtud, kuid kindlasti vajab see täpsema 

töökorralduse väla töötamist ja ametnike harjumuste muutmist, et erinevates 

eluvaldkondades eesmärke ja tegevusplaane paika pannes oleks arvestatud ka noorte 

tegelikud vajadused. 

Tegevuskava järjepidev jälgimine koos uuendamisega ja noorsootöö arengukava välja 

töötamine vastavalt noorte vajadustele ja olukorrale. Muuta tegevuskava "elavaks" 

dokumendiks. 

7-12 aastaste parem kaasatus. Suurendada noorte teadlikust osalemisvõimalustest ja 

teadmist, et iga arvamus loeb. Koostöö noorsootöötajate vahel. 

Noorsootöötajate tugisüsteemi loomine (ümarlauad, aruteluringid), mis võimaldaksid 

noorsootööga seotud küsimuste arutelu. Tunnustussüsteemi loomine ja tutvustamine, et 

rohkemad noorsootöötajad, sealhulgas ringijuhid saaksid tunnustatud just noorsootöö 

tegemise eest. 

Erivajadusega noortele sobivate ligipääsuvõimaluste võimaldamine. Noorsootöö 

hajaasustusega noortele kättesaadavamaks. Noortega ühiste arutelude ja analüüsidega 

koos leida lahendus avatud noortekeskuse lahtioleku aegade osas. 1-2 päeva olla avatud 

teistel aegadel. Ümarlaud noorsootöötajatega, et ühiselt vaadata üle vajadused. 
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Rohkem noorteüritusi vanusele 13-26. Olemasolevate vahendite (ka ruumid ja tööaeg) 

otstarbekam ärakasutamine, võimaldamaks paremat teenindust. 

Iga-aastane noorte rahulolu uurimine ja noortele tagasiside andmine, regulaarsed küsitlused. 

Valla noorsootöö planeerimisel ja korraldamisel suurem noorte kaasatus.Uuringute 

tulemustega arvestamine noorsootöö tegevuskavade ülevaatamisel. 

Välishindajad 

Valla arengukavas eristada selgemalt noorsootöö eesmärgid ja arengusuunad, tuua 

olemasolevad noorsootöö ja noortevaldkonna tegevused kokku. 

Uue arengukava alusel luua ühtne tegevuskava iga aasta kohta kõikidele osapooltele 

juhindumiseks. 

Leida viisid erinevate eagruppide, sh nooremate noorte (algklassi-ealised) soovide ja 

arvamuste kaasamiseks otsuste tegemisse. 

Kaaluda noorsootöötaja kutse nõude rakendamist noorsootöö teostajate puhul. Juhtivatel 

kohtadel töötajatel toetada noorsootööalase kõrghariduse omandamist. 

Luua võimalused noortekeskuses individuaalseks nõustamistööks. Suuremate 

renoveerimiste ja uute keskuste loomisel luua valmisolek erivajadustega noortele 

ligipääsetavuse tagamiseks. Leida noorsootööks erinevatele eagruppidele sobivad 

(erinevad) külastusajad. 

Noorsootöö tegemine mobiilselt, pakkudes regulaarset noorsootööd erinevates kohtades. 

Noorte kaasamine uuenduslike keskkonda loomisse. 

Leida viisid vallast väljaspool õppivate või töötavate noorte huvide teadasaamiseks ja 

arvestamiseks. Leida kaasavaid meetodeid noorte rahulolu teadasaamiseks (lisaks 

küsitlusele näiteks vestlusring, lugude rääkimine, fooksugrupp, maailmakohvik, Minecraft jt). 
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NOORSOOTÖÖ KVALITEEDI HINDAMINE 

ENESEHINDAJATE TAGASISIDE 

         

    vald/linn Kuusalu vald 

     vormi täitmise 
kuupäev 

15.11.2021 

1. KOV konteksti kirjeldus (põhinäitajate dünaamika, koostöö teiste KOV-
dega noorsootöö osutamisel jms) 

  

Kuusalu vallas on noori vanuses 7-26 ligikaudu 1395. Valla territooriumil on üks Keskkool - 
Kuusalus, üks põhikool - Kolgas ja üks algkool Vihasool. Rannajoont on ligikaudu 120km. Rannas 
tegutseb Hara Purjetajate Selts, kus noored saavad tegeleda merendusega. Tegutseb Kuusalu 
Kunstide Kool ja Kuusalu Spordikeskus. Allasutusena tegutseb Kuusalu Noortekeskus kus töötab 
1 täiskohaga noorsootöö koordinaator, 1 täiskohaga noorsootöö spetsialist ja 0,5 kohaga 
noorsootöötaja. Koolides on olemas huvijuhid. Valla noorsootöö arengukava on koostamisel. 
Tegevust on alustanud Kuusalu Noortevolikogu ja koolide juures on õpilasesindused. 

 

 
2. Sissejuhatus ja ülevaade 
enesehindamise protsessist 

      

Kuusalu valla noorsootöö sisehindamise protsess toimus mitmes etapis. Moodustati 
sisehindamismeeskond kuhu kaasati valla haridusspetsialist, noortekeskuse noorsootöö 
koordinaator, noorsootöötaja, Kolga Kooli huvijuht ja Kuusalu noortevolikogu esindaja.Toimus 
sissejuhatav kogunemine, vaadati üle ankeedid ja planeeriti küsitluste läbiviimine. Ühiselt vaadati 
hindamisvormi. Seejärel viidi läbi küsitlus Google keskkonnas noorte, noorsootöötajate ja 
noorteorganisatsioonide seas. Viimasena toimus tulemuste analüüsimine ja konsensuskoosolek 

 

 

 
3. Enesehindamisest selgunud KOV noorsootöö peamised tugevused (tooge 
välja 3 kõige olulisemat) 

   

Tugev huvitegevus üldhariduskoolide juures, Kuusalu Kunstide Kool-is ja Spordikeskuses. Tugev 
tugisüsteem riskigruppi kuuluvatele noortele ja peredele. Kuusalu Noortevolikogu. 

 

 

 
4. Enesehindamisest selgunud KOV noorsootöö peamised 
arendusvajadused (tooge välja 3 kõige olulisemat) 

   

Regulaarselt noorte vajaduste, huvide ja rahulolu uurimine noorsootöö teenustega, tagasiside 
kogumine ja andmine ning nende kasutamine tegevuskava ülevaatamisel ja uuendamisel. Parem 
koostöö erinevate asutuste noorsootöötajate vahel. Võimaluste laiendamine vanusele 13+ s.h. 
avatud noortekeskuse teenus. 

 

 

 

5. Üldhinnang ja 
kokkuvõte 

        

Enesehinnangu läbiviimine on hea võimalus kaardistada ja saada ülevaade oma valla noorsootöö 
hetkeolukorrast ja arenguvajadustest. Kuusalu valla noorsootöös on valdkondi, mis on väga heal 
tasemel, valdkonnad, mis on arenemisel ja valdkondi, mis tahavad veel järjepidevat ja süsteemset 
lähenemist, et toimida kaasaegse noore vajadustest lähtuvalt. Läbiviidus küsitluste analüüsimine 
annab suurepärased võimalused hea ja toimiva tegevusplaani väljatöötamiseks ning igapäevase 
noorsootöö parendamiseks. 
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NOORSOOTÖÖ KVALITEEDI HINDAMINE 

VÄLISHINDAJATE TAGASISIDE 
         

    vald/linn Kuusalu vald 

     vormi täitmise kuupäev 30.11.2021 

1. Välishindamise meeskonna liikmed (nimi/asutus/amet):      

Anneli Meisterson, Saaremaa Noorsootöö Keskus suunajuht-noorsootöötaja; 
Kristjan Kruus, Tallinna Haridusamet, Tallinna noorte tugiprogramm "Hoog sisse", projektijuht; 
Lianne Teder, Tallinna Üikool, noorsootöö nooremlektor; 
Stella Kivilo, Tallinna Ülikool, noorsootöö korralduse õppekava magistrant. 

 

 

2. Sissejuhatus ja ülevaade välishindamise protsessist       

Välishindajate meeskond tutvus iseseisvalt sisehindajate saadetud raportiga noorsootööst Kuusalu 
vallas, viis läbi arutelu veebikoosolekuna.  
30. novembril 2021 külastas kolm liiget Kuusalu valda sisehindaja pakutud päevakava kohaselt. Üks 
välishindaja oli osadel sessioonidel kohal veebi vahendusel. Külastati Kuusalu noortekeskust, Kolga 
Kooli, Kolga Seltsi Maja, Kuusalu Keskkooli ja Kuusalu Spordihoonet. Välishindajad vestlesid 
noorsootöötajate, noorsootöö tegijatega, noorte esindajatega (koolide õpilasesindused ja 
noortevolikogu liikmed), noortevaldkonna koordineerimise eest vastutava KOV spetsialistiga, 
esitasid täpsustavaid küsimusi, koostasid esialgse ülevaate ning esitasid selle kokkuvõtval 
koosolekul. Välishgindajaid saatsid kogu päeva vältel noortekeskuse noorsootöö koordinaator Krista 
Allik, Kuusalu valla haridusspetsialist Anu Kirsman, Kolga Kooli huvijuht Liina Talts ning 
noortekeskuse noorsootöö spetsialist Elsbeth Link. Visiidi järgselt lepiti kokku, et 
enesehindamismeeskond täiendab hindamisvormi sisehindamise infot selles osas, mida nad 
täpsustusena juurde rääkisid, edastavad täiendatud vormi välishindajatele. Enesehindamise 
meeskond pidas vajalikuks kaasata sisehindamise aruande koostamisse ka pikaajalise Kolga kooli 
huvijuhi Ene Liivandi. 
Välishindajad sisestasid hindamisvormi oma tähelepanekud, viisid läbi omavahelise veebikoosoleku 
tulemuste kooskõlastamiseks ning esitasid täidetud hindamisvormi enesehindamismeeskonnale. 

 

 

 
3. Välishindamisest selgunud KOV noorsootöö peamised tugevused (tooge välja 3 kõige 
olulisemat) 

   

1) Huvihariduse ja -tegevuse mitmekülgsed võimalused koos huvitoetuse taotlemise fondiga, 
noortele tasuta kättesaadavad. 
2) Noorsootöö on lõimitud teiste valdkondadega ning noorsootöötajad on tunnustatud spetsialistid 
kogukonnas. 
3) Aktiivsed noored – noori on võimestatud, neid kuulatakse, nad julgevad võtta ette. 
Noortevolikogu on potentsiaalikas ja apoliitiline. 

 

 

 
4. Välishindamisest selgunud KOV noorsootöö peamised arendusvajadused (tooge välja 
3 kõige olulisemat) 

   

1) Noorteinfo teha noortele ühtselt arusaadavaks tegevuste ja võimaluste osas. 
2) Noorsootöö tegijate ametinimetused kohandada tööülesannetele vastavaks. 
3) Noorsootöö valdkonnas tegutsejatele tagada noorsootöö valdkondlik haridus, et kirjeldada tehtud 
tööd noorsootöö mõistetes.  

 

 

 

5.    Üldhinnang ja kokkuvõte         

Noorsootöö tervikuna on vallas hästi toimiv ning viiakse ellu noorsootöö korralduse põhimõtetele 
vastavalt. Tehakse rohkem kui dokumenteeritud ning noorsootööle omasel viisil, kui seda osatakse 
kirjeldada noortevaldkonnas üheselt mõistetavates terminites. 
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KÜSITLUSTE ANALÜÜS 
 

Veebiküsitlus viidi läbi ajavahemikul 8.-14. novemberil 2021 Kuusalu Keskkoolis, Vihasoo 

Lasteaed-Algkoolis ja Kolga Koolis ning Google keskkonnas. 

Küsitlused toimusid viie erineva sihtgrupiga: noored vanuses 7-12, noored vanuses 13-19, 

noored vanuses 20-26, noorteühendused ja noortega töötavad spetsialistid. 

Infot küsimustike kohta levitati sotsiaalmeedia, erinevate võrgustike kaudu, otsepostitusena 

meiliaadressidele, e-koolis ja saadeti Kuusalu huvikooli. 

Küsitlused viidi läbi koos koolide huvijuhtidega koolides. Seoses pandeemiast tingitud 

piirangutega viidi küsitlused peamiselt läbi Google keskkonnas. 

Küsimustele vastasid: 

Noored vanuses 7-12: 88 noort 

Noored vanuses 13-19: 63 noort 

Noored vanuses 20-26: 8 noort 

Noorteühendused: 1 

Noortega töötavad spetsialistid: 27 

 

7-12 aastased noored 
 

Noored vanuses 7-12 vastasid kokku 14 küsimusele erinevatel teemadel osalemise kohta 

noorsootöös. Vastajaid oli kokku 88. Nendest 50 (56,8%) olid tüdrukud ja 38 (43,2%) poisid. 

Vanuseliselt oli kõige rohkem 11-aastaseid (31 vastajat, 35,2%), 12-aastaseid (23 vastajat, 

26,1%), 9-aastaseid (15 vastajat, 17%), 10-aastaseid (7 vastajat, 8%), 8-aastaseid (6 

vastajat, 6,8%), 7-aastaseid (1 vastajat, 1,1%) ning 13-aastaseid (5 vastajat, 5,7%). 

 

Kas Sa oled käinud 2016. aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu-, näite-, loodus- 

või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritustel, laagris või 

osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses? 

77,3 % vastajatest ehk 68 noort vastasid sellele küsimusele jaatavalt. 22,7% ehk 20 noort 

vastasid eitavalt. 

Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid? Võid valida mitu. 

Kõige populaarsemad vastused olid sporditrenn/spordikool (45 vastajat, 51,7% ), 

muusikaring/muusikakool (28 vastajat, 32,2%), mõnes muus huviringis (14 vastajat, 16,1%), 

kunsti või käsitööring/kunstikool (10 vastajat, 11,5%)  

Tantsuring/tantsukool (7 vastajat, 8%), näitering/näitekool (7 vastajat, 8%).  

Loodusringi (2 vastajat, 2,3%), tehnikaringi (2 vastajat, 2,3%).  

Üheski ringis ega treeningus ei osale vastanutest 18 noort, 20,7%. 
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Kas Sa oled osalenud 2021 aastal Kuusalu noorteüritustel, näiteks Kuusalu 

Laululaps? 

Ei (79 vastajat, 90,8%), Jah (8 vastajat, 9,2%) 

 

Kas Sa oled käinud 2016. aastal mõnes laste- või noortelaagris? 

Jah (49 vastajat, 55,7%), Ei (39 vastajat, 44,3%) 

Kas Sa oled käinud 2021. aastal Kuusalu noortekeskuses? 

Ei ole käinud Kuusalu Noortekeskuses (68 vastajat, 77,3%), Jah (20 vastajat, 22,7%) 

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun 

kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad. 

Kokku vastas 88 noort. Nendest 78 ei osanud nimetada ühtegi noorteühendust ega 

noorteorganisatsiooni. Kõige enam teati Noorkotkad ja Kodutütred noorteorganisatsiooni (13 

vastajat).  Nimetati ka Kolgaküla Talli 1 kord. 

Üks noor tõi välja, et ta ei oska nimetada kuna pole majast palju väljas käinud. 

Kas Sa oled 2021. aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel? 

Kokku 87 vastajat. EI (69 vastajat, 79,3%) Jah (18 vastajat, 20,7%) 

Kas Kuusalu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht, kus Sa ei saa käia, 

kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna? 

Kokku 88 vastajat. Sellele küsimusele vastas suurem osa noori eitavalt (71 vastajat, 80,7%), 

mis tähendab, et suuri takistusi noortel neile mõeldud kohtades käimiseks ei ole. Need, kes 

arvasid, et selliseid kohti siiski on, mainisid enamasti ära Kuusalu Noortekeskus (4 vastajat), 

Kuusalu ujula (2 vastajat) ja muusikakool (2 vastajat). Lisaks Spordikeskus, võrkpall, jalgpall, 

kunstikool, jõusaal. 

Eraldi toodi põhjustena välja, et ma tahaksin käia ujumas tihedamini nädalas aga ma elan 

kaugel ja buss läheb 10 minutit varem ära, ei tahagi käia, kuna mul ei ole sõpru igal pool, 

Mainiti ka, et selliseid kohti on aga ma ei taha nendes käia niikuinii. 

Kas Kuusalu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, 

noortekeskus, spordiklubi jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva 

koha peal? 

Kokku 88 vastajat. Sellele küsimusele vastas suurem osa noori eitavalt (78 vastajat, 88,7%), 

mis tähendab, et suuri takistusi noortel neile mõeldud kohtades käimiseks ei ole. Need, kes 

arvasid, et selliseid kohti siiski on, mainisid enamasti ära Viitekad (rattarada), Kuusalu 

noored kotkad, Kunstide Kool, Muusikakool, jalgpall, korvpall, võrkpall, akrobaatika, 

Spordikeskus, Loksal, JJ street Madis Aderi trenn, robootika, Kuusalu Noortekeskus, 

Kuusalu skatepark. 

Lisaks huvitavad välja toomised, et selliseid kohti ei ole kuna ma saan kas või Soome minna 

või siis, et kõik on liiga kaugel, et ise saaksin minna, 

Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele 

vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)? 
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Üle poole noortest on oma küsimustele enamasti vastused saanud, 52 vastajat (63,4%). 

Alati on oma küsimustele vastuse saanud 29 vastajat (35,4%) ja mitte kunagi ei ole oma 

küsimustele vastust saanud 1 vastaja (1,2%) 

 

Mille kohta Sa pole infot saanud? Kokku 38 vastajat 

Siia ei toodud midagi välja. 

 

13-19 aastased noored 
 

Noored vanuses 13-19 vastasid kokku 19 küsimusele. Lisaks vastasid noored vanuse 13-19 

Kuusalu Noortevolikogu poolt koostatud küsimustikule, kus oli 41 küsimust ja millest teeb 

kokkuvõtte noortevolikogu. Vastajaid oli kokku 63, kellest 37 (64,9%) olid tüdrukud ja 20 

(35,1%) olid poisid. Vanuseliselt oli kõige rohkem 14-aastaseid vastajaid (14 vastajat, 

23,3%), 13-aastaseid (11, 18,3%), 17-aastaseid (10, 16,7%) 18- ja 15-aastaseid (8, 13,3%),                  

16-aastaseid (5, 8,3%), 19-aastaseid (4, 6,7%). 

Vastajad olid valdavalt õpilased (56, 91,8%), üliõpilased (2 vastajat, 3,3%), tööl käivaid noori 

(7, 4,3%), 1 töötu, 1 kutsekooli õpilast, 1 jättis täpsustamata. 

 

Kui palju Sa tead Kuusalu vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? 

 

 Ei ole 

üldse 

kursis 

 

Tean 

natuke 

Olen hästi 

kursis 

Kuusalu Noortekeskuse tegevustes 31 27 4 

Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja 

huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks 

muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, 

trenn jne.) 

 

 

8 

 

 

35 

 

 

11 

Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, 

osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, 

noortekogude jms.) tegevustest 

 

26 

 

29 

 

7 

Noortelaagritest (nt. koolide, huvikoolide, huviringide, 

noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide 

poolt korraldatud laagritest) 

 

 

25 

 

 

32 

 

 

4 

Noortemalevatest 30 27 5 

Noorteüritustest (näit. Kuusalu Rokib) 42 16 3 
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Kuusalu vallas on noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või -

ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks 

osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta 1 

noorteorganisatsioon/noorteühing ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb. 

Palun pane tähele, et siin EI OLE mõeldud kooli õpilasesindust ega noorte volikogu 

tegevust 

Siin all nimetati Noored Kotkad (8 vastanut), Kodutütred (2 vastanut), erinevad trennid, 

korvpalli trenn. Ühtegi noorteorganisatsiooni ei osanud nimetada 53 vastanut. 

 

Kas Sinu arvates on Su kodukohas piisavalt: 

 

  

 

Jah 

Ei, võiks 

rohkem 

olla 

 

Ei oska 

öelda 

Noortekeskusi 30 10 22 

Huvitegevusi (huvikoole, 

spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi) 

 

22 

 

30 

 

10 

Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, 

osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, 

noortekogusid jms) 

 

25 

 

11 

 

26 

Võimalusi osaleda laste- /noortelaagrites 26 16 20 

Võimalusi osaleda noortemalevas 20 22 20 

Laste-/noorteüritusi 11 29 21 

 

 

Kas Sa osalesid või osaled 2021. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, 

huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskus, laager, malev, noorteüritus? Kokku 61 vastajat 

JAH (38 vastajat, 62,3%),  EI (23 vastajat, 37,7%) 

 

Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 

2020/2021. aastal. Valida võib mitu vastuse varianti 

• Huvitegevustes ja huvihariduses (huviringides ja treeningrühmades 

huvikoolis, spordiklubides, noortekeskuses, klubis, koolis jne.) (28 vastajat, 

46,7%) 

• Ei osalenud üheski eelnimetatud noorsootöö tegevuses (19 vastajat, 
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31,7%) 

• Noorteorganisatsiooni(de), noorteühendus(te), osaluskogu 

(õpilasesindus/üliõpilasesindus, noortekogud jms.) tegevus(t)es (17 

vastajat, 28,3%) 

• Noortelaagrites (14 vastajat, 23,3%) 

• Laste-/noorteüritus(te)l (8 vastajat, 13,3% 

• Noortemaleva(te)s (7 vastajat, 11,7%) 
 

 

Mitteosalemise põhjustena toodi välja: 

1. Suur koormus koolis/tööl (14 vastajat, 51,9%) 

2. Puudub huvi (16 vastajat 59,3%) 

3. Ei ole leidnud infot mind huvitavate tegevuste kohta (11 vastajat, 40,7%) 

4. Minu vanuses noortele ei pakuta soovitud tegevust (6 vastajat, 22,2%) 

5. Tegevused toimuvad elukohast kaugel ja transpordiprobleemi tõttu ei saa 
osaleda (5 vastajat, 18,5%) 

6. Mulle ei meeldi seltskond, kes seal käib (5 vastajat, 18,5%) 

7. Minu sõbrad tegelevad muude asjadega ja ma tahan nendega koos olla (5 
vastajat, 18,5%) 

8. Info üleküllus - ma ei suuda valida sobivat tegevust suure arvu valikute 
hulgast (3 vastajat, 11,1%) 

9. Pakutav ei vasta minu ettekujutusele sellest tegevusest (3 vastajat, 11,1%) 

10. Muu põhjus (2 vastajat, 7,4%) 

11. Osaajaline töötamine lisaks koolile (1 vastajat, 3,7%) 

12. Osalemistasu on liiga suur (1 vastajat, 3,7%) 

13. Mulle ei meeldi juhendaja(d) (1 vastajat, 3,7%) 

14. Tegevusi pakkuvate asutuste (nt. noortekeskused, huvikoolid) 

lahtiolekuajad ei sobi (1 vastajat, 3,7%) 

15. Tegevuskohad ei ole piisavalt varustatud töö- ja tegevusvahenditega (0 

vastajat) 

16. Muud osalemiseks vajalikud kulutused on liiga kõrged (0 vastajat) 

17. Mul on erivajadus(ed) (0 vastajat) 

18. Ruumid ja tingimused on kehvad või ebameeldivad (0 vastajat) 

19. Huvipakkuvad tegevused ei toimu minu emakeeles (0 vastajat) 

 

Muu põhjusena toodi välja: 

Noorsootegevused, mida rohkem reklaamitakse on mõeldud alla 18 aastastele noortele. 

Ma ei paikne viimasel ajal Kuusalus 

 

Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootööd pakkuvate asutuste (nt. 

noortekeskused, Kunstide Kool, spordikeskus ) lahtiolekuaegadega? 

30 noort (50,8%) vastasid, et lahtiolekuajad ei ole olulised, kuna nad ei käi nendes kohtades, 

24 noort (40,7%) vastasid, et ajad pigem on neile sobilikud, 3 noort (5,1%) vastasid, et ajad 

on neile sobilikud, 2 vastajat (3,4%) ütlesid, et ajad pigem ei ole sobilikud. 

Sobimatult avatud aegadega asukohti eraldi välja ei toodud. 
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Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootöö tegevuskohtade (nt. huvikool, avatud 

noortekeskus, rulapark, spordisaal jne.) asukohaga? Kokku 59 vastajat  

28 vastajat (47,5%) – asukohad pole olulised, sest ma ei käi nendes kohtades 

14 vastajat (23,7%) – asukohad on mulle sobilikud 

10 vastajat (16,9%) – asukohad on mulle pigem sobilikud 

7 vastajat (11,9%) – asukohad pigem ei ole sobilikud 

 

Tegevuskohtadena, mis ei sobi toodi välja; 

Jõusaal ja skatepark, mis võiks olla nii Kiius kui ka Kolgas 

Muusika ajalugu muusika koolis, tahaks et see toimuks koolis kus mina käin.  

 

Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne. on võimalik kasutada 

erinevaid tegevusvahendeid nagu nt. pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid 

jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele 

mõeldud tegevusteks? Kokku 60 vastajat 

Tegevusvahendid pole olulised, kuna ma ei käi nendes kohtades 23 vastajat (38,3%)  

Pigem hea 19 vastajat (31,7%) 

Hea 16 vastajat (26,7%) 

Pigem halb 1 vastajat (1,7%)  

Halb 1 vastajat (1,7%) 

Pakutavate vahendite halva hinnangu põhjustena toodi välja: 

Ujulas olevad ujumislauad ja -punnid on kulunud ja suhteliselt halvast materjalist 

Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused 

olemas? Kokku 48 vastajat 

Selle küsimuse all mainivad vastajad järgmisi tegevusi: 

Pallimängud Korvpall 5 vastajat, võrkpall 13 vastajat, sulgpall 3 vastajat, jalgpall 3 vastajat, 

pesapall 3 vastajat, käsipall 

joonistamine/maalimine (kunst) 6 vastajat, 

ratsutamine 5 vastajat, 

jõusaalis käimine 4 vastajat, jõuharjutused, 

Mototehnika 2 vastajat, mehaanikaks õppimine, Motondus, motosport, mehaanika huviliste 

ring 2 vastajat, tehnika ring, metalli töötlus, ehitus 

programmeerimisega, Python programmeerimine, IT töö, robootikat(mitte legodest), arvutite 

ehitamine, mingi programmi õpe, robootika, mingit elektroonikaga seotud tegevust, 

näitlemisega 3 vastajat, 

tantsimine 3 vastajat, postitants, rahvatants 2 vastajat, modernsed tantsud, iluvõimlemine  

tennis 3 vastajat, lauatennis 

Poksimine 3 vastajat, 

muusikaga 2 vastajat, soolo laulmine,  

mäesuusatamine, suusatamine 2 vastajat, uisutamine 3 vastajat, lumelauatamine 

Freerunning(Parkour) 2 vastajat, akrobaatika batuudil 

saalihoki 2 vastajat, 

Ujutamine 2 vastajat 

relvaring, vibulaskmine 2 vastajat 

filmi klubi, filmiring, fotograafia 

keelte õppimine,  

käsitöö,  
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linnuvaatlus,  

Meditatsioon, midagi jooga laadset. 

mingit sorti õpilas- või noorteesindus,  

mälumäng,  

purjetamine,  

saviga töötamisega,  

võitluskunst,  

Väitlemine,  

Jäähoki 

Locking 

Kirjutamisring 

Õmblusring 

bridž,  

disainimine, 

Käia astroloogiateemalistel loengutel, Mängida piljardit, kuulata muusikat, ja vahest kas 

xboxi või playstationi mängida, Youtubes istuda ja Growi mängida, telekat vaadata, abiks 

olla Kuusalu piirkonna looduse hoidmisega või aidata inimesi, kes abi vajavad, abistada 

kuidagi kedagi Oma koduste tööde ja koolitöödega, matkamas käia, koeri treenida ja 

kodutütar olla, Võiks olla Manga ja Anime klubi kus saab joonistada Mangat, rääkida 

Animest jms. Kino, reisida, sõpradega palju aega veeta,patsi punumine, taastusravi, 

kalastamine, jooks, karti sõita, sõidaks rattaga, käiks suusatamas, õmblemas, Magada 

(KOOL ON VÄGA VÄSITAV), arvutis olla, omaette nokitsedes, poodlemine. 

Millegi loomingulisega, kodus olemine, trennis käimine ja kooli huviringides käimine,  

Suurem ja parem jõusaal, tahaksin mängida jalgpalli, selleks oleks vajalik kunstmuruplatsi 

olemasolu, sest siis saaks aastaringselt seda õues mängida, sellisel juhul oleks 

spordikompleksil ka rohkem saaliaegu talvisel perioodil. 

Kahjuks ma ei oska teile öelda millega mulle tegeleda meeldib, pole midagi mida ma sooviks 

ja ei tee, Olla kodus, istuda kodus, jääda koju:), 

Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele 

mõeldud tegevustes? Kokku 60 vastajat 

Pooled vastajatest ehk 30 vastajat (50%) saavad osaled ilma piiranguteta ja 25 vastajat 

(41,7%) vastasid, et saavad osaleda mõningate piirangutega. 

5 vastajat (8,3%) saavad osaleda, kuid suurte piirangutega. 

Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust? Kokku 61 

vastajat 

Pea pool vastajatest (22 vatajat, 36,1%) ei oska öelda, ligi kolmandik hindab vajaliku info 

kättesaadavust pigem heaks (17 vastajat 27,1%), viiendik (12 vastajat, 19,7%) pigem 

halvaks.  

(9 vastajat, 14,8%) Hindab info kättesaadavust heaks ja 1 vastaja (1,6%) hinnang on halb. 

Peamiste kohtadena, kust otsida noorte infot toodi välja: Internet – koduleheküljed, 

(kuusalu.ee, noored.kuusalu.ee, e-kool, Discord IRL) Samuti Facebook, Tiktok, Instagram, 

Google.             

Kool, sõbrad, õpetajad, vanemad, plakatid, klassijuhataja. 

Interneti kaudu (sotsiaalmeedia, koduleheküljed) ja suhtlusena (sõbrad, vanemad, 

klassijuhataja) toodi välja võrdselt. 
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Kas Sa oled osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse 

kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või 

laste/noorte tegemistega seotud küsimusi? Kokku 59 vastajat 

52 (88,1%) vastajat ei ole osalenud. 

Vaid 7 vastajat (11,9%) on osalenud. 

Osalemiskohtadena toodi välja: 

Harjumaa osaluskohvik ja kaasamisüritus, ENLi erinevad aastaegade koolid/seminarid, ENL 

juhtide ümarlaud, Osaluskohvik erinevad küsitlused, sh. koolis tehtud küsitlused, Kuusalu 

NVK, õpilasesindus. (Üks huvitav vastus oli, et pidime aitama klassiga 12klassi õpilasel tööd 

lõpetada. ) 

Kas Sinu arvates Sinu kodukohas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste 

tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega? 

26 vastajat (42,6%) ei oska sellele küsimusele vastata. 

19 vastajat (31,1%) leiavad, et enamasti arvestatakse ja 6 vastajat (9,8%) leiavad, et alati 

arvestatakse noorte huvide ja vajadustega. 

10 vastajat (16,4%) leiavad, et enamasti ei arvestata. 

Kas Sulle meeldib Kuusalu vallas? Kokku 161 vastajat 

Kuusalus meeldib 83% vastajatest. Neist 36 vastajale (61%) pigem meeldib ja 13 vastajale 

(22%) väga meeldib. 

6 vastajat (10,2%) ütlevad, et pigem ei meeldi ja 4 vastajat (6,8%), et üldse ei meeldi. 

 

Põhjendusena, miks ei meeldi, toodi välja: 

• Liiga vähe inimesi ja seega ei ole väga palju tegevusi (meelelahutus, 

trennid). Liiga suured vahemaad kodu ja kooli vahel. 

• Mul on väga vähe sõpru siin ja enamus ajast nad lihtsalt jätavad mind välja. 

Mul on sõbrad teistest kohtades kellega on mul mugavam olla 

• 16 väga kummaline küsimus? kas tõesti arvate et mingit teismelised 

räägivad et "a mulle ei meeldi kuusalu vallas elada sest noorte tegevusi on 

vähe" see ei ole ju nii, või on? saage aru selles vanuses 70% inimestest ei 

viitsi sittagi oma eluga peale hakkata? ja need 30% leiavad ise need 

tegevused üles kui neil huvi on 
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20-26 aastased noored 
 
Noored vanuses 20-26 vastasid kokku 19 küsimusele. Lisaks vastasid noored vanuse 20-

26a. Kuusalu Noortevolikogu poolt koostatud küsimustikule, kus oli 30 küsimust ja millest 

teeb kokkuvõtte noortevolikogu. Vastajaid oli kokku 8, kellest 4 (50%) olid tüdrukud ja 4 

(50%) olid poisid. Vanuseliselt 20 ja 24-aastaseid vastajaid mõlemaid 2 vastajat, (25%), 22 

ja 21-aastaseid mõlemaid 1 vastaja, (12,5%), 2 noort märkisid oma vanuseks muu (25%) 

Vastajad olid valdavalt üliõpilased (4, 50%), tööl käivaid noori (3, 37,5%), 1 töötu (12,5%) 

 

Kui palju Sa tead Kuusalu vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? 

 

 Ei ole 

üldse 

kursis 

 

Tean 

natuke 

Olen hästi 

kursis 

Kuusalu Noortekeskuse tegevustes 2 4 2 

Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja 

huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks 

muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, 

trenn jne.) 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, 

osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, 

noortekogude jms.) tegevustest 

 

4 

 

1 

 

3 

Noortelaagritest (nt. koolide, huvikoolide, huviringide, 

noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide 

poolt korraldatud laagritest) 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Noortemalevatest 5 2 1 

Noorteüritustest (näit. Kuusalu Rokib) 3 2 2 
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Kuusalu vallas on noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või -

ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks 

osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta 1 

noorteorganisatsioon/noorteühing ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb. 

Palun pane tähele, et siin EI OLE mõeldud kooli õpilasesindust ega noorte volikogu 

tegevust 

Siin toodi välja  Noored Kotkad ja Kodutütred (2 vastanut). 

5 noort vastas, et nad ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni või -ühingut. 

 

Kas Sinu arvates on Su kodukohas piisavalt: 

 

  

 

Jah 

Ei, võiks 

rohkem 

olla 

 

Ei oska 

öelda 

Noortekeskusi 3 1 4 

Huvitegevusi (huvikoole, 

spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi) 

 

4 

 

3 

 

1 

Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, 

osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, 

noortekogusid jms) 

 

2 

 

1 

 

5 

Võimalusi osaleda laste- /noortelaagrites 3 2 3 

Võimalusi osaleda noortemalevas 2 3 3 

Laste-/noorteüritusi 2 5 1 

 

 

Kas Sa osalesid või osaled 2016. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, 

huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskus, laager, malev, noorteüritus? Kokku 61 vastajat 

JAH (5 vastajat, 62,5%),  EI (3 vastajat, 37,5%) 

 

Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 

2020/2021. aastal. Valida võib mitu vastuse varianti 

• Ei osalenud üheski eelnimetatud noorsootöö tegevuses (3 vastajat, 37,5%) 
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• Huvitegevustes ja huvihariduses (huviringides ja treeningrühmades 

huvikoolis, spordiklubides, noortekeskuses, klubis, koolis jne.) (2 vastajat, 

25%) 

• Noorteorganisatsiooni(de), noorteühendus(te), osaluskogu 

(õpilasesindus/üliõpilasesindus, noortekogud jms.) tegevus(t)es (2 vastajat, 

25%) 

• Noortelaagrites (2 vastajat, 25%) 

• Noortemaleva(te)s (7 vastajat, 11,7%) 

• Laste-/noorteüritus(te)l (0 vastajat, 0%) 

• Muu (2 vastajat, 25%) Täpsustustena toodi välja noortelaagrites 
kasvatajana osalemine ja noorte omaalgatusliku filmi tegemisel. 
 

 

Mitteosalemise põhjustena toodi välja: 

- Suur koormus koolis/tööl (2 vastajat, 50%) 

- Ei ole leidnud infot mind huvitavate tegevuste kohta (2 vastajat, 50%) 

- Minu vanuses noortele ei pakuta soovitud tegevust (2 vastajat, 50%) 

- Pakutav ei vasta minu ettekujutusele sellest tegevusest (1 vastaja, 25%) 

- Tegevused toimuvad elukohast kaugel ja transpordiprobleemi tõttu ei saa 
osaleda (1 vastaja, 25%) 

- Tegevuskohad ei ole piisavalt varustatud töö- ja tegevusvahenditega (1 
vastaja, 25%) 

- Ruumid ja tingimused on kehvad või ebameeldivad  (1 vastaja, 25%) 

- Muu põhjus (1 vastaja, 25%) 
 

Muu põhjusena toodi välja: 

Ei viibinud Kuusalus 

 

Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootööd pakkuvate asutuste (nt. 

noortekeskused, Kunstide Kool, spordikeskus ) lahtiolekuaegadega? Kokku 8 vastajat 

3 noort (37,5%) vastasid, et lahtiolekuajad ei ole olulised, kuna nad ei käi nendes kohtades, 

3 noort (37,5%) vastasid, et ajad pigem on neile sobilikud, 1 noor (12,5%) vastas, et ajad on 

neile sobilikud, 1 vastaja (12,5%) ütles, et ajad pigem ei ole sobilikud. 

Sobimatult avatud aegadega asukohtana toodi eraldi välja Kuusalu Spordikeskus, kuna 

tennisehall suleti, saan trennis käia Kuusalu Spordikeskuses ainult nädalavahetustel, nädala 

sees ei ole saalis aegu. 

Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootöö tegevuskohtade (nt. huvikool, avatud 

noortekeskus, rulapark, spordisaal jne.) asukohaga? Kokku 8 vastajat  

3 vastajat (37,5%) – asukohad pole olulised, sest ma ei käi nendes kohtades 

3 vastajat (37,5%) – asukohad on mulle sobilikud 

2 vastajat (25%) – asukohad on mulle pigem sobilikud 
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Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne. on võimalik kasutada 

erinevaid tegevusvahendeid nagu nt. pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid 

jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele 

mõeldud tegevusteks? Kokku 8 vastajat 

Hea 3 vastajat (37,5%) 

Tegevusvahendid pole olulised, kuna ma ei käi nendes kohtades 2 vastajat (25%)  

Pigem hea 1 vastaja (12,5%) 

Pigem halb 1 vastaja (12,5%)  

Halb 1 vastaja (12,5%) 

Pakutavate vahendite halva hinnangu põhjustena toodi välja: 

Spordivahendeid on vähe ja et pakuks huvi spordivõimalused - eriti talvel pimedal ajal 

jõusaal - aga meie vallas on see olematu. 

Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused 

olemas? Kokku 8 vastajat 

Selle küsimuse all mainivad vastajad järgmisi tegevusi: 

Ratsutamine, metsas käimine ja lõõgastusvõimalused (nt spa) 
Purjetamine. Sport. Autosport 
Koorilaul, rahvatants, jalgpall 
Trenniga,võrkpall, jalgpall 
Jõusaalitreening, tennis, mäesuusatamine. 
Poksitrenn, jõusaal, kunst 
Filmindus, Survival teemad, tehnika(masinad) 

 
Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele 

mõeldud tegevustes? Kokku 8 vastajat 

Üle poole vastajatest ehk 5 vastajat (62,5%) saavad osaled ilma piiranguteta ja 2 vastajat 

(25%) vastasid, et saavad osaleda mõningate piirangutega. 

1 vastaja (12,5%) saavad osaleda, kuid suurte piirangutega. 

Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust? Kokku 8 vastajat 

Pea pool vastajatest (3 vastajat, 37,5%) ei oska öelda, neljandik hindab vajaliku info 

kättesaadavust pigem heaks (2 vastajat 25%) ja 1 vastaja (12,5%) pigem halvaks.  

1 vastajat (12,5%) hindab info kättesaadavust heaks ja 1 vastaja (12,5%) hinnang on halb. 

Peamiste kohtadena, kust otsida noorte infot toodi välja: 

Peamiselt Facebook lisaks koduleheküljed, (kuusalu.ee, noored.kuusalu.ee, e-kool), 

Instagram, Google, sõbrad ja tuttavad.           

Kas Sa oled osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse 

kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või 

laste/noorte tegemistega seotud küsimusi? Kokku 8 vastajat 

7 (87,5%) vastajatest EI OLE osalenud. 

Vaid 1 vastaja (12,5%) ON osalenud. 

Osalemiskohta eraldi välja ei toodud. 
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Kas Sinu arvates Sinu kodukohas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste 

tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega? 

4 vastajat (50%) leiavad, et enamasti arvestatakse  

2 vastajat (25%) ei oska sellele küsimusele vastata. 

1 vastaja (12,5%) leiab, et enamasti ei arvestata. 

ja 1 vastaja (12,5%) leiab, et kunagi ei arvestata. 

Kas Sulle meeldib Kuusalu vallas? Kokku 8 vastajat 

Kuusalus VÄGA MEELDIB 7-le ehk 87,5% vastajatest ja 1 vastajale (12,5%) EI meeldi 

üldse. 

 

Põhjendusena, miks ei meeldi, toodi välja: 

• Minuvanusel inimesel st täiskasvanul, kes ei käi enam koolis kuid kellel 

pole ka lapsi, ei ole siin oktoobrist aprillini mitte midagi peale tööl käimise 

teha, sest teised minuvanused on minema kolinud ning mind huvitavad 

võimalused (eelkõige sportimisvõimalused) on kehvad. Suvel on siin hea 

elada, aga paraku kui jõuab kätte sisehooaeg, pole kuhugi minna. Haljala 

vallas on näiteks jõusaal vallaelanikele tasuta, aga meil tuleb maksta 5 

eurot et kasutada mini-saali. Kehras on väga hea välijõusaal, aga edasi-

tagasi sõiduks kulub tund. Pean pidevalt sõitma Tallinna, Kadrina või Võsu 

vahet, et tegeleda huvialadega, sh jõutrenniga mida pean tegema 

terviseprobleemi tõttu, aga tegelikult ei jaksa igal õhtul pärast tööd pikki 

vahemaid sõita ning kolin seetõttu siit ka peagi minema.Mul on väga vähe 

sõpru siin ja enamus ajast nad lihtsalt jätavad mind välja. Mul on sõbrad 

teistest kohtades kellega on mul mugavam olla. 

• Töötan samuti noortega ning pean mainima, et Kuusalu vald asuks justkui 

Kuusalust 5km raadiuses ning ülejäänud ala on pime must auk, kus muu 

transport peale lapsevanema auto ei liigu, seetõttu on meil äärealade 

külades väga palju noori, kes ei käi juba aastaid mitte üheski huviringis, 

sest lapsevanem käib tööl ega saa transporti korraldada. 
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Noorsootöötajad 
 

Noorsootöötajate ankeedile vastas 27 noorsootöötajat. 

16 vastajat (64%) olid naised ja 9 vastajat (36%) mehed. 

10 vastajat (40%) 36-45 aastased, 5 vastajat (20%) 56-63 aastased, 4 vastajat (16%) 26-35 

aastased, 3 vastajat (12%) 46-55 aastased ja 3 vastajat (12%) üle 63 aastased. 

23 vastajal (85,2%) oli kõrgharidus, 2 vastajal (7,4%) keskeriharidus ja 2 vastajal (7,4%) 

keskharidus. 

Kehtiv noorsootöötaja tunnistus oli 13 vastajal (50%), 13 vastajal (50%) ei olnud kehtivat 

kutsetunnistust. 

Noorsootööga seotud organisatsioon, kus töötatakse: 

Vastanud noorsootöötajad töötavad huvikoolis 20 vastajat (74,1%), üldhariduskoolis 5 

vastajat (18,5%), noorteühingus, noorteorganisatsioonis 1 vastaja (3,7%) ja MTÜ-des 1 

vastaja (3,7%) 

Vastanute hulgas on noorsootöö: 

26 vastajat (61,9%) – tasustatud kõrvaltöö 

14 vastajat (33,3%) – vabatahtlik ehk tasustamata töö 12 vastajat (28,6%) – põhitegevus 

Noorsootöö on põhitegevus või lisatöö: 

14 vastajal (51,9%) on noorsootöö põhitegevuseks, 8 vastajal (29,6%) on see tasustatud 

kõrval- või lisatöö, 4 vastajal (14,8%) on noorsootöö vabatahtlik ehk tasustamata tegevus ja 

1 vastajal (3,7%) on noorsootöö põhitegevus, mille kõrval on teised tegevused. 

Noorsootööga on vastajad tegelenud: 

16 vastajat (59,3%) – üle 10 aasta 

4 vastajat (14,8%) – 7-10 aastat 

4 vastajat (14,8%) – 1-3 aastat 

2 vastajat (7,4%) – 4-6 aastat 

1 vastaja (3,7%) – vähem kui aasta 

Töökoormus: 

10  vastajat (37%) 10h nädalas või vähem (kuni veerand koha koormus) 

8 vastajat (29,6%) 20h nädalas (poole koha koormus) 

6 vastajat (22,2%) vähemalt 40h nädalas (täiskoha koormus) 

1 vastaja  (3,7%) 30h nädalas (kolmveerand koha koormus) 

1 vastaja (3,7%) 35h  (haridusvaldkonna täiskoormus) 

1 vastaja (3,7%) 1 tund nädalas
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Kuivõrd alljärgnevad tegurid motiveerivad Teid Teie praeguses töös noortega? 

 Üldse ei 

motiveeri 

Pigem ei 

motiveeri 

Pigem 

motiveerib 

Väga 

motiveerib 

Huvi valdkonna vastu  1 5 21 

Võimalus noorsootöö valdkonna 

arengut mõjutada 

 5 10 12 

Võimalus 

arendada/suunata/õpetada noori 

  8 19 

Noorte saavutused, kordaminekud  1 9 17 

Eneseteostuse võimalus 1 4 14 8 

Oma vastutuse tunnetamine 1 3 17 6 

Noorsootöötajate tunnustamine 4 10 9 4 

Võimalus isiklikuks arenguks ja 

enesetäiendamiseks 

2 3 13 9 

Noorsootöötajate töökeskkond 2 5 10 10 

Teised noorsootöötajad ja kolleegid 2 3 11 11 

Noorsootöötaja töötasu 8 9 7 3 

Palga- ja puhkusesüsteem 6 5 8 8 

 

- Pigem motiveerivad õpilased ise, mitte nende saavutused. Kui silm särab, 

siis on õpetamine lihtne. Protsess on olulisem kui tulemus.Laste tahe ja soov 

- Motiveerib puhkusesüsteem 

- Suurem palk motiveerib alati! 

Kas kohalikus noorsootöös on midagi, mis Teid häirib? 27 vastajat 

Üle poole vastajatest 17 vastajat (63%) vastas sellel küsimusele eitavalt. 10 vastajat (37%) 

vastas jaatavalt. 

 

Need vastajad, kes leidsid, et midagi häirib, tõid põhjustena välja: 

Palk peab olema suurem. 
vallapoolsed rahastuse alused 
Vähe on neid kuulda ja näha. Huvitavaid hästi korraldatud ja tegusaid laagreid on vähe. 
eetika 
Omavalitsus ei aita ala arengule kaasa (osalt alale puudulik infrastruktuur, teisalt ei hooldata 
piisavalt ka olemas olevat. Samuti ei jaotata aegasid grupi suuruse ja vajaduspõhiselt) 
KOV - i abi puudumine 
Ebaõiglane töö tasustamine 
Ringi juhendajana pole kunagi tunnetanud, et teen noorsootööd. 
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Otseselt ei häiri, aga ettepanekuid aldkonna edendamiseks oleks pakkuda. 
Väike palk. 
Võiks olla ka selliseid robootika vms ajugümnastika, ettevõtluse kursuseid 
 

Palun kirjeldage, milline on Teie poolt noortele suunatud tegevuste õpiväljund noorte 

jaoks. 19 vastajat 

üldine kultuuritase ja -teadlikkus 

saadda muusika kaudu kultuurselt haritud isiiksusejks 

See on individuaalne. Üldplaanis armastus muusika ja muusitseerimise vastu. 

Iseseisvalt hakkama saamine, igas olukorras. 

Harjub ja julgeb liikuda vabas looduses, on tähelepanelik ümbritseva suhtes 

isiksuse areng 

Ujumisoskus 

Läbi spordi tekivad tervislikud ja terved väärtused kogu eluks. Samuti areneb võistkonna 

aladel tugevalt sotsiaalne pool teistega arvestades/kaasates ning osadel indiviididel ka 

tugevad liidri omadused. Samuti vastutuse pool ning ajaplaneerimine. Sportlik tulemus kui 

selline kaasneb eelnevate punktidega. 

Oskus mõista muusikat ning mängida ise pilli. Oskus sisustada oma vaba aega kvaliteetselt. 

Treenin lapsi ja selle läbi paranevad nende füüsilised eeldused nii võistlustasemel kui ka 

tavaelu toimetusi tehes. 

Looduse austamine ja selle mitte kartmine 

Vaimne areng, aja sisustamine muusikalise tegevusega, tundekasvatus, aju arendamine 

peent tunnetust nõudva käelise tegevuse kaudu, muusika kui universaalse keele mõistma 

õppimine, eneseväljenduse arendamine, loomingulisuse arendamine, kollektiivse 

tegevusega hõlmamine jm. 

Enesedistsipliini kasvatus, kohusetunde kasvatus, tahtejõu kasvatus kogu eluks 

Nende areng, avatus, suhtlemine 

Oskus aega planeerida, ennast juhtida, olla oodatud ja gruppi osa, vastutustunde 

kasvatamine, ujumisoskus ja ujumistreeningutes regulaarselt osalemine 

Viin läbi tehnoloogiaringi tüdrukutele, mille tulemusel saavad lapsed aimu 

programmeerimisest, tehnoloogiast ja vastavasisulistest võimalustest tööturul. Võimalus 

julgustada tüdrukuid IT valdkonnas. 

Silmaringi ja maailmavaate avardamine kaunite kunstide valdkonnas. 

Õpiväljund ja mõju on mitmetahuline. Eelkõige sportlik eneseteostus kuid olulisena 

seejuures iseseisvuse,, meeskonnatöö ja eluliselt oluliste oskuste ja kogemuste väljund. 

terves kehas terve vaim 

 

6 vastajat ei osanud konkreetset õpiväljundit välja tuua.
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Ettepanekud noorsootöötajatelt noorsootöö arendamiseks Kuusalu vallas 

- Kuusalu vald hoolib oma noortest, seega kõik on korras. 

- jätkata samas vaimus 

- Võiks rohkem tunnustada nii õpilasi, kui ka õpetajaid. 

- Spordikeskuses ja ka teistes suuremates noorteasutustes võiks olla naiste 

hügieenivahendite dispenser - aeg-ajalt tekib ootamatuid vajadusi. Samuti 

oleks vaja nii koolides kui Spordikeskuses AED elustusaparaati (kui veel ei 

ole, ei ole teadlik vähemalt olemasolust) 

- Noored peaksid saama tegutseda ja kaasa lüüa avalikus ruumis, olla oma 

ideedega ja tööpanusega vajalikud ja nähtaval. 

- Tingimusi oleks vaja parandada, seega suunata rohkem raha ja rõhku 

noorte trennidele ja huviringidele, mitte vaielda seal vallamajas nagu 

lasteaia lapsed omavahel. Rohkem küsida kohalikelt treeneritelt, kes 

tunnevad oma valdkonda, mis võimalusi oleks juurde vaja. 

- Saan vastata Kuusalu H.Lepnurme nimelise Kunstide kooli kohta, et siin on 

töö õpilastega ning töökeskkond väga heal tasemel. Kunstide kooli 

õpikeskkond on lapsesõbralik, töökollektiiv heasoovlik ja töö on hästi 

korraldatud. Mõne õpilase puhul tundub, et tal on liiga palju erinevaid 

huvialasid, aega pilli harjutamiseks jääb vähe, kuid see on eelkõige 

vanemate valikutest olenev asi. Õnneks ei sea kool kõigile ühesuguseid 

jäikasid nõudmisi repertuaari või taseme osas. Pigem oleme rõõmsad, kui 

lastel üldse muusikaga tegelemiseks aega ja soovi on, kuna mistahes 

pilliõpe on üldisele arengule väga edasiviiv tegur. Pilliõppe (muusikaõppe) 

kasulikkusest isiksuse intellektuaalsele ja emotsionaalsele arengule tuleks 

lapsevanematele rohkem rääkida, et veenda neid julgelt oma last 

muusikakooli tooma. Tegemist on tänapäeva pragmaatilises, 

kiiretempolises, stressi- ja konfliktiderohkes ühiskonnas lausa teraapilise, 

harmoonilisust ning intelligentsust kasvatava väga olulise noorsootöö 

valdkonnaga. 

- Võiks toimuda üks ümarlaud kõigi noorte huviringide juhtide ja 

juhendajatega, saaks ehk huvitavaid mõtteid ning ka üksteist tundma. 

- Parem logistiline ühendus külade ja keskuste vahel 

- Noorte ligipääsetavus tegevustele on eelkõige pärsitud logistilistel 

põhjustel. Olemasolev koolibussivõrk ei suuda üksi lahendada probleemi, 

kus noored sõltuvad teenustele ligipääsetavusel täielikult oma vanematest. 

Süsteemi puudujääk tekitab suure ebavõrdusese ja on ka keskkonna 

seisukohast jätkusuutmatu. Hajaasustusse sobivate lahenduste leidmine 

on kahtlemata väga keeruline kuid tahet seda teha tuleks võtta tõsiselt, et 

noortel oleks võrdne võimalus osaleda lisaks koolile ka huvihariduse jms. 

noorsootöös. 

- Tõstke noorsootöötajate palka. 
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- Võiks olla rohkem kokkupuutepunkte erinevate valla piirkondade vahel. 

Mõttetalgud, kokkusaamised asjaosalistele, kust saaks toredaid uusi ja 

vanu mõtteid, millega ühiselt edasi liikuda. 

- Rohkem koostööd erinevate organisatsioonide vahel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev noorsootöö kvaliteedi hindamine viidi läbi Kuusalu vallas 2021 aasta teises pooles. 

Kvaliteedihindamine andis hea ülevaate noorsootöös toimuvast. 

Noori vanuses 7-26 elab Kuusalu vallas 1395 (2016a.1387) sh 7-19 aastaseid 1061 ja 20-26 

aastaseid 334. Eesti rahvusest noori on 1215 (2016a. 865), vene rahvusest 21 (2016a. 16) 

ja muust rahvusest 108 (neist 98 määratlemata rahvusega) (2016a. 10). 

Küsimustikele vastas Noori vanuses 7-12 88 noort (2016a.206), noori vanuses 13-19a. 63 

vastajat ja vanuses 20-26 8 vastajat (2016 aastal 13-26 aastaseid vastajaid kokku 161) 

Kõige kõrgeimad keskmised hinded said „3,5“ alaeesmärk 3.3 Ennetustegevus ja tugi 

probleemidega toimetulekul on mitmekülgne ning seda toetatakse läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku. Sama eesmärk sai kõige kõrgemad tulemused ka 2016 aastal. Hinde 

„3,3“ said alaeesmärgid 1.1 Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös 

osalemiseks, 1.2 Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse 

suurendamiseks ja  2.2. Soodustatakse noorte kodanikualgatust. (2016 aastal said 1.1 ja 2.2 

samuti „3,3“ alaeesmärk 1.2 sai 2016 aastal 1,7, seega noorte võimalused ettevõtlikuse 

suurendamiseks on oluliselt paremad. 

2016 aastal kõige madalama keskmise hinde „1“ saanud alaeesmärk 4.3 Noori kaasatakse 

otsusetegemise protsessi sai 2021 aastal hindeks „2,5“. Madalaima hinde „2,0“ said 

alaeesmärk 1.3 Soodustatakse kodanikuteadlikkuse suurendamist, kodanikukasvatuse 

tõhustamist ja multikultuurilisuse väärtustamist, 4.1 Noorsootöö on prioriteedina sätestatud 

KOV ametlikus dokumentatsioonis, kindlasti mõjutas hinnet asjaolu, et Noorsootöö 

arengukava lõppes 2020 aastal ja uus arengukava puudub. 4.2 KOV noorsootöö toimub 

kirjaliku tegevuskava alusel, 4.4 Olemas on professionaalsed ja motiveeritud 

noorsootöötajad, 4.5 Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele kättesaadavad ja hästi 

varustatud ja 4.6 Toimub kaasaegsete ja uuenduslike meetodite ja keskkondade 

rakendamine noorsootöös. 

2021 aastaks on väljatöötatud noorte tunnustamise süsteem, loodud on noorte huvitegevuse 

omaalgatuse toetus võimalused ja loodud Noorte Volikogu. Noored on rohkem kaasatud 

neid puudutavate otsuste tegemisel.  

Parandamist vajab noortekeskuse töö korraldamine vastavalt noorte vajadustele ja 

mitteformaalse õppe mitmekesistamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

                                                                                                                                       
Lisa 1 Tulemuste võrdlus 2016 aasta kvaliteedihindamisega 
 

NR ALAEESMÄRK 2016 2021 

1.1 
Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused 
noorsootöös osalemiseks 

3,3 3,3 

1.2 
Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused 
ettevõtlikkuse suurendamiseks 

1,7 3,3 

1.3 

Soodustatakse kodanikuteadlikkuse suurendamist, 
kodanikukasvatuse tõhustamist ja multikultuurilisuse 
väärtustamist 

3,0 2,0 

1.4 Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ja -tulemusi 2,0 2,5 

2.1 Soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist 2,5 3,0 

2.2 Soodustatakse noorte kodanikualgatust 3,3 3,3 

3.1 Noortele võimaldatakse kvaliteetset nõustamisteenust 2,0   

3.2 Noortele suunatud info on kättesaadav 1,7 2,7 

3.3 

Ennetustegevus ja tugi probleemidega toimetulekul on 
mitmekülgne ning seda toetatakse läbi laiapõhjalise 
koostöövõrgustiku 

3,5 3,5 

4.1 
Noorsootöö on prioriteedina sätestatud KOV ametlikus 
dokumentatsioonis 

3,0 2,0 

4.2 KOV noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel 2,0 2,0 

4.3 Noori kaasatakse otsustetegemise protsessi 1,0 2,5 

4.4 
Olemas on professionaalsed ja motiveeritud 
noorsootöötajad 

1,7 2,0 

4.5 
Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele 
kättesaadavad ja hästi varustatud 

2,3 2,0 

4.6 
Toimub kaasaegsete ja uuenduslike meetodite ja 
keskkondade rakendamine noorsootöös 

2,0 2,0 

4.7 

Regulaarselt uuritakse noorte vajadusi, huvisid ja 
rahulolu noorsootöö teenustega ning antakse ja 
kogutakse tagasisidet 

1,7 2,3 

  KOKKU KESKMINE 2,3 2,6 
 

TULEMUSED EESMÄRKIDE KAUPA 2016 2021     

NR EESMÄRK 

HETKE- 
TASE 

HETKE- 
TASE 

SIHTMÄRK 
EESMÄRK 

E1 

Noortele on loodud mitmekülgsed 
võimalused noorsootöös osalemiseks 2,5 2,9 

4,0 
Noortel on rohkem valikuid oma loome- 
ja arengupotentsiaali avamiseks. 

E2 

Noortele on loodud võimalused osalus- 
ja kuuluvuskogemuse saamiseks 3 3,2 

4,0 
Noorte osalus otsustes on rohkem 
toetatud. 

E3 

Noortele on loodud  tingimused 
noorteinfo, ennetamis- ja 
nõustamistegevuste kättesaamiseks. 2,3 3 

4,0 
Noortele on loodud  tingimused 
noorteinfo ja ennetamistegevuste 
kättesaamiseks. 

E4 

Kvaliteetseks noorsootööks on loodud 
vajalik keskkond 1,9 2,1 

4,0 
Kvaliteetseks noorsootööks on loodud 
vajalik keskkond 

Keskmine 2,425 2,8     
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