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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 üheaegselt neljas kohalikus omavalitsuses (Saue 
linnas, Saue vallas, Kernu vallas ja Nissi vallas), kes 2017. aasta sügisel toimuvate kohalike 
omavalitsuste valimiste käigus ühendatakse uueks suureks omavalitsuseks – Saue vallaks. Kvaliteedi 
hindamise läbiviimiseks moodustati ajutine enesehindamiskomisjon: 
Esimees:  Kristi Paas – Saue Noortekeskuse juhataja 
Liikmed: Virve Laan – Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht 
  Riina Haljasoks – Nissi valla humanitaarvaldkonna juht 
  Margid Sõlg – Haiba Noortekeskuse noorsootöötaja 
  Tiia Rosenberg – Ruila Põhikooli direktor 
  Triinu Künstler – Laagri Kooli huvijuht 
  Kaija Velmet – Saue valla kultuurinõunik 
  
Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on saada hea ülevaade hetkel ühendvallas toimuvast 
noorsootööst ning see on aluseks ühendvalla noorsootöö kvaliteetseks korraldamiseks.  
 
Kvaliteedi hindamine on ka üks vajalik eeldus seoses riikliku huvitegevuse rahastamisega.  

 
Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess koosnes järgmistest etappidest:  

1. Hindamismeeskonna moodustamine 
2. Andmete kogumine - veebiküsitlus 
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 Saue ühendvallas toimus kahes etapis: enesehindamine ja 
välishindamine. Enesehindamise puhul hindasid ühendvalla noorsootöö osapooled ise noorsootöö 
kvaliteeti, välishindamise puhul toimus see väliste ekspertide abil.  
Enesehindamise protsessi juhtisid enesehindamiskomisjoni liikmed, kaasates sellesse oma piirkonnas 
olulisi noorsootööga tegelevaid asutusi (noortekeskused, koolid, huvikoolid, spordiklubid, MTÜD 
jne).  
Saue Ühendvalla välishindamist teostasid:  

1. Epp Reedik – Eesti Noorsootöö Keskus 
2. Anne-Ly Suvi – Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist 
3. Tarmo Velmet – Kose Muusikakooli direktor 

																																																													
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. Hindamises osalemine oli Saue 
vallale vabatahtlik ning sellega ei kaasne teiste omavalitsuste noorsootööga pingeritta seadmist – 
täpsemad tulemused on avalikud Saue vallale endale ja on abivahendiks meie kohaliku tasandi 
noorsootöö kvaliteedi tõstmisel ning edasi arendamisel. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus 
võrreldakse KOVis tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub hindamismudelis.  
Hindamismudel on üles ehitatud eesmärkide ja alaeesmärkide kaupa: 
 
Eesmärk 1: Noortele on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused 
Alaeesmärgid: 

• Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks 
• Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse suurendamiseks 
• Soodustatakse noorte kodanikuteadlikkuse suurendamist, kodanikukasvatuse tõhustamist ja 

mitmekultuurilisuse väärtustamist 
• Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ning –tulemusi 

 
Eesmärk 2: Noortele on loodud võimalused osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks 
Alaeesmärgid: 

• Soodustatakse noorte osalsukogemuse saamist 
• Soodustatakse noorte kodanikualgatust 

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

• Noortele võimaldatakse kvaliteetset nõustamisteenust 
• Noortele suunatud info on kättesaadav 
• Ennetustegevus ja tugi probleemidega toimetulekul on mitmekülgne ning seda toetatakse läbi 

laiapõhjalise koostöövõrgustiku 
 
Eesmärk 4: Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 
Alaeesmärgid: 

• Noorsootöö on prioriteedina sätestatud KOV ametlikus dokumentatsioonis 
• KOV noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel 
• Noori kaasatakse otsustetegemise 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 vajadusi, huvisid ja rahulolu noorsootööga ning antakse ja 

kogutakse tagasisidet 
 
Iga alaeesmärgi juures on hulk indikaatoreid, mis näitavad, kas tehtav töö vastab heale praktikale 
ning indikaatorite täitmine või mittetäitmine annab hea ülevaate arenguvajadustest. 
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Enesehindamine ja välishindamine 
 
Nii enesehindajad kui välishindajad hindasid alaeesmärkide indikaatoreid hindega 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 
 
Niimoodi kujunesid välja Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hinded alaeesmärkide lõikes. 
Välishindajad lähtusid oma hinnete andmisel enesehindajate poolt saadetud infost ning neil oli 
võimalus välishindamise päeval ka enesehindajatelt lisaküsimusi küsida. Lõpuks fikseeriti 
olemasoleva info põhjal alaeesmärkide hinded, millest kujunes lõpuks nn keskmine. Saue Ühendvalla 
keskmiseks hindeks kujunes koos enese- ja välishindamisega 2,4. 
Alaeesmärgid näitavad noorsootöö hetkeolukorda ja parendustegevusi vajavaid teemasid. Kõige 
kõrgema keskmise hinde „4“ sai alaeesmärk 1.1) Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused 
noorsootöös osalemiseks. Kõige madalama keskmise hinde „1“ said alaeesmärgid 4.2) KOV 
noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel ja 4.3) Noori kaasatakse otsusetegemise protsessi. 
Dokumentatsiooni loomise olulisust rõhutasid välishindajad ka kohapeal. Kahe kõige olulisema 
asjana tõid nad välja asjaolu, et ühendvallas peaks tingimata tööle asuma täiskohaga noorsootöö 
spetsialist ning et selle spetsialisti eestvedamisel tuleks looma asuda ühendvalla noorsootöö 
arengukava.  
 

  TULEMUSED ALAEESMÄRKIDE KAUPA         
  NR ALAEESMÄRK ENESEHINNANG VÄLISHINNANG TULEMUS KESKMINE 

  1.1 Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös 
osalemiseks 4 4 4 4,0 

  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 3 n/a* 2,5 

  1.4 Tunnustatakse ja arvestatakse õpikogemust ja -tulemusi 2 2 n/a 2,0 
  2.1 Soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist 2 2 n/a 2,0 
  2.2 Soodustatakse noorte kodanikualgatust 3 3 4 3,3 
  3.1 Noortele võimaldatakse kvaliteetset nõustamisteenust 3 4 1 2,7 
  3.2 Noortele suunatud info on kättesaadav 2 2 3 2,3 

  
3.3 

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

4 3 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 1 1 n/a 1,0 
  4.3 Noori kaasatakse otsustetegemise protsessi 1 1 n/a 1,0 
  4.4 Olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad 3 3 1 2,3 

  4.5 Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele kättesaadavad 
ja hästi varustatud 3 3 1 2,3 

  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 2 2 1 1,7 

      
  

  
Keskmine 2,4 

    * n/a - see tähendab, et selle alaeesmärgi all tulemusindikaatoreid pole, mistõttu puudub ka hinnang nende täitmisele 
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TULEMUSED EESMÄRKIDE KAUPA     

NR EESMÄRK HETKETASE SIHTMÄRK 

E1 
Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös 
osalemiseks 

3,1 4,0 

E2 
Noortele on loodud võimalused osalus- ja kuuluvuskogemuse 
saamiseks 

2,8 4,0 

E3 
Noortele on loodud  tingimused noorteinfo, ennetamis- ja 
nõustamistegevuste kättesaamiseks. 

2,8 4,0 

E4 Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 1,8 4,0 

Keskmine 2,6   
 
 
ENESEHINDAMISE KOKKUVÕTE 
	

1. Noortele on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused 
	
1.1 Noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks 
 
1.1.1 Noortel on võimalus osaleda huvihariduses 
 
Saue Ühendvallas on kokku kolm huvikooli: Saue Huvikeskus, Saue Muusikakool ja Laagri 
Huvialakool. Lisaks huvikoolidele võimaldab noortele huvitegevust ka Saue Noortekeskus, kus lisaks 
noortekeskuse ringidele (kunstiring, muusikaring, DJ-klubi, multimeediaklubi, kitarriring, 
käsitööring, matkaring) pakuvad erinevaid võimalusi ka MTÜd (JJ-Street, showtants). Noortekeskuse 
huviringidest võtab osa 85 noort, MTÜde poolt pakutavates ringides osaleb umbes 100 noort. Saue 
Muusikakoolis on lai erialade ja õppevormide valik: klaver, viiul, tšello, kitarr, akordion, kannel, 
trompet, tromboon, tuuba, klarnet, saksofon, flööt, fagott, basskitarr, löökpillid, laul. Lisaks 
erialaõppele tegutseb puhkpilliorkester, jazzansamblid, tütarlaste vokaalansamblid, noorte meeste 
koor ja poistekoor, kus neljas eri tasemega kooris laulab kokku ca 190 poissi. Kooli eripäraks on 
rütmimuusika õppesuund. Kokku osaleb muusikakooli õppes 300 noort. Saue Huvikeskuses 
toimetavad showtantsugrupp Vikerkaar, loodusteaduse huviring, keraamikaring, meisterdamise ring 
"Head käed", animaring, joonistamise ja maalimise ring, käsitööring "Pitsid-satsid" skulptuuri ja 
pisiplastika ring ning üldkehalise ettevalmistuse ring ÜKE. Õpilasi on huvikeskuse ringides kokku 
163. Laagri Huvialakoolis õpetab 2016/17 hooajal 49 ringijuhendajat ning 64 huviringis on 1290 
kohta. Laagri Huvialakoolis on hõivatud ka eelkooliealised lapsed. 
Huvitegevuse võimalusi pakuvad ka spordiklubid, kelle ridades treenib umbes 400 noort: vibuklubi 
Sagittarius, Saue Tenniseklubi, orienteerumisklubi Saue Tammed, Saue Jalgpalliklubi, Kimura 
Shukokai, Saue Male-Kabeklubi, Saue Spordiklubi, Saue Kergejõustikuklubi, Saue Mälumänguklubi, 
Spordiklubi Imperial, Keila Korvpallikool, Saue Taekwondoklubi, Akrobaatikakool Partner Akro, 
Saue Discgolfi Klubi. Laagris asub Laagri Tennisekeskus, kus tegutseb mitu tennise ringi. Samuti on 
Laagris MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse, kus noored tegelevad aeroobika, tennise, korvpalli, sulgpalli 
ja jalgpalliga, lisaks on võimalik kasutada jõusaali. Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ hoones 
tegutseb VIA Fitnessi spordiklubi. Laagri Haridus- ja Spordikeskuses on ujula. Laagris asuvas Saue 
valla kultuurikeskuses tegutseb laste ja noorte muusikastuudio Vikerkaar, Anne Adamsi laulukool - 
huvikool Noodipuu, iluvõimlemisklubi Alta, seltskonnatants (noortele täiskasvanutele), segakoor 
Wannamoisa. Laagri Mustkunstiteatris tegutseb mustkunsti huviring. Ääsmäe kultuuri ja spordi SA 
all on sellised huviringid (enamasti tasulised): saalihoki, My Dance tanstustuudio, tennis, 
taekwondo, improring ning loodus- ja matkaring. Hüüru külakeskuses on laste tantsustuudio, 
Vanamõisa külakeskuses laste laulustuudio ja keraamikaring. Haibas, Laitses, Riisiperes ja Turbas 
on huvitegevus koondunud valdavalt koolide ja kultuurimajade ümber. Kernu valla rahvamajas 
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toimuv huvitegevus: laste näitering, täiskasvanute näitering, koorilaul, lauluklubi, laste 
karaktertants, laste keraamika, täiskasvanute keraamika, noorte halgpall, lauatennis, noorte 
maleklubi, koroona, jooga, võrkpall. Rahvamaja ruumides toimetab kord nädalas huvikool 
Noodipuu, kus saab õppida soololaulu. Ruila Spordihoones saab harrastada suglpalli, võrkpalli, 
boxmix&joogat. Haiba Noortekeskuses toimub malering. 
 
1.1.2 Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli noorsootöös (huvitegevuses) 
 
Saue Ühendvallas töötab kokku 7 kooli ning kõikides neis pakutakse noortele huvitegevuse võimalusi, 
valdavalt tasuta. Saue Gümnaasiumis tegutsevad järgmised huviringid: robootika (1.-4. klass), 
näitering (kõik klassid), rahvatants (kõik klassid), käsitööring (3.-4. klass), väikeste tüdrukute koor 
(1.-4. klass), lastekoor (5.-8. klass), noortekoor (9.-12. klass), kodutütred ja noored kotkad (kõik 
klassid), rendžuring (kõik klassid), nupula (2.-3. klass), filmiring (2.-12. klass)), kelle tegevustes 
osaleb 296 noort. Laagri koolis on 2016/17 õ-aastal tasuta huviringid: mudilaskoor, lastekoor, poiste 
lauluring, kandlering, 3 rahvatantsurühma, huviringina töötab Laagri Kooli leht. Ääsmäe koolis 
tegutseb 8 ringijuhi käe all tasuta huviringidest (2016/17. õ-a): rahvatants, robootika, inglise keel, 
solistide ring, kabe ring, spordi ring, keraamika ring ja akordioni ring. Kernu koolis toimetavad 
huviringid: käsitööring (4.-9. klass), puidu ja sepistamise huviring (4.-9. klass), muusikaring, kõigile, 
näitering (5.-9. klass), multimeediaring (4.-8. klass), ujumine (3.-9. klass), jalgpall (1.-9 klass), 
lauatennis, 1.-9. klass, malering, 3.-9. klass. Ruila Põhikoolis toimetavad järgmised huviringid: 
tants, 1.-6. kl, muusikastuudio, band (8.-9.kl), poiste ansambel (1.-5. klass), plokkflööt (1.-5. klass), 
mudilaskoor (1.-4. klass), neidude ansambel (5.-9. klass), klaveriõpe, kitarriõpe, keraamika (2.-9. 
klass), kunstiring (1.-3. klass), male, spordiring (1-3-. klass), jalgpall (1.-4. klass), jalgpall (5.-9. 
klass), spordiring (4.-9. klass), näitering. Turba kooli huviringid: rahvatants (1.-4. klass), kunstiring 
(1.-9. klass), inglise keel (5.-9. klass), mudilaskoor (1.-4. klass), robootika (2.-6. klass), jalgpall, 
spordiring (1.-4. klass), showtants (1.-9. klass), ettevõtlus (7.-8. klass). Nissi koolis toimuvad 
järgmised huviringid: loovusring (2.-4. klass), kergejõustik, kunstiring (5.-9. klass), mudilaskoor (2.-
5. klass), rahvatants (1.-2 klass), tehnoloogiaring (kuni 12-aastastele), contemporary, jalgpall. 
 
1.1.3 Noortel on võimalus osaleda avatud noorsootöös 
 
Saue Ühendvallas tegutseb kokku 5 avatud noorsootöö meetodil toimetavat noortekeskust või -tuba: 
Saue Noortekeskus, Ääsmäe Noortekeskus EXIT, Haiba Noortekeskus, Laitse Noortetuba, Riisipere 
Noortetuba. Lisaks kasutavad avatud noorsootöö meetodit külades tegutsevad seltsimajad 
(Vanamõisa Seltsimaja). 
 
1.1.4 Noortel on võimalus osaleda muudes KOV toetatud noorsootöö tegevustes/teenustes (laagrid, 

üritused, projektid jms). 
 
Lisaks eelmainitud võimalustele saavad Saue Ühendvalla noored osa noortele suunatud sündmusest 
nagu Saue Laste- ja Noortepäev (suur vabaõhuüritus suve alguses, millest saab osa umbes 500 
noort), kevadlaager sotsiaalsetes raskustes noortele (25 noort), Saue Noortekeskuse linnalaager (30 
osalejat), Saue Noortekeskuse kunstilaager (65 osalejat), Saue Huvikeskuse linnalaager, Saue 
Huvikeskuse kunstilaager, Saue Noorte Töömalev (100 osalejat), noorte poolt korraldatud peod 
(sõbrapäevapidu, suvealgusepidu, koolialgusepidu, jõulupidu), erinevad üritused koolis (ballid, 
kontserdid, etendused, noortefilmide festivalid, teatrifestivalid, talendishowd jmt), 
noortealgatusprojektid (tantsuseminar, Pinksikevad), matkad. 
Saue valla kultuurikeskuses toimuvad koolivaheaja lastelaagrid (sügisel ja kevadel) ja samuti on 
koolivaheaja lastelaagrid Hüüru mõisas (korraldab MTÜ Hüüru Külaselts). 6. aastat Tänavakultuuri 
linnalaager, kus osaleb 120 last. Lastelaagreid on mitmeid: juunis 5-päevane Tänavakultuuri 
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linnalaager, Koppelmaa külas Endla turismitalus 5-päevane laste laager (ööbimisega), Jõgisoo külas 
3 vahetust 5-päevaseid linnalaagreid, augustis 5-päevane päevalaager Augustitreff, augusti lõpus 5-
päevane päevalaager Hüüru külas. Iga aasta juunikuus on 5-päevane laululaager (Noodipuu 
huvikool) ja kunstilaager Saue valla kultuurikeskuses. Iga aasta veebruaris on ülevallaline noorte 
tunnustusüritus Särts. Saue valla kultuurikeskuses toimuvad igal kuul teatrietendused ja kontserdid, 
iga kuu viimane reede on kinopäev, kus näidatakse kõige uuemaid Eesti filme ja päevane seanss on 
lastefilmide päralt. Väga aktiivne on kultuurielu külakeskustes ja sellest võtavad osa kõik piirkonna 
noored vanuses 7-26, samuti on noored aktiivselt kaasatud oma külakeskuse tegemistesse. 
 
1.1.5 Noorsootöö võimalused on loodud mitmekülgsetes valdkondades (nt muusika, kunst, loodus 

ja keskkond, tehnika, sport, üldkultuur, kodanikuharidus, rahvusvaheline koostöö) 
 
Saue ühendvalla noorsootöös on kaetud väga paljud valdkonnad, mis tuleb ka eelpool toodud 
kirjeldustest välja. Väga hästi on kaetud kunsti, käsitöö, muusika ja spordi valdkonnad. Erinevatele 
vanusegruppidele on loodud ka tehnika- ja loodusteaduste valdkonna võimalused (robootika, 
multimeedia, teadusring, filmiring, matkaring, tehnoloogiaring). Noortekeskus tegeleb jõudumööda 
ka rahvusvahelise noorsootööga (EVS vabatahtlikud, noortevahetusprojektid), kuid siin on veel 
arenguruumi. Rahvusvaheline koostöö toimib nii Ääsmäe kui Laagri koolis, Ääsmäel peamiselt läbi 
Comenius projekti ja Laagri koolil on sõprussuhted Soome, Hollandi ja Suurbritannia koolidega. 
Ääsmäel on kõige tugevamad rahvatantsutraditsioonid, samuti tegeletakse väga kõrgel tasemel 
spordiga (nt saalihoki jms). 
 
1.1.6 Noortele on loodud teadmiste ja oskuste proovilepaneku ning nende esitlemise võimalused (nt 

võistlused, kontserdid, näitused, etendused, festivalid) 
 
Saue Huvikeskus korraldab iga-aastaselt õpilastööde näitust; Saue Muusikakool korraldab igal 
aastal palju erinevaid kooli, linna, maakonna ja rahvusvahelise tasandi üritusi ning kontserte. Kooli 
algatusel ja eestvedamisel toimub alates 2002 a-st kontsertide sari „Saue Kontserdisügis“, kus 
tänaseks on esinenud ligi 70 kollektiivi ja solisti. Saue Gümnaasiumis toimuvad noorte filmifestival, 
teatrifestival, play-back talendishowd, õpilastööde näitused, kontserdid. Saue Huvikeskus korraldab 
spordisarja Sauelane liikuma, millest saavad osa võtta kõik linnakodanikud. Esinemisvõimalusi 
pakuvad ka Saue Noortekeskuse noorteüritused. 
 Saue ühendvallas toimuvad lisaks valla laululapse konkurss, Harjumaa koolinoorte 
vokaalansamblite konkurss. Koorid ja tansturingid esinevad regulaarselt erinevatel üritustel jne, jne. 
Suuremad rahvaspordiüritused, kus noored osaleda saavad ja mis on valla finantseeritavad, on: 
Saue valla jalgrattaretk, jüriööjooks, sügisjooks. 2017. aastal toimub esmakordselt uue ühendvalla 
noorte talendikonkurss. Toimub Saue valla noorte tunnustusüritus Särts. 
 
1.1.7 Noortele on tagatud noorsootöös osalemiseks võrdsed võimalused (sh väiksemate 

võimalustega noortele) 
 
Palju huvitegevust on õpilaste jaoks tasulised (v.a enamus koolides toimuvaid ringe ja Saue 
Noortekeskuses toimuv avatud savituba). Saue linn toetab noorte sporditegevust pearaha alusel ning 
jagab ka vajaduspõhist toetust toimetulekuraskustes peredele, et lapsed saaksid siiski osaleda 
huvitegevuses ja laagrites. Avatud noorsootöö on kõikide noorte jaoks tasuta, samuti osalemine 
noorteüritustel, kontsertidel, festivalidel, etendustel, töömalevas. Praegune Saue Vallavalitsus on 
sõlminud naaberomavalitsuste huvihariduskoolidega (muusika- ja kunstikoolid) koostööleppe, samuti 
toetatakse erahuvialakoole, kes on vallaga lepingu sõlminud. Erahuvialakoolis õppiva Saue valla 
noore eest maksab vald 16 eurot 9 kuu jooksul ühes erahuvialakoolis õppimiseks. 
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Saue vald toetab erivajadustega laste koolituskulud, sh huvialadega tegelemine. Kui  koolibuss ja/või 
valla sotsiaaltransport ei kata erivajadusega noore vajadusi, makstakse lapsevanemale 
transpordikompensatsiooni. Saue Ühendvallas toimib koostöö valla sotsiaalosakonnaga - kui 
märgatakse vajaduses olevat last, toetab sotsiaalosakond lapse osalemist noorsootöös. Praegusel 
Saue vallal on loodud oma heategevusfond "Elus on hoolimist". Iga eraisik ja ka juriidiline isik võib 
teha vallavalitsusele ettepaneku fondist väljamaksete tegemiseks. Koolide juures tegutsevad 
huviringid on seatud koolibussi sõidugraafiku järgi, et kõigil noortel sõltumata elukohast oleks 
võimalik ringide töös osaleda. 
 
1.2 Noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse suurendamiseks 
 
1.2.1 Noortel on võimalus osaleda ettevõtlikkust soodustavates tegevustes 
 
Saue Gümnaasiumis on valikainena loodud majandus- ja ettevõtlusõpe, mille eesmärgiks on 
omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest 
seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes 
ettevõtllikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja 
uurimise oskusi. Õpilased saavad teavet erinevate elukutsete, neile esitatavate nõuete ja 
õppimisvõimaluste kohta, õpivad koostama elulookirjeldust ning käituma töövestlusel. Õpitakse 
analüüsima tööturu nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning võimalusi. Elukutse 
valikul õpitakse nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja rolli. Nissi koolides on ettevõtlikuse õpe. 
Noord viivad ise läbi erinevaid projekte, näiteks Vaba Lava üritus Turbas. Ruila Põhikool osaleb SA 
Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“, karjääriõpetuse pilootkoolina. 
Ruila Põhikool osaleb SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis 
„Karjääriteenuste süsteemi arendamine“, karjääriõpetuse pilootkoolina. Ruila koolis on olemas IKT 
arengukava. 
Saue Noortekeskuses on loodud noortealgatusfond, kust noored saavad oma ideede elluviimiseks 
toetust taotleda. Saue noored on kaks korda osalenud ka üle-eestilisel Nopi Üles konkursil ning ka 
sealt oma ideede teostamiseks toetust saanud. 
 
1.2.2 Õpilasmalevas osalevate noorte arv on kõrge (vähemalt 10%) 
 
Saue Noortekeskus korraldab juba 20 aastat Saue Noorte Töömalevat, milles osaleb keskmiselt 100 
noort aastas. Õpilasmalevaid korraldavad ka Nissi ja Kernu vald. 
 
1.3 Soodustatakse noorte kodanikuteadlikkuse suurendamist, kodanikukasvatuse tõhustamist 

ja mitmekultuurilisuse väärtustamist 
 
1.3.1 Toetatakse noorte kodanikukasvatusliku sisuga tegevusi (programmid, koolitused, seminarid, 

õppevahendid jne) 
 
Läbi aegade on Ühendvallas erinevaid kodanikukasvatuse teemalisi projekte ellu kutsutud ja läbi 
viidud (nt Kodanikukool, tulevikulinnamäng jne), kuid tänasel päeval seisneb noorte 
kodanikukasvatus pigem koolis antavas hariduses ja õpilasesinduste töös. 
1.3.2 Noortel võimaldatakse osaleda rahvusvahelistel noorteseminaridel, noortekohtumistel, 

koolitustel, konverentsidel, õpilasvahetuse programmides ja/või laagrites, mis on seotud 
noorsootöö väärtuste ja põhimõtetega ning mis põhinevad noort aktiivseks kodanikuks 
kujundamise raamistikul ja/või mitmekultuursuse väärtustamisel 
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Saue Ühendvalla noortel on võimalus taolteda oma KOVilt toetust erinevatel õpilasüritustel 
osalemiseks. Rahvusvahelistes tegevustes osalemine käib läbi koolide sõpruskoolide, noortekeskuste 
noortevahetusprojektide jmt. 
 
1.3.3 Noortele võimaldatakse teha vabatahtlikku tööd kohalikul tasandil 
 
Saue Noortekeskuses on noortel võimalik vabatahtlikuna töötada. Hetkel tegutsevad meil aktiivselt 
kaks noort, kellega on sõlmitud ka vabatahliku leping. Noorel vabatahtlikul on võimalus osaleda ja 
panustada noortekeskuse tegevuste planeerimisel ja elluviimisel ning proovida igapäevast avatud 
noorsootööd. Saue vallas on paljud noored kaasatud oma külakeskuse tegevustesse vabatahtlikena. 
Igal aastal esitavad külakeskused oma silmapaistvamaid noori vabatahtlikke valla noorte tunnusele 
Särts. Igas toimekas külakeskuses on kümmekond vabatahtikku noort (Vanamõisa, Hüüru, Ääsmäe, 
Jõgisoo, Koppelmaa, Valingu, Tuula, Maidla) 
 
1.3.4 Noortele võimaldatakse vabatahtliku töö tegemist rahvusvahelisel tasandil 
 
Saue Noortekeskus on akrediteeritud EVT saatev organisatsioon kelle kaudu on noortel võimalik 
minna vabatahtlikku teenistusse välismaal. Seni ei ole me ühtegi noort välja saatnud. 
 
1.3.5 Teiste riikide noortele on loodud võimalused teha vabatahtlikku tööd KOV asutustes (nt EVT 

– Euroopa Vabatahtlik Teenistus) 
 
Saue Noortekeskus on akrediteeritud EVT vastuvõttev ja saatev organisatsioon, mis alates 2016. 
aastast võtab igal aastal vastu ka ühe välisvabatahtliku. 2016. aastal oli meil välisvabatahtlik 
Hispaaniast, 2017. aasta sügisel alustab Itaaliast pärit vabatahtlik. 
 
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 
 
Läbimõeldud ühtset tunnustamise süsteemi ei ole välja töötatud. Saue Noorte Töömalevas osalevad 
noortel aidatakse mõtestada malevas saadud töökogemust ning väljastatakse neile Malevapass. Saue 
Noortekeskuse huviringid väljastavad hooaja lõpus noorele tunnistuse, kus on lühidalt kirjas ka 
õpitud kogemused ja läbitud tegevused. Noortekeskustes antakse noortele igapäevast tagasisidet 
väikeste edusammude ja arengute kohta.Praeguses Saue vallas tunnustatakse noori kord aastas 
(veebruari alguses). Kõik tunnustusele esitatud saavad tänukirja ja meene ning žürii valib igal aastal 
3 kõige silmapaistvamat noort, kes pärjatakse Särtsu tiitliga. Koolid tunnustavad noori tänukirjade 
ja kiituskirjadega. 
 
1.4.2 Toimib koostöö formaalse ja mitteformaalse õppe vahel, sh arvestatakse mitteformaalse õppe 

õpitulemustega formaalhariduses 
 
Saue Ühendvalla koolid ei ole selleni veel jõudnud, et arvestaksid oma õppekavas mitteformaalseid 
kogemusi. 
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2. Noortele on loodud võimalused osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks 
	

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 

 
Saue Ühendvallas ei ole ühtegi noorte osaluskogu. On olemas volikogu õigusakt selle kohta, et 
noortevolikogu võib oma tegevust alustada, kuid ei ole õnnestunud kokku koguda piisavat ülevallalist 
noorte aktiivi, kes sellest huvitatud oleks. Saue linnas loodi viimaseks valimisperioodiks volikogu 
noorsootöö komisjon, kuhu kuuluvad ka noored (sh õpilasesinduse esindaja), kellel on võimalus 
kõikidel linna teemadel kaasa rääkida ning kes valivad ka iga-aastaselt noorsootöö aasta tegijat. 
 

2.1.2 Üldharidus- ja kutsekoolides tegutsevad õpilasesindused 
 
Kõikides vallas tegutsevates koolides (Saue Gümnaasium, Laagri kool, Ääsmäe põhikool, Ruila kool, 
Nissi kool, Kernu kool, Turba kool) tegutsevad õpilasesindused. 
 

2.1.3 Ette on nähtud rahaline toetus õpilasesindustele ja osaluskogudele 
 
Saue Vallavalitsuse eelarves on 2017. aastaks ette nähtud 3000 eurot noorte ülevallaliste tegevuste 
toetamiseks. 
 

2.1.4 Ette on nähtud mitterahaline toetus õpilasesindustele ja osaluskogudele 
 
Noored saavad oma koosolekuteks ja ülevallalisteks üritusteks kasutada tasuta Saue valla ruume - 
olgu need siis kultuurimajades või noortekeskustes. Õpilasesindustele on koolides eraldatud oma 
ruum ning nad saavad võimaluste piires kasutada ka koolimajades teisi ruume. 
 

2.1.5 KOV toetab oma noorte osalust maakondliku ja riikliku taseme noortekogudes  
 
Otseselt ei toeta, eelkõige, sest meil endal puudub noorte osaluskogu. 
 

2.2 Soodustatakse noorte kodanikualgatust 
 

2.2.1 Noorte kodanikualgatuse rahaliseks toetamiseks on loodud mehhanism ning seda 
rakendatakse 

 
Saue Noortekeskuse eelarvesse on loodud eraldi toetussumma noortealgatuste toetamiseks. 
Noortekeskus teavitab noori ka teistest rahastusvõimalustest Eesti, kust nad saaksid oma ideedele 
toetust taotleda ning aitab neil toetustaotlusi vormistada (Nopi Üles, Mina Ka). 
Praeguses Saue vallas on valla eelarves 2017. aastaks ette nähtud ülevallaliseks noorsootööks (sh 
noorte volikogu, kui see peaks tekkima) 3000 eurot. Praeguses Nissi vallas ei ole otseselt loodud 
fondi eraldi noorte kodanikualgatuse toetamiseks, kuid MTÜd saavad taotleda toetust, kuhu alla 
võivad kuuluda ka noored. Sarnane süsteem kodanikuühendustele on välja töötatud ka praeguses 
Saue linnas ning selline toetussüsteem MTÜdele jätkub kindlasti ka Ühendvallas. 
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2.2.2 Noorte kodanikualgatusi toetatakse mitterahaliste vahenditega 
 
Saue Ühendvalla noored saavad kasutada erinevaid ruume oma ürituste jaoks kultuurkeskustes, 
noortekeskustes ja haridusasutustes. Varasematel aastatel on ülevallaline noorteaktiiv kasutanud 
oma koosolekuteks ka Saue vallavolikogu saali (sel hooajal noorteaktiiv enam kogunenud ei ole, sest 
mindi edasi õppima erinevatesse gümnaasiumitesse Tallinnasse). 
 

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

	
3.1 Noortele võimaldatakse kvaliteetset nõustamisteenust 

 
3.1.1 Noortele pakutakse nõustamisteenuseid (sh õpinõustamine, karjäärinõustamine, 

karjääriteenuste programmid jt). Võimaluse puudumisel on KOV-l selged kokkulepped ja 
koostöö teiste KOV-de, riigi-, era- või kolmanda sektoriga, mis tagavad omavalitsuse 
noortele kvaliteetse juurdepääsu nõustamisteenustele 

 
Saue Ühendvalla noorte nõustamine on põhiliselt koondunud koolidesse, kus pakutakse noortele nii 
karjäärinõustamist kui ka vajadusel esmatasandi psühholoogilist abi. Saue vallas pakutake tasuta 
juriidilist nõustamist ja tasuta karjäärinõustamist (mõlemad toimuvad eelneva registreerimise alusel 
Saue valla kultuurikeskuses). Saue linnal on sõlmitud koostööleping psühholoogiga, kelle juurde 
suunatakse elanikke vajaduspõhiselt, olenemata vanusest. 
 

3.1.2 Noortele pakutav nõustamisteenus vastab teenusstandardile 
 
Koolides pakutav nõustamisteenus vastab teenusstandardile. 
 

3.2 Noortele suunatud info on kättesaadav 
 

3.2.1 Noorteinfo levitamiseks kasutatakse mitmekülgseid teabekanaleid, sh internetikeskkonnas 
(nt infolistid, infolevitamisvõrgustik (sh need, kuhu kuuluvad ka koolinoorte esindajad), 
infomessid, infopäevad jt), mille kaudu on tagatud info levik noorte eri sihtrühmadele 

 
Noortele mõeldud infot erinevate tegevuste kohta kodukohas levitatakse eelkõige valla ja selle 
asutuste sotsiaalmeediakanalites, kodulehtedel, aga ka kohalikus lehes ning plakatitena 
teadetetahvlil. Palju noorteinfot saavad noored koolist. Saue Noortekeskuse kaks töötajat läbisid 
käesoleva aasta kevadel noorteinfotöötaja baaskoolituse ning hakkavad edaspidi veelgi teadlikumalt 
noortele infot edastama. Noorteinfot edastatakse ka vajaduspõhiselt, kui noor tuleb ise küsima mõne 
teda huvitava teema kohta. Sellisel puhul otsitakse infot üheskoos internetist või aidatakse leida mõni 
kontaktisik, kelle käest oleks parem küsida. Saue Noortekeskus kuulub ka Eurodeski võrgustikku. 
Saue linnas toimuvad igal sügisel noortekeskuse Hooavaja ja Saue  huvikeskus korraldab infopäeva, 
mille käigus tutvustatakse noortele erinevaid huvitegevuse, sportimise ja vaba aja sisustamise 
võimalusi Saue linnas. 
 

3.2.2 Noorteinfo levitamiseks kasutatakse mitmekülgseid teabekanaleid, sh internetikeskkonnas 
(nt infolistid, infolevitamisvõrgustik (sh need, kuhu kuuluvad ka koolinoorte esindajad), 
infomessid, infopäevad jt), mille kaudu on tagatud info levik noorte eri sihtrühmadele 

 
Saue Noortekeskuse töötajad on kvalifitseeritud noorteinfospetsialistid. 
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3.2.3 Noori teavitatakse info, nõustamise ja juhendamise olemusest ja kättesaadavusest (nt 
koolitused noortele, kooli ja avatud noortekeskuste külastused, mobiilne noorsootöö jms) 

 
Hetkel ei ole noorte teavitamise kanalid ja süsteem läbimõeldud ega konkreetne vaid pigem juhuslik 
ja vajaduspõhine. 
 

3.2.4 Noori teavitatakse mitteformaalse õppimise tunnustamise töövahenditest (nt stardiplats, 
eneseanalüüs, tunnistus, vabatahtlike pass jms) 

 
Noori teavitatakse sihtgrupipõhiselt vastavalt tegevusvaldkonnale, kus tunnustamise töövahendid on 
loodud (töömalev, huviringid, laagrid). Saue vallas on olemas ja kasutusel vabatahliku pass. 
 

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

 
3.3.1 KOV koordineerib või osaleb aktiivselt noorte riskikäitumise ennetamiseks loodud 

koostöövõrgustikus (nt alaealiste komisjon, T.O.R.E, noorteinfo spetsialist, 
karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, koolipsühholoog, lastekaitsespetsialist, 
noorsootöö spetsialist jt) 

 
Noorte riskikäitumisega tegeletakse eelkõige läbi koolide, sest noored veedavad suurema osa ajast 
koolis. Näiteks Turba Koolis viiakse ellu TORE ja KIVA programm.  
Saue vallavalitsuses on tööl 2 lastekaitsespetsialisti, ülevallaline logopeed ja ülevallaline 
psühholoog. Logopeed ja psühholoog tegelevad kõikide laste, noorte ja peredega, kelle suunavad 
nende teenusele kas sotsiaalosakond, lasteaed, kool; ka laps või lapsevanem ise saab otse pöörduda. 
Laagri koolis on tööl: sotsiaalpedagoog, logopeed-eripedagoog ja kooli psühholoog. Ääsmäe koolis 
on tööl HEV koordinaator, psühholoog ja logopeed. Saue vallas on alaealiste komisjon ja vald ostab 
sisse karjäärinõustamise teenust, mida on kõikidel inimestel sõltumata vanusest võimalik tasuta 
saada. Saue linnal on samuti koostööleping ühe Tallinnas toimetava psühholoogiga, kelle juurde 
saavad vajadusel pöörduda nii noored ise kui pered. Saue Gümnaasiumis töötavad HEV 
koordinaator, psühholoog, eripedagoog, spotsiaalpedagoog. Saue linnas on loodud ka laste- ja 
noorsootöö komisjon, mille eesmärk on ühiselt laste muredele otsa vaadata ja üheskoos neile 
lehandusi otsida. 
 

3.3.2 KOV toetab rahaliselt või mitterahaliselt noorsootöö asutusi, projekte, programme või 
koostöövõrgustiku ühistegevusi 

 
Nissi valla kultuurikeskus toetab noorte tegevusi materjalidega (näiteks värvid ja ruumid). Saue vald 
toetab kõiki nimetatud tegevusi, selle koordineerimisega tegelevad sotsiaalosakond ja 
lastekaitsespetsialistid (2 inimest). Saue linnas tegelevad nende teemadega nii kool kui noortekeskus, 
kes saavad selleks ka linnaeelarvest toetust. 
 

3.3.3 KOV toetab rahaliselt või mitterahaliselt riskirühma noortele suunatud mitmekülgseid 
noorsootöö tegevusi 

 
Saue vald on toetanud ja toetab riskirühma noorte tegevusi nii rahaliselt kui mitterahaliselt. Saue 
Noortekeskus osaleb võimalusel erinevates programmides, mis pakuvad just selleteemalistele 
tegevustele lisarahastust (nt riskilapsed ja -noored, ESF programmid jmt). Üldiselt aga on tänasel 
hetkel keeruline otsustada, milline noor on riskirühma noor ja milline mitte. Iga laps võib sattuda 
kiusamise või tõrjutuse ohvriks ja põhjused võivad olla täiesti erinevad. Seega püüame oma töös 
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suhtuda noortesse siiski võrdselt ja kaasata kõiki erinevatesse tegevustesse. Noori, kellel koolis on 
raske ühe koha peal istuda (nt ATH diagnoosiga noored), saab väga edukalt rakendada erinevatesse 
tegevustesse noortekeskustes. 
 

3.3.4 Võimaldatakse teha ühiskondlikku tööd (alaealiste mõjutusvahendina kohaldatud) KOV 
asutustes või koostööpartneritest teenusepakkujate juures  

 
Nissi KOVis ei ole noored teinud ühiskondlikult kasulikku tööd. Saue vallas on indikaator täidetud. 
Saue Noortekeskuses on noored käinud oma ÜKT tunde tegemas. 
 

4. Kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond 
	

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 ja nõustamine, probleemide ennetamine ning 
alaealiste õiguserikkumistele tõhus reageerimine, noorsootöö tegevuskohtade tervislikkus, 
turvalisus ja tegevusteks sobivus, noorsootöös võrdsete võimaluste tagamine, noorsootöö 
tunnustamine 

 
Kuna uus suur Saue Ühendvald ei ole kvaliteedi hindamise ajal veel ametlikult loodud, siis puudub 
hetkel veel uue KOVi arengukava, mis on küll juba loomisel, kuid mitte veel valmis. Uue valla 
ühinemislepingus on eesmärkidena muuhulgas kirjas osutatavate teenuste mitmekesisemaks, 
kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks muutmine. Avalike teenuste arendamise all on kirja pandud, et 
ühendvallas pakutakse kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust ning -tegevust - selleks arendatakse 
välja võrgustikupõhine pakkumine, mis parandab laste ja noorte juurdepääsu eripalgelisele 
huvitegevusele; toimib ülevallaline noorsootöö; väärtustatakse elukestvat õpet; väärtustatakse 
praktilist haridust, selleks edendatakse haridusasutuste koostööd Valla ettevõtetega; huvihariduse ja 
huvitegevuse arendamisel säilitatakse maksimaalselt juba toimivad süsteemid ja otsitakse võimalusi 
täiendavate võimaluste pakkumiseks; toetatakse väljaspool KOVi pakutavat sellise huvihariduse 
omandamist, mida Vallas ei pakuta. Selleks tehakse koostööd ja sõlmitakse koostöökokkulepped teiste 
omavalitsuste huviharidusasutustega. Uus vald kujundab olemasolevate noortekeskuste toel 
võrgustiku luues noortekeskusi ja noortetubasid valla teenuskeskustes ja suurendab noorte endi rolli 
noorsootöö kavandamises ja juhtimises. Selleks soodustatakse eripalgelisi tegevusi erinevates 
noortekeskustes. Küla tasandil pööratakse tähelepanu valdkonna teenuste osutamise delegeerimisele 
kodanikuühendustele. Soovitakse tõhustada koostööd noortekeskuste vahel. Kultuuri- ja 
sporditegevus jätkub Valla praegustes asukohtades ja seda püütakse arendada enam süsteemselt ja 
terviklikult. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist ja toetamist. 
 

4.1.2 KOV ametlikus dokumentatsioonis on noorsootöö prioriteedina nimetatud: 
mitteformaalne õpe, noorte osalus ja kuuluvuskogemus (sh noortevolikogu 
moodustamine), noorte teavitamine ja nõustamine, probleemide ennetamine ning 
alaealiste õiguserikkumistele tõhus reageerimine, noorsootöö tegevuskohtade tervislikkus, 
turvalisus ja tegevusteks sobivus, noorsootöös võrdsete võimaluste tagamine, noorsootöö 
tunnustamine 

 
Kuna hetkel ei ole ühendvalda veel loodud ja puuduvad konkreetsed algdokumendid, siis ole KOVi 
noorsootöö prioriteedid hetkel kusagil konkreetselt sõnastatud. 
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4.1.3 KOV noortepoliitika peegeldab lõimitud noortepoliitikat 
 
KOV noortepoliitika süsteeme ei ole hetkel kusagil kirjeldatud, kuid hetkel töötavad asutused 
lähtuvad oma tegevustes ja arengusuundades küll noorte hetkeolukorrast ja püüavad lõimida kõiki 
noori puudutavaid valdkondi. 
 

4.2 KOV noorsootöö toimub kirjaliku tegevuskava alusel 
 

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 

 
Hetkel puudub, kuna uus KOV sünnib ametlikult alles sügisel. Hetkel on noorsootööasutustel kõigil 
eraldi arengukavad ja tegevuskavad. 
 

4.2.2 Noorsootöö tegevuskava täitmist jälgitakse pidevalt 
 
Kõik asutused, kellel on on oma kehtiv arengukava, jälgivad oma tegevuskava täitmist pidevalt. 
 

4.3 Noori kaasatakse otsustetegemise protsessi 
 

4.3.1 Noored on kaasatud KOV noorsootöö tegevuste ja rahastamise kavandamisse ja 
kujundamisse 

Saue vallas ei ole ühtegi noorte osaluskogu. Saue linnas loodi viimaseks valimisperioodiks volikogu 
noorsootöö komisjon, kuhu kuuluvad ka noored (sh õpilasesinduse esindaja), kellel on võimalus 
kõikidel linna teemadel kaasa rääkida ning kes valivad ka iga-aastaselt noorsootöö aasta tegijat. 
Noored on otsustamisse kaasatud ka läbi noorsootööasutuste - seal on neil võimalus kaasa rääkida 
nii tegevuste kui ka vahendite soetamise osas. 
 

4.3.2 KOV (noortepoliitika toimealade ülesannetega) ametnikud oskavad kaasata noori ja 
noorsootöötajaid ning valdavad sobivaid meetodeid 

 
KOV ametnikud täna ei tunneta ilmselt vajadustki noori ja noorsootöötajaid oma tööse/tegemistesse 
kaasata. 
 

4.3.3 Noortega konsulteeritakse järjepidevalt kõikidel noortepoliitika toimealadel (noorsootöö, 
tööhõivepoliitika, tervisepoliitika, kultuuripoliitika, sotsiaalpoliitika, perepoliitika, 
kuriteoennetuspoliitika, keskkonna valdkond jt) 

 
Järjepidevat noortega konsulteerimist ei toimu. Läbi Saue linnavolikogu noorsootöö komisjoni 
saavad selle noored liikmed küll kõikidel päevakajalistel teemadel kaasa rääkida, kuid kuna neid 
kohtumisi toimub vaid mõnel korral aastas, siis sellest kindlasti ei piisa. 
 

4.3.4 Eksisteerib läbimõeldud kord osalejate ja kaasajate tunnustamiseks (nt preemiad, tiitlid, 
tänukirjad, üritused, meediakajastus jt) 

 
Ülevallalist tunnustussüsteemi ei ole. Saue vallas on noorte tunnustamisüritus kord aastas, tegemist 
on ülevallalise noorte ja noorsootöötajate tunnustamisega. 
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4.3.5 Eri siht- ja vanuserühmadesse kuuluvate noorte (sh väiksemate võimalustega noorte, 
töötavate noorte, töötute noorte, noorte lapsevanemate jt) jaoks on loodud sobivad 
osalemisvõimalused 

 
Saue valla elanikud (vanuses 13+) räägivad kogukonna asjades päris palju kaasa läbi 
sotsiaalmeediasse loodud kodanike-gruppide. Seal arutatakse väga erinevaid teemasid erinevatelt 
elualadelt. 
 

4.4 Olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad 
 

4.4.1 Noorsootöötajad (sh noorsootööd teostavad vabatahtlikud) täidavad seadusest tulenevaid 
nõudeid 

 
Saue Noortekeskuses töötavad kõik kutsetunnistusega noorsootöötajad. 
 

4.4.2 Noorsootöötajad (sh noorsootööd teostavad vabatahtlikud) täidavad noorsootöötaja 
kutsestandardist tulenevaid ja muid tegevuse ohutusega seotud nõuded (nt noorte- ja 
projektlaagri juhataja ning kasvataja kvalifikatsiooninõudeid, suurema riskiga tegevuste 
puhul tegevuse ohutustehnika ja esmaabinõudeid, Euroopa Noorte Info ja Nõustamise 
Agentuuri Eryica nõudeid, nõustaja kutsestandardi nõudeid) 

 
Saue Noortekeskuses töötavad kõik kutsetunnistusega noorsootöötajad, kes täidavad standardist 
tulenevaid nõudeid. Noortekeskusel on loodud ohutusnõuded noortekeskuse töötajatele, mida kõik 
töötajad jälgivad. Huvikoolide õpetajad lähtuvad pedagoogide kutsetunnistuste nõuetest. 
 

4.4.3 Noorsootöötajad (sh vabatahtlik noorsootöö personal) täiendavad end järjepidevalt 
erialakursustel ja täienduskoolitustel. KOV-l on läbimõeldud koolituskord 

 
Saue Noortekeskuse töötajad täiendavad end iga-aastaselt erinevatel teemadel, mille vajadus 
selgitatakse välja jooksvalt. KOVil ei ole loodud ühtset koolituskorda noorsootöö tegijatele. 
 

4.4.4 KOV tunnustab regulaarselt noorsootöötajaid tehtud noorsootöö heade tulemuste eest 
(preemiad, tiitlid, tänukirjad, üritused, meediakajastus) 

 
Saue linnas valitakse iga-aastaselt noorsootöö aasta tegijat, kellele on välja pandud ka rahaline 
preemia. Selle traditsiooni viime kindlasti edasi ka ühendvalda. 
 

4.5 Noorsootööd pakkuvad asutused on noortele ligipääsetavad ja hästi varustatud 
 

4.5.1 Noorsootööd pakkuvad asutused paiknevad mõistlikul kaugusel noore elukohast 
 
Noorsootööd pakkuvad asutused on tekkinud ja loodud kohtadesse, kus on selle järele vajadus - Saue 
linnas, Laagris, Ääsmäel, Vanamõisas, Kernus, Laitses, Riisiperes ja Turbas. Nad asuvad valdavalt 
keskustes, koolide läheduses, kus noored peamiselt liiguvad ning väiksemates kohtades on nende 
avamise ajad seatud vastavusse ka koolibussidest jmt. 
 

4.5.2 Noorsootööd pakkuvatele asutustele on juurdepääs tagatud ka erivajadustega noortele 
 
Ratastooliga ligipääs on loodud kõikides valla haridusasutustes, Saue Noortekeskuses, Saue valla 
kultuurikeskuses. 
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4.6 Toimub kaasaegsete ja uuenduslike meetodite ja keskkondade rakendamine noorsootöös 
 

4.6.1 KOV korraldab mobiilset noorsootööd 
 
Saue Noortekeskus kasutab mobiilse noorsootöö meetodit aeg-ajalt, vastavalt vajadusele. Viimati 
tehti seda 2016. aasta sügishooajal, kui linna olid tekkinud noortekambad, kes häirisid oma 
tegevusega kodanikke. Siis käisid noortekeskuse töötajad paarikaupa linnas ringi ja suhtlesid 
noortega. Enim mobiilset tööd tehakse täna internetis, sotsiaalmeedias. 
 

4.6.2 KOV arendab nüüdisaegseid ja uuenduslikke keskkondi noorsootöö jaoks 
 
Saue linn viis 2017. aastal noorte hulgas läbi ideekonkursi, et luua just noorte vajadustele vastav 
mänguväljak. Erinevatest ideedest pannakse kokku lõpptulemus ja luuakse park, mis noorte nägu. 
Noorsootöötajad kasutavad üha enam nutika noorsootöö meetodeid, seda nii osaluste 
registreerimisel (noortekeskuste logiraamat) kui noorte kaasamisel (sotsiaalvõrgustikud). Saue vallas 
on kolmel viimasel aastal palju investeeritud avalikku ruumi: loodud uusi parke ja kohti aktiivseks 
vaba aja veetmiseks. Ääsmäe kooli juurdeehitus hetkel käib ning see on projekteeritud tänapäevaseid 
uusi ruumipsühholoogilisi teadmisi kaasates. 
 

4.7 Regulaarselt uuritakse noorte vajadusi, huvisid ja rahulolu noorsootööga ning antakse 
ja kogutakse tagasisidet 

 
4.7.1 Regulaarselt kogutakse andmeid noorte ja noorsootöö kohta (nt noorte osavõtu, töötajate, 

vabatahtlike, tegevuste tulemuste, juhendmaterjali jms kohta) 
 
Täna toimub andmete kogumine asutusepõhiselt. Ülevallalist andmete kogumist noorte ja noorsootöö 
kohta ei toimu. Võib öelda, et käesolev kvaliteedihindamine on esimene taoline andmete kogum. 
 

4.7.2 Regulaarselt tehakse uuringuid noorte vajaduste ja huvide kohta info kogumiseks 
 
Regulaarseid uuringuid selle kohta ei ole. Ka siin toimub info kogumine noortelt pigem 
asutusepõhiselt: Saue Huvikeskus teeb iga-aastast rahuloluküsitlust oma klientide hulgas. Saue 
Noortekeskus teeb tagasisideküsitlusi pigem konkreetsete sündmuste osas (laagrid). 
 

4.7.3 Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö tegevuste/teenuste kvaliteediga 
 
Üleüldist rahulolu ei ole regulaarselt uuritud. Seda tehakse asutuste siseselt. 
 

4.7.4 Kogutud andmeid noorte huvide, vajaduste ja rahulolu kohta analüüsitakse ning selle 
põhjal viiakse läbi parendustegevusi 

 
Kõik asutused, kes rahulolu- ja tagasisideküsitlusi läbi viivad, analüüsivad neid ja teevad vastavalt 
saadud infole ja võimalustele ka parendustegevusi oma töös. 
 

4.7.5 Noored saavad mõistliku aja jooksul tagasisidet nende ettepanekutega 
arvestamise/mittearvestamise kohta 

 
Pigem siiski ei saa. 
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Tugevused 
	

• Noori toetatakse nende ideede elluviimisel 
• Koolides on loodud eraldi ettevõtlikkuse valikaine 
• Noored saavad tasuta kasutada nii kooli kui noortekeskuse ruume ja vahendeid 
• Vallas on olemas EVT-akrediteeringuga asutus, kes saab noori vabatahtlikke nii välja saata 

kui vastu võtta. 
• Vallas on olemas erialane kompetents vabatahtlikega tegeleda ja noortele teemakohast infot 

jagada. 
• Ühes osas ühendvallast on noorte tunnustussüsteem välja töötatud ja toimib - nüüd tuleb seda 

süsteemi laiendada kogu Ühendvallale. Koolides tunnustatakse noori. 
• Kõikides Saue Ühendvalla koolides tegutsevad õpilasesindused. Õpilasesindusi toetatakse 

ruumide ja vahendite kasutamise võimalusega ning neil on võimalus teotleda KOVilt toetust 
oma tegevuste elluviimiseks.  

• Osaliselt on noortele loodud võimalused oma ideid ellu viia ja selleks rahalist toetust taotleda. 
Noori toetatakse igakülgselt ruumide ja vahendite võimaldamisega, kui nad seda peaksid 
vajama. Noorsootöötajad on igakülgselt valmis ka noori nende ideede teostamisel ja 
arendamisel toetama.  

• Koolides on ametis erinevad spetsialistid: eripedagoogid, psühholoogid, tugspetsialistid jne. 
Aina enam arvestatakse laste hariduslike erivajadustega ja luuakse juurde väikeklasse, 
kaasatakse tugiisikuid. Saue linna luuakse peatselt esmatasandi tervisekeskus, kus asuvad 
tööle ka erinevad nõustajad.  

• KOVis on olemas noorteinfospetsialistid. Noortele info levitamiseks on liigutud 
keskkondadesse, kus on noored - eelkõige sotsiaalmeediakeskkondadesse. Noorteasutused 
kasutavad lisaks Facebookile ka Instagrami, sest sealtkaudu saadakse ka infot noortelt, mida 
on oluline nende kohta teada. 

• KOV on probleemist teadlik ja tegeleb sellega aktiivselt. Noori toetatakse nii erispetsialistide 
kaasamise läbi kui noorte endi kaasamise läbi tegevustesse, milles nad on edukad ja saavad 
eduelamusi. Koolides arvestatakse üha enam hariduslike erivajadustega. 

• Praeguses Saue vallas toimub noorte ja noorsootöötajate tunnustamine. Ka Saue linna 
premeerib juba kolmandat aastat järjest noorsootöö aasta tegijat rahalise preemiaga, kelle 
valib välja volikogu noorsootöö komisjon. 

• Väga tugevad oma ala spetsialistid noortekeskuses ja huvikoolides.  
• Noortele pakutavad vaba aja veetmise võimalused on loodud keskustesse, kus elab ja liigub 

rohkem lapsi (enamasti ka koolide läheduses). Enamus koolides toimuvast huvitegevusest 
lähtub koolibusside graafikust. 

• Spetsialistide olemasolu, kes on läbinud mobiilse noorsootöö koolituse. Avalike puhkealade 
loomine. 

• Asutused on harjunud noortelt tagasisidet küsima ning saadud infot parendustegevuseks 
kasutama. 

 
Arendusvajadused 
 
Enesehindamise käigus jõudsid sisehindajad alaeesmärkide kaupa mitmete arendusvajadusteni, mis 
sõnastati konkreetsete tegevustena: 

• Ülevallalise noorte ettevõtlikkuse toetamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine 
• Õpilasmaleva laiendamine ülevallaliseks, ettevõtete kaasamine töömaleva tegevustesse 
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• Teadlikum teavitustöö vabatahtliku teenistuse võimalikkusest ja kasulikkusest. Noorte 
tunnustussüsteemi väljatöötamine vabatahtliku tegevuse ja osaluse eest. Vabatahtliku 
tegevuse võimaldamine ka teistes KOV asutustes. 

• Läbimõeldud ülevallalise süsteemi loomine noorte õpikogemuse mõtestamiseks ja tulemuste 
tunnustamiseks. 

• Konkreetsete tingimuste formuleerimine, kuidas formaalhariduses mitteformaalseid kogemusi 
arvestada. 

• Ülevallalise noortevolikogu tekkimiseks tingimuste loomine, noorte teavitamine, 
julgustamine. Teadlik teavitustegevus osalevate noorte ja nende noorte vahel, keda nad 
esindavad. 

• Iga-aastase rahalise toetuse eraldamine noorteühendustele ja õpilasesindustele. Süsteemne 
noorteühenduste ja õpilasesinduste koolitamine, nõustamine, igakülgne toetamine. 

• Noorte osaluse soodustamise maakondlikus noortekogus. 
• Ülevallalise noortealagtusfondi loomine, tingimuste ja korra väljatöötamine, teavitustegevus 

ja noorte kaasamine. 
• Ülevallalise nõustamissüsteemi loomine ja käivitamine. Noorte kaasamine süsteemi loomisse 

- kuidas ja kus neile meeldiks ja sobiks nõustamisel käia. Erinevate terapeutide tegevuse 
soodustamine Ühendvallas (loovteraapiad jmt). 

• Noorteinfo teenuse väljatöötamine ja käivitamine ühendvallas. 
• Mitteformaalse õppimise tunnustamise töövahendite süsteemi loomine. 
• Teadlikum ja läbimõeldud kommunikatsioonisüsteem noortele info edastamiseks. 
• Ühtse võrdsetel alustel nõustamissüsteemi väljatöötamine kogu Ühendvallas.  
• NEET-noorte olukorra väljaselgitamine ja töö nende tagasiaitamiseks kooli/tööturule. 
• Konkreetsete noorsootöö prioriteetide seadmine valla dokumentatsioonis (arengukavas) 

lähtudes noorte reaalsest hetkeolukorrast ja vajadustest.  
• Ülevallalise noorsootöö arengukava ja tegevuskava loomine. 
• Õpilasesinduste kaasamine ja neilt sisendi saamine noori puudutavate otsuste tegemiseks. 
• Osalusvõimaluste loomine erinevatele sihtrühmadele. 
• Tasemete ühtlustamine kogu ühendvalla territooriumil. Hetkel on võibolla suurem kompetents 

kogunenud keskustesse (Saue, Laagri), kuid kutsetunnistused ja standardi nõuded peavad 
jõudma ka kaugematesse valla küladesse. 

• Ülevallalise noorsootöötajate koolitusvajaduse kaardistamine ja koolituskava loomine. 
•  Ülevallalise noorsootöötajate tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 
• Ühistranspordisüsteemi väljaarendamine ühendvallas, et valla noortel oleks parem ligipääs 

keskustesse koondunud teenustele. 
• Asutuste ülevaatamine erivajadustega noortele ligipääsetavuse osas. Statistika tegemine, kui 

palju on üldse neid, kes seda ligipääsu vajavad. 
• Mobiilse noorsootöö vajaduse väljaselgitamine ühendvallas ning süsteemse kontseptsiooni 

loomine selle ellurakendamiseks. 
• Noortelt sisendi kogumine neid puudutavate keskkondade arendamiseks. 
• Perioodiliste noorteküsitluste läbiviimine, rahulolu uurimine erinevate teenustega, 

sisehindamine. 
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VEEBIKÜSITLUS JA ANDMETE ANALÜÜS 
 
Veebiküsitlus viidi läbi ajavahemikul 12.05.2017 – 02.06.2017 google keskkonnas nelja erineva 
sihtgrupiga: noored vanuses 7-12, noored vanuses 13-26, noorteühendused ja noorsootöötajad. 
Ankeetide täitmisel tulid appi koolid, kelle kaudu enamus vastuseid saadi. Infot küsimustike kohta 
levitati ka sotsiaalmeedia ja erinevate võrgustike kaudu ning saadeti ka huvikoolidesse. 
Veebiküsitluse läbiviimisel selgus, et 20-26 aastaste noorte vastuseid ei õnnestunud saada, sest 
ühendvalla koolides nad ei käi ja ilmselt ei olnud nad ka sotsiaalmeedia vahendusel saadud infost 
piisavalt motiveeritud.  
 
Veebiküsimustele vastasid: 

1. Noored vanuses 7-12: 455  
2. Noored vanuses 13-26:  253  
3. Noorteühendused: 1  
4. Noorsootöötajad: 30 

 
 
 
Veebiküsitluste kokkuvõte 
 
 
7-12 aastased noored 
 
Noored vanuses 7-12 vastasid kokku 15 küsimusele erinevatel teemadel osalemise kohta 
noorsootöös. Vastajaid oli kokku 455. Nendest 212 olid tüdrukud ja 243 poisid. Vanuseliselt oli 
kõige rohkem 9-aastaseid (111 vastajat), 10-aastaseid (94 vastajat), 11-aastaseid (85 vastajat), 8-
aastaseid (66 vastajat) ning 12-aastaseid (65 vastajat). 
 
Kas Sa oled käinud 2016. aastal mõnes huviringis? 
81,3% vastajatest ehk 370 noort vastasid sellele küsimusele jaatavalt.  
 
Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid? 
Kõige populaarsemad vastused siin olid sporditrenn/spordikool (180 vastajat), tantsuring/tantsukool 
(110 vastajat), muusikaring/muusikakool (110 vastajat) ja kunsti- või käsitööringid (97 vastajat). 
Rohkem mainiti veel tehnikaringi (35 vastajat), näiteringi (25 vastajat) ja loodusringi (8 vastajat). 
Äramainitute hulgas olid ka ratsutamine, akrobaatika, saalihoki, taekwondo, skaudud ja noorkotkad, 
notosport, keraamika, multimeedia ja mitmed muud alad. 
 
Kas oled osalenud 2016. aastal mõnel noorteüritusel (noortepäev, noortepidu, matk)?  
Siin vastas 280 noort eitavalt, mis seab küsimuse alla põhjused – kas ei ole aega või ei jõua info 
noorteni või ei sobi neile toimumise aeg ja/või koht. Sarnase tulemuse said ka küsimused “Kas Sa 
osalesid 2016. aastal mõnes noortelaagris?” (281 eitavat vastust) ning “Kas Sa oled käinud 2016. 
aastal mõnes noortekeskuses?” (274 eitavat vastust). 
 
Nooremate noorte teadlikkus noorteühingutest piirdub valdavalt noortekeskuste ja noorte kotkastega. 
317 noort vastas, et nad ei tea oma kodukohas asuvaid noorteühinguid ega organisatsioone. Samuti ei 
tea noored, et nad oleksid osalenud mõne noorteühingu või noorteorganisatsiooni poolt korraldatud 
üritusel (364 eitavat vastust).  
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Kas Sinu kodukohas on mõni Sinuvanustele lastele mõeldud koht, kus Sa ei saa käia, kuna see 
on siis kinni kui Sa tahaksid minna? 
Ka sellele küsimusele vastas suurem osa noori eitavalt (343 vastajat), mis tähendab, et noortele 
mõeldud kohad on enamasti lahti ikkagi aegadel, mis noortele sobivad. Need, kes arvasid, et selliseid 
kohti siiski on, mainisid enamasti ära noortekeskused, seltsimajad ja konkreetseid huviringid/trennid. 
Sarnase tulemuse sai ka küsimus, mis oli seotud asutuse asukohaga – 374 vastajat ütles, et selliseid 
kohti ei ole ning need, kes olid vastupidisel arvamusel, mainisid jälle noortekeskusi, seltsimajasid, 
spordiklubisid ja erinevaid huviringe. 
 
Kas oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja noortekeskustes kasutatavate vahenditega? 
Suurem osa (389 noort) on vahenditega rahul. Need, kes ei ole rahul, mainisid põhjustena kehvasid 
sportimistingimusi (väike staadion/võimla) ja igavaid tegevusi. 
 
Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas 
Sa oled saanud abi õpetajalt/ treenerilt/ juhendajalt/ huvijuhilt/ psühholoogilt/ 
noorsootöötajalt? 
Sellele küsimusele vastasid pooled noortest (234 vastajat), et nad ei olegi abi vajanud. Kolmandik 
(140 vastajat) on alati abi saanud, 72 noort on enamasti abi saanud ning 9 noort ütles, et nad pole 
kunagi abi saanud kui nad seda vajasid. Samal teemal oli ka küsimus “Kui Sa oled tahtnud midagi 
teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused?” millele 94% vastajatest vastas, et 
on vastuse saanud alati või enamasti.  
 
 
13-26 aastased noored 
 
Noored vanuses 13-26 vastasid kokku 26 küsimusele. Vastajaid oli kokku 253, kellest 144 olid 
tüdrukud ja 109 olid poisid. Vanuseliselt oli kõige rohkem 13-aastaseid vastajaid (73), 14-aastaseid 
(59), 15-aastaseid (56) ja 16-aastaseid (39). Vastajad olid valdavalt õpilased (223). Kõige rohkem 
vastajaid elab Saue linnas (59), Turbas (49), Ääsmäel (45), Riisiperes (41), Laitses (31). 
 
Kui palju Sa tead oma kodukohas noortele pakutavatest võimalustest? 
Peaaegu pooled vastajatest (123 noort) vastasid, et nad teavad neist võimalustest natuke. Neljandik 
(66 vastajat) on võimalustega hästi kursis ja 54 vastajat ei ole üldse kursis.  
 
Noorteühenduste all toodi välja õpilasesindus/üliõpilasesindus, kodutütred/noored kotkad, 
kevadtorm, noortekeskused, 4H, õpilasmalev, Nissi trollid, YFU, Saue Jalgpalliklubi, ratsalaager, 
Kaitseliit, külaseltsid, skaudid/gaidid ning üle poole (148 vastajat) ütles, et nad ei tea ühtegi 
noorteorganisatsiooni.  
 
Kas Sinu arvates on Su kodukohas piisavalt: 
 JAH EI,  

VÕIKS ROHKEM OLLA 
EI OSKA ÖELDA 

Noortekeskusi 123 vastajat 73 vastajat 57 vastajat 
Huvitegevust 97 vastajat 113 vastajat 43 vastajat 
Noorteorganisatsioone 71 vastajat 73 vastajat 109 vastajat 
Noortelaagris osalemise 
võimalusi 

75 vastajat 108 vastajat 70 vastajat 

Teavitamis- ja 
nõustamisteenuseid 

41 vastajat 85 vastajat 127 vastajat 

Õpilasmalevas osalemise 
võimalusi 

101 vastajat 81 vastajat 71 vastajat 

Laste- ja noorteüritusi 96 vastajat 102 vastajat 55 vastajat 
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Vastajate osalus mõnes noorsootöö tegevuses (huviring, huvikool, sporditrenn, noortekeskus, 
noorteühing, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus) võiks kindlasti olla oluliselt 
kõrgem, sest sellele küsimusele vastas jaatavalt 68% noortest (172 vastajat). Üleüldine osalusprotsent 
võiks tulevikus kindlasti suurem olla. Igal noorel peaks/võiks olla vähemalt üks valdkondlik tegevus, 
millega oma vaba aega sisustada. 
Noorsootöö tegevustena, millega tegeletakse, mainiti kõige rohkem huvitegevust (134 vastajat), laste- 
ja noorteüritusi (61 vastajat), noortelaagreid (50 vastajat), noorteorganisatsioonides osalemist (45 
vastajat) ja õpilasmalevates osalemist (29 vastajat). Mainiti ka selliseid tegevusi nagu muru niitmine, 
kodus olemine, lauluvõistlusel ja koonduslaagris osalemine.  
Noorsootöö tegevustes mitteosalemise põhjustena toodi välja huvipuudus (68 vastajat), suur koormus 
koolis/tööl (62 vastajat), ei ole leidnud infot mind huvitavate tegevuste kohta (40 vastajat), minu 
vanuses noortele ei pakuta soovitud tegevust (33 vastajat), pakutav ei vasta minu ettekujutusele 
sellest tegevusest (30 vastajat), mu sõbrad tegelevad muude asjadega ja ma tahan nendega koos olla 
(27 vastajat), tegevused toimuvad elukohast kaugel ja transpordiprobleemide tõttu ei saa ma osaleda 
(22 vastajat), mulle ei meeldi seltskond, kes seal käib (19 vastajat), osalustasu on liiga suur (14 
vastajat), mul on erivajadus (12 vastajat). Lisaks mainiti veel info üleküllust, osaajaline töötamine 
lisaks koolile, juhendajad ei meeldi, muud osalemiseks vajalikud kulud on liiga suured, tegevusi 
pakkuvate asutuste lahtiolekuajad ei sobi, tegevuskohad ei ole piisavalt hästi vahenditega varustatud, 
ruumid ja tingimused on kehvad või ebameeldivad, huvipakkuvad tegevused ei toimu minu 
emakeeles. 21 vastajat tõi põhjuseks “muu põhjuse”, mille all nimetati, et aega on vähe, ema ei luba, 
ei viitsinud minna, käin kontsertidel, ajapuudus, perekondlikud põhjused, teadmatus. 
 
Kuidas oled rahul oma kodukohas noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste 
lahtiolekuaegadega? 
104 noore jaoks on ajad pigem sobilikud, kuid suur osa vastajatest (97) ütles siin, et lahtiolekuajad ei 
ole talle olulised, sest ta ei käi neis kohtades. 52 noort ütlesid, et ajad pigem ei ole neile sobilikud. 
Sobimatute aegadega asutustena mainiti peamiselt noortekeskusi. 
 
Kuidas oled rahul oma kodukoha noorsootöö tegevuskohtade asukohaga? 
140 noore jaoks on asukoht pigem sobilik ning 74 vastajat ütles, et asukoht pole tema jaoks oluline, 
sest ta ei käi neis kohtades. 39 noore jaoks asukohad pigem ei ole sobilikud ja viimaste all toodi 
taaskord välja eelkõige noortekeskused. 
 
Noorsootööasutustes kasutatavate vahendite kohta ütles 147 vastajat, et need on head või pigem head 
ning 32 vastajat, et need on pigem halvad. Halbade vahendite all mainiti aeglaseid arvuteid ja 
ebakvaliteetseid spordivahendeid. 74 vastaja jaoks aga pole vahendid olulised, sest nad ei osale nende 
asutuste tegevuses. 
 
Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? 
Selle küsimuse all mainivad vastajad järgmisi tegevusi: käsitöö, sport, joonistamine, reisimine, 
ehitamine, pillimäng, söögitegemine, puhkamine, rulapark, laulmine, näitlemine, sõpradega koos 
olemine, tantsimine, programeerimine, jõusaal, piljard, noortekeskus, noorteõhtud, laagrid, 
tehnoloogia, iluvõimlemine, ratsutamine, trummiõpe, lugemine, maalimine, bmx, discgolf, bowling, 
uisutamine, harivad mängud, vehklemine, meditsiini õppimine, pargis jalutamine, filmindus, 
keraamika, fotograafia, malev, ujumine, ladina keele õppimine, vaimse tervise loengutel käimine, 
kino, pidu, rattamatkad, IT-valdkond, motokross, arvutimängud, moe- ja ehtedisain, linnas 
kaubanduskeskustes hängimine, loomadega tegelemine, kalal käimine, parkuurimine, poksimine, 
surfamine, jõusaal, kultuuriüritused. 
 



	 	

 
 

	

23	

Teemadena, milles noor on saanud noorsootöötajalt/ juhendajalt/ õpetajalt/ nõustajalt/ 
sotsiaaltöötajalt vajalikku nõu, toodi välja: 
- õpingute jätkamine (62 vastajat) 
- huvitegevuse/hobi valik, vaba aja tegevused (47 vastajat) 
- suhted eakaaslastega, suhtlemisoskused (39 vastajat) 
- projektide algatamine ja läbiviimine (37 vastajat) 
- töötamine, tööelu planeerimine, välismaal töötamine (27 vastajat) 
- tervis ja tervisekäitumine, sh seksuaalkasvatus (21 vastajat) 
 
130 vastajat ei ole nõu vajanud ning 12 vastajat ei ole ühelgi teemal nõu saanud kuigi on seda 
vajanud. 
 
Teadlikkus, kelle poole nõu saamiseks pöörduda, võiks oluliselt parem olla. 120 vastajat ütles, et nad 
pigem teadsid, kelle poole pöörduda ning 100 vastajat ei ole enda arvates nõu vajanud.  
 
Nõustamisteenuse kättesaadavust (asukoht, hind, vastuvõtuajad, info) hindavad 117 vastajat pigem 
heaks ning 116 noort ütles, et nad ei ole nõustamist vajanud. Halvaks või pigem halvaks peavad 
teenuse kättesaadavust 20 vastajat, kes ütlevad, et teenus ei ole üldse kättesaadav; kodukohas puudub 
nõustamisteenus; minu teada pole meil siin nõustajaid; meie vallas ei ole häid nõustajaid, pean linnas 
käima; meie vallas puudub noorsootöötaja. 
 
Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud 
tegevustes? 
Vaid pooled vastajatest (131) vastasid siin, et majanduslik seisukord võimaldab neil osaleda kõiges, 
milles soovitakse. 103 noort vastasid, et saavad osaleda mõningate piirangutega, 11 noort vastasid, et 
saavad osaleda, kuid suurte piirangutega ning 8 noort ei saa selle tõttu üldse osaleda.  
 
Vajaliku info kättesaadavust hinnatakse pigem hästi (171 vastajat) ja peamiste info saamise 
kohtadena nimetati internetti, Rajaleidjat, Facebooki, valla kodulehte, valla ajalehte, kooli, 
kodu/vanemaid, sõpru/tuttavaid, kooli kodulehte, kultuurimaja, noortekeskust, EV seadusi, 
tänavareklaame, noorsootöötajaid, teadetetahvleid, stuudiumit. 
 
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? 
Siin vastas vaid 37 noort, et nad on sellises tegevuses kaasa löönud ning tegevustena mainisid nad 
kooli õpilasesindust, küsitlusi, 4H Jõgisoo Klubi, Tule pargi ideekonkurssi, töömaleva küsitlust, 
töömalevat, perepäeva korraldamist, koolis läbi viidud küsitlusi, valla üritusi, kooli üritusi, kooli 
kodukorra täpsustamist, huviringe, muusikastuudiot, ühendvalla arutelu. 
 
Kas Sinu arvates Sinu kodukohas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel 
laste/noorte huvide ja vajadustega? 
135 vastajat tunnevad, et enamasti ikka arvestatakse. 37 ütleb, et enamasti ei arvestata ning 11 ütleb, 
et üldse ei arvestata. 70 vastajat ei oska selle kohta midagi öelda. 
 
 
Kas Sulle meeldib elada seal, kus Sa praegu elad? 
Enamusele (202 vastajat) pigem meeldib või meeldib väga. 37 noorele pigem ei meeldi ja 14 noorele 
ei meeldi üldse. Põhjendusena, miks ei meeldi, toodi välja: 
- soovin elada suurlinnas  
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- teised inimesed ja nende suhtumine  
- sest see on igav ja vaeste koht, kus ei ela eriti noori 
- see on räpane koht 
- sest siin on halb kool ja siin ei ole eriti midagi teha – siin on ainult toidupoed ja laste 

mänguväljakud 
- bussiliiklus on väga halb 
- vabal ajal ei ole midagi teha 
- sest elan kaugel ja pean kogu aeg rongiga sõitma ja arvestama aegadega ja raha läheb palju 
- kuna siin ei ela minuvanuseid üldse, kellega koos olla 
- pole turvaline 
- transport kehv, noortele midagi ei toimu, imelikud kohalikud inimesed, halb kool, sõbrad on 

linnas, autoteed on katki, vald ebaviisakas, vallavanem ei suhtle inimestega, üritusi ei toimu. 
 
 
Noorsootöötajad 
	
Noorsootöötajate ankeedile vastas 30 noorsootöötajat, kes töötavad huvikoolis (10 vastajat), 
noortekeskuses (9 vastajat), üldhariduskoolis (7 vastajat) ning ka kultuurikeskuses, kaitseliidus, 
spordiklubis või –ühingus. Vanuseliselt oli võrdselt 9 noorsootöötajat vanuses 26-35 eluaastat ning 
36-45 eluaastat. Samuti võrdselt 4 on vahemikus 21-25 ja vahemikus 56-63 eluaastat. Suurem osa 
vastajatest on kõrgharidusega (22), keskharidusega oli 5 vastajat ning kesk-eri haridusega samuti 5. 
Üheksal vastajal on kehtiv noorsootöötaja kutsetunnistus. Vastajatest 22 olid naised ning 8 mehed.  
18 vastaja jaoks on noorsootöö tema põhitegevus. Seejuures täiskohaga töötab 14 vastajat, poole 
kohaga 6 vastajat, veerandiga 4 vastajat ja kolmveerandiga 3 vastajat. 
14 vastajat on noorsootööga tegelenud juba üle 10 aasta ning 2 vastajat vähem kui aasta. 7 vastajat on 
töötanud 1-3 aastat ning 5 vastajat 7-10 aastat. 
 
Kuivõrd alljärgnevad tegurid motiveerivad Teid Teie töös noortega? 
 
 ÜLDSE EI 

MOTIVEERI 
PIGEM EI 
MOTIVEERI 

PIGEM 
MOTIVEERIB 

VÄGA 
MOTIVEERIB 

Huvi valdkonna vastu   11 vastajat 19 vastajat 
Võimalus valdkonna arengut mõjutada  3 vastajat 14 vastajat 13 vastajat 
Võimalus arendada/suunata/õpetada noori   12 vastajat 18 vastajat 
Noorte saavutused, kordaminekud  1 vastaja 3 vastajat 26 vastajat 
Eneseteostuse võimalus   12 vastajat 18 vastajat 
Oma vastutuse tunnetamine   11 vastajat 18 vastajat 
Noorsootöötajate tunnustamine 3 vastajat 4 vastajat 8 vastajat 14 vastajat 
Võimalused isiklikuks arenguks ja 
enesetäiendamiseks 

  13 vastajat 16 vastajat 

Noorsootöötajate töökeskkond 1 vastaja 4 vastajat 14 vastajat 10 vastajat 
Teised noorsootöötajad, kolleegid 1 vastaja  16 vastajat 12 vastajat 
Töötasu 3 vastajat 10 vastajat 11 vastajat 6 vastajat 
 
Kas kohalikus noorsootöös on midagi, mis Teid häirib? 
 
13 noorsootöötajat tunnevad, et neid miski häirib ja häirijatena toodi välja järgmised põhjused: 
- selles piirkonnas ei ole noorsootöötajat, kes tegeleks noortega peale kooli. Töötasu on liiga 

madal. 
- Meie piirkonnas on puudu avatud noortekeskusi. 
- Koostööd teiste tegijatega on keeruline teha. Igaüks toimetab omas mullis. 
- Ebakindlus. Mis hakkab toimuma kui vallad ühinevad? 
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- Vähene koostöö erinevate noortega töötavate asutuste vahel. 
- Koolivälisesse noorsootööse, mis toimub kahe asula peale kokku, võiks olla haaratud rohkm 

vahendeid ja inimesi. 
- Töötingimused ei ole kõige paremad, kaasaegsemad. 
- Liiga vähe spetsialiste. 
- Osade linnavalitsuse töötajate vastutöötamine. 
- Vajalike õppevahendite ja varustuse puudumine. 
- Sauel on vähe ruume ja aegu, kus saaks tegevusi läbi viia. 
- Meil ei ole väga aktiivset noortekeskust, mis aktiivselt noortega tegeleks. Alarahastus on 

probleem. Suuremates kohtades on suuremad summad, meie noortekeskus töötab pigem 
entusiasmi peal.  

 
Palun kirjeldage, milline on Teie poolt noortele suunatud tegevuste õpiväljund noorte jaoks. 
 
- Huvijuhina annan noortele võimaluse aktiivselt kaasa rääkida koolielu kujundamisel, loon 

võimalusi esinemiseks ja oma ande leidmiseks. 
- Võimalus vaba aega huvitavalt sisustada ja oma oskusi arendada. 
- suureneb noorte omaveheline koostöö, üksteisega arvestamine, julgus teha midagi uut, iseseisvus 
- Rohkem ja paremini ennast ja end ümbritsevat mõistev noor inimene. Erinevatel aladel arenenud 

noor: olgu selleks töökasvatus või huvitegevus või rahvusvaheline suund või ekstreemsport. 
Noored õpivad ise midagi korda saatma (NAF).  

- Käeliste oskuste arendamine, koostöö, maailmapildi avardamine, loominguline 
eneseväljendamise võimalus. 

- Vastutustunde kasvatamine, meeskonnatöö oskus, iseseisvus, ettevõtlikkus 
- Mitteformaalne õpe, mis pakub noortele võimaluse tegeleda erinevate arendavate tegevustega, 

tutvuda erinevate võimalustega. Omaalgatuse ja initsiatiivi suurendamine noori kaasates. 
- Kooliks ettevalmistavate arendusringide (eelkool, mängukool, inglise keel) ja laste suvelaagrite 

korraldamine. Eelkooli arendusring annab lastele palju uusi teadmisi ja oskusi eesti keeles, 
matemaatikas, loodusteadustes, inglise keeles ja kunstis, suurendab enesekindlust, arendab 
suhtlemisoskust, aitab paremini harjuda koolikorraga. Suvelaager muudab lapse jaoks suvise 
pika koolivaheaja sisukamaks ja põnevamaks, viibimine vabas õhus propageerib tervislikke 
eluviise. 

- Noored omandavad konkreetseid töövõtteid. Selgemaks muutub meeskonnas töötamise 
vajalikkus ja mõnu. Pikaajalisemate ettevõtmiste lõpuleviimise kogemus. Maailma avardumine 
eriilmelistes tegevustes osalemise kaudu, samas paikse eluviisi ja kodukoha väärtustamine , 
sellega ühtekasvamine. Kogukonnale kasulikolemise kogemus. 

- Noore isiklik areng ja eduelamuse kogemine 
- Kehaline aktiivsus ja hea tervis 
- noorte vabaaja veetmise võimaluste korraldamine 
- vaba aja veetsmise võimalus, huviringid, ürituste korraldamine 
- Loominguline eneseväljendus. Noorte omavaheline koostöö. 
- käeliste oskuste ja sotsiaalsete oskuste arendamine. 
- Olen loonud võimalused, kus noored saavad parimate võimalike vahenditega tegeleda 

elektroonilise muusika loome ja mängimisega. Samaväärste vahenditega olen loonud keskkonna, 
kus noortel on võimalik arendada lauatennise oskuseid. Minu eesmärk on olnud näidata ja 
tagasisidestada noortele nende endi arengu- ja õpivõimet (sageli nad ei ole sellest ise teadlikud 
või on ebakindlad ja ei näe ennast arenguvõimelisena, eriti kui neil ka koolis väga hästi ei lähe).  

- Kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja 
vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja 
loodust. Arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid, et need oleksid mitmekülgsed ja 
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harmoonilised. Kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, 
süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti 
meelt. 

- Läbi töömaleva tõstame näiteks noorte tööhõivevalmidust ja enesekindlust tööturule sisenemisel. 
Läbi huvitegevuse arenevad noored käeliselt. Läbi erinevate laagrite ja ühistegevuste 
noortekeskuses õpivad noored sotsiaalseid oskusi. Tänu välisvabatahtlikele ja praktikantidele 
saavad noored arendada oma keeleoskusi.  

- Mitmed noored on õppima läinud ala, millega nad on tutvunud noortekeskuses avatud tegevuses, 
noortekeskus kui kogemusõppe keskus on oma olemasolu õigustanud 

- Spordispetsiifiliste teadmiste-oskuste areng  
- laagrud, festivalid, õppepäevad, üritused, väljasõidud 
- Eesmärk on arendada lapsi füüsiliselt ja vaimselt vastupidavateks. Samuti arendada 

esinemisjulgust läbi treeningute ja võistluste.  
- loominguline üldhariv meeskonna töö 
- väärtuste kujundamine ja tervislik eluviis 
- Kooli õpilasomavalitsuse juhendamine, et noored tunnetaksid, et otsustamine on ka nende käes ja 

et nende arvamus on oluline.  
- Sportlik vaim ja keha, hea koordinatsioon, võimalus end võistlustel proovile panna. 
 
4 vastajat ei osanud konkreetset õpiväljundit välja tuua. 
 
Noorsootöötajatel oli ka võimalus teha ettepanekuid noorsootöö arendamiseks suures Saue 
Ühendvallas: 
 
- Koostöö suurendamine, stabiilne rahastamine. 
- Ühtlustamine. Võrgustikud paika. Huvitegevuse võrgustik, avatud noorsootöö võrgustik. 

Tegevuste laiendamine ja kogu piirkonna kaasamine nt laagritesse, malevasse jne.  
- Koostöö. Ressursside jagamine, huvitavate ja hakkajate inimeste kogemuste jagamine.  
- Võimalikult mitmekülgse huvitegevuse pakkumine kodu lähedal ja sarnaste huviringide 

omavaheline koostöö. 
- Olen uus inimene, asendan lapsehoolduspuhkusel olevat inimest ei oska ettepanekuid teha. 

Hetkel tundub et lähtutakse suure valla vajadustest aga töö käib edasi väikses alevis.  
- Rohkem koostööd erinevate noorteorganisatsioonide ja huvikoolide vahel ning vahvaid 

ühisüritusi. Info koondamine ühendvalla noortele suunatud huviringide võimaluste kohta - ühine 
reklaam ja huviringe tasuta tutvustavad päevad. Rohkem rahalist/materiaalset toetust 
(töövahendid, spordivahendid, miks mitte ka spordiriided jne.) lastele huviringides osalemiseks. 

- Noorsootöötajad külastavad tihti vallasiseseid erinevaid noortetubasid, elik töötajate 
roteerumine. Toimuvad kogu valla noorte ühised laagrid ja väljasõidud. Noorsootöö on 
nähtavam igas valla otsas, mitte aint keskustes. Noorsootöötajad toimivad ühtse 
tiimina/võrgustikuna. 

- Pakkuda noortele kvaliteetset huviharidust. 
- koostöö erinevate noortega tegelevate asutuste vahel 
- kvaliteetse ja mitmekesise huvihariduse tagamine kõigile noortele 
- Arendada edasi seda, mis juba on ennast tõestanud ja töötab. Usaldada inimesi, kes teevad oma 

tööd pühendunult, südame ja säravate silmadega. Investeerida projektidesse, mis ärgitavad lapsi 
rohkem liikuma (nt. skeitpargi ja parkuuriala loomine ja arendamine; Lisaks uurida ja võimalusel 
osaleda projektis: Liikuma Kutsuv Kool http://liikumislabor.ut.ee/liikuma-kutsuv-kool-0 )  

- Lauatennise avalikud õuelauad Sauele. 
- Loodan, et tulevased Saue valla volikogu liikmed ja vallavanem mõistavad, et noortesse tuleb 

investeerida. Kui neil ei teki mingit sidet oma kodukohaga ja nad ei tunne end täisväärtusliku 
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kogukonnaliikmena juba noored eas, siis ei teki neil ka tahtmist vanemas eas siia tagasi tulla, et 
luua perekonda ja anda oma panus piirkonna arengusse.  

- Vallas peaks olema avatud noortekeskuste võrgustik, kus noored saaksid tutvuda kõigi 
noorsootöö võimalustega ja eriti hea oleks, kui pakutakse mitmekesist kogemusõpet. 
Noortekeskused peaks täitma ,,tühjad kohad``noorsootöös. 

- Spordiklubide, omavalitsuse ja noorsootöö asutuste koostöö võrgustiku edasine jõuline 
arendamine 

- Spetsialistide tunnustamine ja motiveerimine, vastavalt väärilise palga maksmine. 
- Koostöö õhtud Sauel tegutsevate klubide, huvikoolide vahel et tutvuda omavahel, millest võiks 

sündida erinevaid koostöö projektid. Lisaks oleks tore näha ülevaadet, mis tegevused toimuvad 
uue suure Saue valla erinevates osades ning kus on puudu noortele suunatud tegevustest, et 
võimaluse korral oma huvikooli tegevust laiendada ka neile.  

- Momendil tegutsevad huviringid peaksid kindlasti oma tegevust jätkama 
- Rohkem koostööd vallaelanikega 
 
Noorteühenduste ankeetidele tuli vaid üks vastus ühelt õpilasesinduselt.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev noorsootöö kvaliteedi hindamine viidi läbi korraga neljas kohalikus omavalitsuses (Saue 
linn, Saue vald, Kernu vald ja Nissi vald), kes sügisestel KOV valimistel ühinevad üheks suureks 
omavalitsuseks – Saue vallaks. Kuna uus omavalitsus ei ole täna veel loodud, siis oli sisehindamine 
päris keerukas kuna igas KOVis ei ole noorsootöö kui valdkonna eest vastutavat spetsialisti ja see 
tähendab, et puudub inimene, kellel oleks oma KOVi kohta kogu info olemas. Käesoleva 
kvaliteedihindamise tulemusena oleme saanud üsna hea ülevaate sellest, mida ja kuidas uues 
ühendvallas noortele pakutakse. Tulevases Saue Ühendvallas on elanikke üle kahekümne tuhande, 
noori nendest umbes 1/4. Suur osa noorsootööst (huvitegevus) tehakse täna koolides ja 
kultuurimajades. Kuna uues vallas on palju külasid ja väiksemaid kohti, siis on kodanikualgatusel ja 
seltsimajadel suur roll ka noorsootöö korraldamisel ja selline roll on paljudele ka täna antud. Saue 
Ühendvallas asub ka Eesti üks suuremaid ja vanemaid noortekeskusi - Saue Noortekeskus - mis on 
tänase seisuga erinevate noorsootöö valdkondadega kõige paremini kursis ja loodetavasti võtab 
ühendvallas valdkonna vedamise enda kanda. Väga heas seisus on ühendvallas huvitegevus ja 
huviharidus - kõikides valla koolides pakutakse mitmekülgset huvitegevust, lisaks on ühendvallas 
kolm huvikooli. Kõige suuremaks väljakutseks lähiaastatel saab erinevate süsteemide ühtlustamine - 
noortekeskuste võrgustiku ühtlustamine, huvikoolide süsteemi ühtlustamine, noorte teavitamis- ja 
nõustamissüsteemi loomine, noorte tunnustamise ja tagasisidestamise süsteemi loomine ja palju 
muud. 
 
Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi sisehindamise eestvedajaks oli Saue Noortekeskus. 
Meeskonda kuulusid nii noortekeskuste, kultuurikeskuste kui haridusvaldkonna spetsialistid - kokku 
7 liiget.  
 
Saue Ühendvallas on väga tugeval tasemel huvitegevus ja huviharidus ning väga tugevad 
spetsialistid, kes seda haridust noortele edasi annavad. Meie vallas asub väga tugev noortekeskus, kus 
töötavad kõik kutsetunnistusega noorsootöötajad kellel on ülevaade erinevatest noortevaldkonna 
suundadest ning pädevus valdkonda ühendvallas edasi arendada. Vald mõistab riskinoorte probleemi 
ja tegeleb nende toetamisega - rahastatakse ja toetatakse noorte nõustamist, noorte algatatud tegevusi 
ja luuakse neile paremaid võimalusi hariduse omandamiseks (tugiisikud, väikeklassid jne). 
 
Meie kõige suurem väljakutse saab olema süsteemide ühtlustamine ja ühise koordineerimise alla 
liigutamine. Kindlasti on vaja luua ülevallaline noorsootöö arengukava ja oluline on läbi mõelda 
noorte tunnustamise ja tagasiside andmise süsteem - seda eelkõige õpikogemuse mõtestamiseks. 
Oluline väljakutse on ka mitteformaalse õpikogemuse arvestamine formaalhariduses, mida täna ei 
rakendata üheski valla koolis. Kuna hetkel puudub vallas noorte osaluskogu, siis üheks eesmärgiks 
oleks selle tekkeks vajalike tingimuste loomine, et noored oleksid kaasatud neid puudutavate otsuste 
tegemisse. 
 
Kokkuvõttes oli tegemist põneva protsessiga, mis oli meie valla jaoks väga oluline ja meil on hea 
meel, et me selle ikkagi ette võtsime ja ära tegime. Kuigi meie info on täna kindlasti ikka veel 
puudulik, siis on meil nüüd ometi oluliselt parem ülevaade Saue Ühendvallas tehatvast tööst noortega 
kui enne enesehindamist. Põhilised arenguvajadused tulid ilmsiks ja tööd, millega tegeleda, jagub 
aastateks. 
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Lisa 1 Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamisplaan (2017)     
          
 
 
 

Tegevus Aeg Vastutaja Tegevusplaan 
 

1 Osalemine noorsootöö kvaliteedi 
hindamise teemalisel koolitusel  

11.04.2017  Osalesid Kristi Paas, 
Andres Kaarmann 

2 Sisehindamismeeskonna 
moodustamine, liikmete 
kaasamine 

Aprill-mai 
2017 

Kristi Paas Üleskutse saatmine 
ühendvallas 
noorsootöö eest 
vastutavatele 
inimestele. Vajaduse 
selgitamine ja esimese 
meeskonnakohtumise 
kokkuleppimine. 

3 Sisehindamismeeskonna 
avakoosolek 

12.05.2017 Kristi Paas Saue Valla 
Kultuurikeskuses 
toimus sisehindajate 
esimene kohtumine, 
mille käigus pandi 
paika edasine 
tegevuskava. 

4 Sisehindamismeeskonna ametlik 
moodustamine 
Esimees:  
Kristi Paas - Saue Noortekeskuse 
juhataja 
Liikmed:  
Virve Laan – Saue Huvikeskuse 
huvitegevuse juht 
Riina Haljasoks – Nissi valla 
humanitaarvaldkonna juht 
Margid Sõlg – Haiba 
Noortekeskuse noorsootöötaja 
Tiia Rosenberg – Ruila Põhikooli 
direktor 
Triinu Künstler – Laagri Kooli 
huvijuht 
Kaija Velmet – Saue valla 
kultuurinõunik 
 

24.05.2017 Kristi Paas Noorsootöö kvaliteedi 
hindamise projekti 
raames enesehindamise 
lääbiviimise komisjoni 
moodustamine, Saue 
LV korraldus nr 164. 

5 Andmete kogumine 12.05-
02.06.2017  
 

Kristi Paas 
Kaija Velmet 
Riina Haljasoks 
Margid Sõlg 
Tiia Rosenberg 
Triinu Künstler 
 

Toimub andmete 
kogumine läbi 
veebiküsimustike. 
Eraldi küsimustikud on 
koostatud 7-12 
aastastele noortele, 13-
26 aastastele noortele. 
Noorteühendustele 
ning 
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noorsootöötajatele. 
6 Enesehindamise läbiviimine  12.05-

02.06.2017 
Kristi Paas 
Kaija Velmet 
Riina Haljasoks 
Margid Sõlg 
Triinu Künstler 
 

Enesehindamistabeli 
täitmine andmetega 
lähtudes etteantud 
indikaatoritest 

7 Konsensuskoosolek 09.06.2017 Kristi Paas Saue valla 
kultuurikeskuses 
toimus enesehindajate 
konsensuskoosolek, 
mille käigus vaadati 
üle kõik sisehindamise 
andmed ning pandi 
ühiselt hinnangud 
alaeesmärkidele. 

8 Enesehindamise vormistamine 05.06-
09.06.2017 

Kristi Paas Enesehindamisandmete 
ühtlustamine tabelisse 
ning ankeetide 
tulemuste lisamine. 

9 Enesehindamise esitamine 
välishindajatele 

09.06.2017 Kristi Paas  

10  Välishindajate KOV külastus 21.06.2017 Kristi Paas Välishindajad 
kogunesid Saue 
Noortekeskusesse 
konsensuskoosolekule, 
kohtusid 
sisehindajatega ning 
andsid tagasisidet 
kõikidele kohaletulnud 
asjast huvitatutele. 
Välishindajad 
koostasid oma 
hinnangu ja edastasid 
selle sisehindajatele ja 
ENTKle. 

11 Saue Ühendvalla noorsootöö 
kvaliteedi hindamise lõpparuande 
koostamine ja esitamine KOVile 

21.06-
30.06.2017 

Kristi Paas  

 


