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Mõisted
Arengukava –arendustegevuse aluseks olev dokument.
Avatud noorsootöö - noorte omaalgatuse toetamine, õppekava puudumine, erinevateks noori
huvitavateks ja arendavateks tegevusteks tingimuste loomine. Avatud noorsootöö eesmärk on
pakkuda noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osaluse, aga ka arengulisi ja hariduslikke
kogemusi.
Erinoorsootöö - noorsootöö valdkond, mis loob riskioludes elava(te) ja/või sotsiaalselt
hälbiva käitumisega noor(t)e kasvamis- ja arengueeldused, aktiviseerides noor(t)e võimeid ja
oskusi ning suurendades motivatsiooni.
Huvialaharidus - noorsootöö valdkond, mis põhineb vabatahtlikkusel ning loob noortele
võimalused õppekavajärgseks arendavaks tegevuseks (eri tegevusvaldkondades)
tasemeõppest ja tööst vabal ajal.
Investeeringute kava – kava, kus määratletakse teostatavad investeeringud, mis on ajaliselt
ja summaliselt piiratud.
Missioon – noorsootöö eksisteerimise mõte ja tema põhiline olemuslik eesmärk.
Noor–7-26 aastane füüsiline isik. Noor täiskasvanu on 18-26 aastane füüsiline isik.
Noorsootegevus - noorte vaba tahte alusel, väljaspool perekonda, õppekava ja tööd toimuv
noori arendav tegevus, mis on suunatud sotsialiseerumisele.
Noorsootöö - noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba
tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on
noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist
arengut.
Kultuuriline noorsootöö - noorte omaalgatuse kaudu eesti kultuuri tutvustamine ja hoidmine
ning maailma kultuuripildist osasaamine.
Hariduslik noorsootöö - noorte igakülgne harimine kodanikuks saamiseks nende endi
algatuse kaudu.
Sotsiaalne noorsootöö - noorte toimetuleku toetamine.
Erinoorsootöö - noorsootöö valdkond, mis loob riskioludes elava(te) ja/või sotsiaalselt
hälbiva käitumisega noor(te) kasvamis- ja arengueeldused, aktiviseerides noor(t)e võimeid ja
oskusi ning suurendades motivatsiooni.
Noorsootöö komisjon - noorsootöö kui ühiskonnaelu valdkonna kureerimiseks kokku
kutsutud ümarlaud, kuhu on kaasatud noorte, noorsootööasutuste ja noortega tegelevate
institutsioonide esindajad.
Noorsooühing - mittetulunduslik ühing, mille liikmetest 2/3 on noored ja mille eesmärk on
noorsootöö korraldamine vabatahtlikkuse alusel, noorte vaba tahet silmas pidades.
Noortekeskus - avatud süsteemse noorsootöö tegevuskoht.
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Noorteprogramm - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks
koostatakse konkreetsed projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta.
Noorteprojekt - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib
noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta.
Noortevolikogu - vallavolikogu juures töötav noorte töörühm, kelle ülesandeks oli läbi
arutada volikogule esitatud eelnõud ja anda neile noorte arusaamu ning vajadusi kajastav
hinnang. Eesmärgiks on anda noortele lisateadmisi avaliku võimu teostamise kohta ning
võimaldada noortel aktiivselt sekkuda vallaelu korraldamisse, samuti töötada välja
ettepanekud Palupera kui noortevalla maine kujundamiseks. Noortevolikogu koondab endas
valla noorte liidreid ja enda ümber teisi valla aktiivseid noori ning korraldab noorteüritusi.
Noortevolikogu on võimeline kaitsma noorte huve, olema partner erinevatele
organisatsioonidele ja taotlema fondidest või avalikust sektorist oma tegevusele toetusi.
Strateegiadokumendid – erinevate tasandite (riiklik, regionaalne, omavalitsuse)
arengusuundi määratlevad strateegiad ja arengukavad, mis on aluseks vastava tasandi
arendustegevustele.
Strateegilised eesmärgid – eesmärgid, mis on püstitatud valdkonnasiseselt ning mille
saavutamist saab mõõta.
Tegevuste kava – kava, kus määratletakse olulised tegevused, mis ei pruugi olla ajaliselt ja
summaliselt täpsete piiridega, ning mis ei ole projektilise iseloomuga.
Vaba aeg - kohustuslikest ja vajalikest toimingutest vabaks jääv aeg.
Vabatahtlik tegevus - hõlmab igasugust vabatahtlikku tegutsemist. Seda iseloomustab
alljärgnev: see on avatud kõigile, selle eest ei maksta palka, seda otsustatakse teha vabast
tahtest, see on hariv (mitteformaalne haridus) ning tekitab sotsiaalset lisandväärtust.
Visioon – soovitud seisundi kirjeldus, milline peaks tulevikus olema noorsootöö Palupera
vallas.
Väärtused – tõekspidamised, millele põhineb Palupera valla noorsootöö arengukava
realiseerimine ning mida selle protsessi osalised on õigustatud eeldama kõigilt teistelt
protsessi partneritelt.
Õpilasesindus – Palupera koolis õpilaste poolt valitud esindus, kelle ülesandeks on kaasa
rääkida koolielu korraldamisel, suheldes kooli juhtkonnaga ning esindades ja kaitstes õpilaste
õigusi, huve ja arvamusi. Teiseks rolliks on esindusel koolis ürituste korraldamine.
PEST analüüs – analüüsimeetod väliste muutujate iseloomustamiseks läbi nelja erineva
aspekti: political, economical, social, technological (poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed,
tehnoloogilised).
SWOT analüüs – analüüsimeetod, mis on mõeldud mingi valdkonna (nt noorsootöö)
tugevuste (strenghts – S), nõrkuste (weaknesses – W), võimaluste (opportunities – O)
jaohtude (threats – T) kaardistamiseks.
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Sissejuhatus
Palupera valla noorsootöö arengukava on valla arengukava toetav dokument, mille
tulemuseks on valla noorsootöö tegevussuunad ja - plaanid aastateks 2012-2020.
Palupera valla noorsootöö arengukava koostamine algatati võttes arvesse asjaolu, et Palupera
Vallavolikogu poolt kinnitatud Palupera valla arengukava 2007-2015 kajastab
valdkonnapõhise arengukava koostamise vajaduse.
Noorsootöö arengukava koostamisel on arvestatud Eesti noorsootöö seadust, Eesti
noorsootöö kontseptsiooni, Eesti noorsootöö strateegiat aastatel 2006-2013 ja teisi
noorsootöö valdkonda puudutavaid seadusandlikke akte (vt Lisa 1).
Palupera valla noorsootöö arengukava koostamise eesmärk on luua alus valla noorsootöö
järjekindlale, sihiteadlikule ja jätkusuutlikule arengule ning selle rahastamisele, lähtudes
kehtestatud arengudokumentidest, hetkeolukorrast ning omavalitsuse rahalistest võimalustest.
Valla noorsootöö arengukava kaardistab laiapõhjaliselt noortega tehtava töö hetkeolukorra,
ärgitab noortega töötavaid inimesi seadma ühiseid eesmärke ning sõnastama noorsootöö
väärtused ja sihtgrupid Palupera vallas. Arengukava koondab valla erinevate noortega seotud
ühenduste ja asutuste arenguvisioonid, leides nende koostöösõlmpunktid ja ühistegevused
eesmärkide elluviimisel.
Arengukava koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk sisaldab Palupera valla asukoha ja
rahvastiku, sh noorte iseloomustust, noorsootöö hetkeolukorda ja arenguvõimalusi, analüüsib
noorsootööd SWOT-analüüsi kasutades. Teises peatükis on toodud välja Palupera valla
noorsootöö visioon, missioon ja väärtused. Kolmandas peatükis strateegilised eesmärgid ja
neljas peatükk hõlmab arengukava investeeringute ja tegevuste kava, arengukava rakendamist
ning riske ja nende maandamisvõimalusi. Lisaks veel mõisted, noorsootöö asjalised ja 2 lisa –
noorsootööd mõjutavad dokumendid ja noorsootööd puudutavad investeeringud
tagasivaatavalt aastatesse 2008-2011.
Protsessi käigus kirjutasid 39 õpilast Palupera kooli erinevatest klassidest oma nägemuse
nende koduvallast aastal 2020. Lisaks neile 39 tööle tegid I klassi õpilased õpetajaga ühise
loendi, millisena nemad koduvalla tulevikku näevad. Eesti Maaülikooli tudengid Heidi Heitur
(Palupera valla noor) ja Kati Nõuakas koostasid 2011 aastal uurismustöö Palupera valla
kehtivast arengukavast ja mainitud õpilaste kirjanditest. Uurimistööd kokkuvõtvalt kajastab
ka käesolev arengukava. 30.septembril 2011 toimus Hellenurme noortekeskuses 1-päevane
koolitus moderaator Marek Mekk´iga MTÜ Sebra Koolitusest valla noorsootöö arengukava
koostamiseks kõikidele asjalistele (noored, vallavolikogu-, -valitsus, hallatavad asutused).
Anti vahehinnang olemasolevates arengudokumentides noorsootööd puudutavatele
peatükkidele, õigusaktidele ning vaadati tulevikku, et mida oleks veel vaja täiendada või mis
valdkonnad vajavad suuremat tähelepanu arengukavas. Moderaator tegi vastavad
kokkuvõtted ja edastas need arengukava koostamise eestvedajale. Koolituse käigus toimus
seega olemasoleva olukorra seire ning lepiti kokku erinevate noorsootöö osapoolte ja
asjalistega uued suunad. Ajavahemikul oktoober kuni detsember 2011viidi läbi väiksemates
meeskondades valla eri paigus vestlusringe valla noorsootöö tugevuste ja nõrkuste
kaardistamiseks ja strateegiliste eesmärkide sõnastamiseks ning tegevus- ja investeeringute
kava koostamiseks. Detsembris 2011 said valla noorte kodulehel ja paberkandjalgi vastata
valla noorsootööd puudutavale ankeedile „Mida noored tegelikult tahavad – noorte rahulolu
küsitlus Palupera vallas” nii noored ise, kui ka lapsevanemad. Kahjuks oli ankeetidele
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vastamisel samasugune tagasihoidlik tagasiside ka 2011 aasta detsembris, nagu tudengite
ankeetide puhul aasta algul. Statistika eesmärgil viidi Hellenurme noortekeskuses läbi
keskuse külastajate registreering, et saada tagasisidet noortekeskuse külastatavusest
(koolivaheaeg, kooliaeg, puhkepäevad, õppe-ja tööpäevad, poisid, tüdrukud, vanus). Eesmärk
oli kaasata võimalikult palju noori arengukava valmimisse, rakendada loovaid meetodeid, mis
on noortele arusaadavamad kui formaalsed ning valmiv arengukava peab olema noortele
loetav ja kergesti mõistetav. Omapoolse panuse arengukava valmimisele andsid ka
novembrikuus 2011 tööd alustanud Palupera valla noortevolikogu. Arengukava kirjutas
tervikuks kokku OÜ Meediamees ja kooskõlastas, esitles kohalik noortevolikogu.
Arengukava kujundati noortepäraselt ja seda jagatakse kohalikule omavalitsusele,
noorteorganisatsioonidele, koolile, kajastatakse kodulehel.
Arengukava koostamisel on arvestatud Euroopa noortevaldkonna uuendatud
koostööraamistikuga 2010-2018,Eesti noorsootöö strateegiaga 2006-2013, hetkel kehtiva
noorsootöö seaduse ja teiste noorsootöö valdkonda puudutavate õigusaktidega ning Palupera
valla arengukavaga 2007-2015.
Arengukava koostamise protsessi koordineeris töögrupp koosseisus:
1. Marek Mekk – MTÜ Sebra Koolitused, moderaator;
2. Rene Korss – OÜ Meediamees;
3. Deivi Sarapson – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus noortejuht, Palupera noor,
noortevolikogu sekretär;
4. Kalev Lõhmus – Nõuni piirkonna arendusjuht, spordielu organisaator;
5. Marika Viks – Nõuni noortetoa perenaine, ringi- ja noortejuht;
6. Terje Korss – Palupera vallavanem;
7. Imbi Parvei – Palupera vallasekretär;
8. Heli Elbson – Palupera valla sotsiaalnõunik;
9. Vaike Viks – Palupera valla sotsiaaltöötaja, Nõuni külaraamatukogu juhataja;
10. Tõnu Kukk – Palupera valla maanõunik, ehitusspetsialist;
11. Merike Terve – Palupera valla pearaamatupidaja;
12. Svetlana Variku – Palupera põhikooli direktor;
13. Reet Allak – Palupera põhikooli õppealajuhataja, huvijuht;
14. Mario Kants - Lõuna Prefektuuri Valga Politseijaoskonna Otepää Konstaablijaoskonna
konstaabel Palupera vallas;
15. Kalev Lõhmus – Nõuni piirkonna arendusjuht ja Palupera piirkonna aktivist;
16. Maia Sarapson – lapsevanemate esindaja;
17. Evelyn Uuemaa – Palupera vallavolikogu liige, MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
esindaja;
18. Merily Viks – noorte esindaja Nõunist;
19. Pille Plinte –huvijuht Nõuni kultuurimajas, lapsevanem;
20. Artur Lõhmus - noorte esindaja Paluperast;
21. Maria Voolaid - noorte esindaja Hellenurmest;
22. Krista Lokk - noorte esindaja Paluperast;
23. Liis Lõhmus – noorte esindaja Paluperast;
24. Stever Liivamägi – noorte esindaja Nõunist;
25. Rauno Umborg – noorte esindaja Nõunist;
26. Andres Anton – noorte esindaja Nõunist;
27. Willi Pastak – noorte esindaja Hellenurmest;
28. Anonüümsed küsitlusankeetidele vastajad.
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Dokumendi eri osades on kirjeldatud hetkeolukorda, noorsootöö valdkonna arenguvajadusi ja
peamisi probleeme, sõnastatud on visioon ja püstitatud eesmärgid aastaks 2020, koostatud
tegevuskava eesmärkide saavutamiseks aastatel 2012-2017, loetletud peamised
koostööpartnerid.

Noorsootöö eesmärk ja põhimõtted
Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noorte arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda,
tasemeõpet ja tööaega.
Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte
vaimset ja füüsilist arengut.
Noorsootöö toetab noorte sotsialiseerumist ning soodustab tema kujunemist ühiskonnas hästi
toimetulevaks liikmeks. Sotsialiseerumise protsessis osalevad vanemad, sõbrad, tuttavad,
meedia, haridus-, sotsiaal- ja kultuuriasutused, tänav kõikide oma võimalustega. Nimetatud
protsess toimub nii perekonnas, erinevates asutustes (kool, huvialakool, kultuurimaja,
spordirajatis, tervishoiuasutus, hoolekandeasutus, kirik, noortelaager jne), omaette
tegutsemises kui ka noorte osalemise kaudu erinevates ühendustes, projektides,
noorsoovahetuses.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt noorte sotsialiseerumisprotsessile kaasaaitamiseks
loodavad mehhanismid on avatud kõikidele noortegruppidele, s.h. puuetega noored,
materiaalselt vähekindlustatud peredest pärit noored, lastekodu kasvandikud, tänavalapsed.
Erinevuste arvestamise indiviidi tasemel peab tagama sotsiaalsüsteem.
Väga oluline on preventiivse iseloomuga programmide eelisarendamine.
Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste
tegemisse.
Noorsootöö korralduse keskmeks on noor inimene ise.
Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel. Noorsootöös on määrav osa noorte
omaalgatusel. Ühiskonna erinevate institutsioonide poolt loodavad võimalused noorte
arenguks (peamiselt noorte osalust, liikuvust, sporti ning noorsooliikumist toetavate
projektide kaudu) lähtuvad noorte huvidest ning kannavad kindlat harivat ja kasvatuslikku
iseloomu.
Noorsootööd kavandatakse, koordineeritakse ja tehakse erinevatel haldustasanditel koostöös
riigi, teiste kohalike omavalitsustega, kolmanda sektoriga ja erasektoriga.
Noorsootöötajate ning vabatahtlike koolitus ja täiendkoolitus on peamine vahend, mille
kaudu toimub noorsoopoliitika läbiviimise osas sihipärane tegevus.
Noorsootöö on piisavalt projektikeskne ning selles suunas tuleb seda ka arendada. Eesmärk ei
ole noorte eest midagi ära teha, vaid koos noortega nende ees seisvaid probleeme lahendada.
Ei tohi oma abisüsteeme nii üles ehitada, et tekitame nendega noortes abitust ja tunnet, et
abisüsteem tagab äraelamise. Olulised on nii olemasolevad rajatised noorteprogrammide ja projektide läbiviimiseks kui ka hästi koolitatud noorsootöötajad, noorteühenduse liidrid,
vabatahtlikud noorsootöö tegijad. Linnaeelarves suurendatakse järk-järgult neid vahendeid,
mis on suunatud noorte initsiatiivi toetamisele. Tuleb kaasata noori eri tasandite
otsustusprotsessidesse eri küsimustes, mis puudutavad nende endi elu korraldamist.
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Noorsootöö asjalised
Noorsootöö seadus (jõustunud 1.jaanuaril 2011.a) sätestab paragrahvis 2 vallavolikogu
ülesanded. Vallavolikogu:
1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende
saavutamiseks vajalikud ülesanded valla arengukavas;
2) kinnitab noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise
põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette
omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluste vormid ning toetuse kasutamise
aruandluse korra;
3) toetab eelarveliste vahendite olemasolul valla haldusterritooriumil tegutsevate
noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte;
4) konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja
hindamisel;
5) kinnitab valla haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja korra ning
projektlaagri pidamise loa väljastamise korra;
6) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil.
Lähtuvalt noorsootöö seadusest on Palupera vallas noorsootöö korraldamisega seotud
tegevused järgmised:
1. noorte vaba aja tegevuseks ja korraldamiseks tingimuste loomine;
2. erineva vanusega ja huvidega noorte huvialase tegevuse koordineerimine;
3. noorte koolivälise sportliku ja kultuurilise tegevuse korraldamine;
4. noorte tervistava puhkuse korralduse koordineerimine;
5. koostöö õpilasomavalitsusühendustega;
6. noorteühenduste toetamine;
7. noorsoo-uuringute korraldamine ja analüüs;
8. noorte teavitamise ja nõustamise süsteemi täiustamine;
9. välissuhtlemise ja koostöö arendamine eelkõige sõpruslinnade vastavate ametkondade ja
organisatsioonidega noorsootöö valdkonnas;
10. noorsootöötajate ja noorsooliidrite koolituse ja täiendkoolituse vajaduse määratlemine ja
korraldamine.
Palupera vallas on noorsootöö valdkond jaotatud järgmiselt:
1. Palupera Vallavalitsus;
2. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla;
3. Palupera põhikool, kooli huvi- ja aineringid;
4. kultuuriasutused;
5. noorteorganisatsioonid, noortevolikogu, klubid, seltsid, seltsingud, ühingud jt.;
6. Valgamaa Omavalitsuste Liit;
7. Valga Maavalitsus;
8. erasektor (ettevõtjad jt.).
Töö on jagunenud järgmiselt:
1. Palupera Vallavolikogu hariduskomisjon
1.1. Palupera Vallavalitsus, Palupera põhikool
• Palupera põhikooli ja kultuuriasutuste huvialaringide töö juhtimine ja koordineerimine;
• kooli- ja klassivälise tegevuse koordineerimine;
• koolivälise sportliku- ja kultuurilise tegevuse koordineerimine ja korraldamine;
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• kultuuriasutuste töö juhtimine ja koordineerimine;
• hariduskomisjoni (sh noorsootöö teema) juhtimine;
• noorte tervistava puhkuse korralduse koordineerimine;
• noorte suviste töö- ja puhkelaagrite tegevuse korraldamine;
• laste hoolekandekomisjoni töö korraldamine;
• koostöö õpilasomavalitsusega;
• koostöö noortevolikoguga;
• koostöö sotsiaalametiga;
• koostöö maavalitsuse ja omavalitsuse liiduga
• koostöö MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskusega Tankla;
• noorte nõustamise süsteemi arendamine;
• kultuuriliste, hariduslike ja sotsiaalsete noorsootöö projektide toetamine ja kureerimine;
• ülevallalistest, maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest üritustest osavõtt;
• ülevallaliste, maakondlike, riiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamine;
• valla eelarvest noorsootöö jaoks vahendite eraldamise taotlemine ja eraldatud vahendite
sihipärase kasutamise kontrollimine;
• lapsevanemate koolitamine.
1.2. Sotsiaalnõunik ja -töötaja
• abi osutamine vanemliku hooleta jäänud laste elu korraldamisel (tugiperedesse ja
lastekodudesse suunamine);
• koostöö laste hoolekandekomisjoni ja hoolekandeasutustega;
• töö probleemsete lastega;
• abi osutamine puuetega noortele, materiaalselt vähekindlustatud peredest pärit noortele,
lastekodu kasvandikele jt.
1.3. Maakorraldaja, ehitusspetsialist
• mängu-, spordi ja puhkerajatiste ehitamine ja korrastamine.
2. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
• arendada ja toetada maakonna noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ja nende tegevusi;
• tagada noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus kõigis Valgamaa valdades-linnades ja
maakonnas tervikuna;
• välissuhete loomine ja arendamine;
• noorsootöötajate ja noorsooliidrite koolitus ja täiendkoolituse vajaduste määratlemine ja
korraldamine.
3. Kultuuriasutused
• tegevuseks baaside ja vahendite rentimine;
• noorteürituste korraldamine.
4. Noorte organisatsioonid, ühingud, seltsingud jt.
• põhikirjajärgne tegevus, mis on suunatud sihtgrupile.
5. Valgamaa Omavalitsuste Liit
Valga maakonnas kooli- ja klassivälist tegevuse koordineerimine.
Põhilisteks koostööpartneriteks on noorteühingud, noortevolikogud ja koolide huvijuhid ja
õpilasomavalitsuse liidrid.
6. Valga Maavalitsus
• Haridus- ja sotsiaalosakond
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7. Riigiasutused (tööhõiveamet, politseiprefektuur, tervisekaitse talituse osakond).
8. Eraalgatus
Ettevõtjad sooviga midagi või kedagi vastavalt võimalustele toetada, midagi korraldada,
teenust pakkuda või rajada.

1. Hetkeolukorra analüüs
1.1 Palupera valla asukoha ja rahvastiku iseloomustus
1.1.1 Territoriaalne paiknemine
Palupera vald asub Valga maakonna põhjaosas. Valla üldpindala on 123,61 km², olles üks
väiksemaid Valgamaal. Naabervaldadeks on Rõngu, Nõo ja Kambja vald Tartumaal,
Valgjärve vald Põlvamaal ning Otepää ja Puka vald Valgamaal. Palupera valla lõunaosa
paikneb Otepää kõrgustikule omasel künklikul moreenmaastikul, kus asub looduslikult
kaunis järverikas piirkond Päidla. Valla kesk- ja idaosa (Hellenurme ja Palupera) asetseb
Kagu-Eesti lavamaal, kus on enamasti tegemist lameda, suuremalt jaolt põllustatud, viljaka
mullastikuga moreentasandikuga. Olulisteks pinnavormideks on siin männimetsane Elva jõe
orund ja soostunud lammiga Palupera ürgorg.

Joonis 1. Palupera valla asend Valgamaal ja külade paiknemine
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Palupera valda läbivad Otepää-Tartu, Otepää-Rõngu ja Kähri-Palupera-Elva põhimaantee ja
Tartu-Valga raudtee.
Palupera valla pindala on 123,61 km², mis moodustab 6 % Valgamaa ja 0,27% Eesti
pindalast. Pindala järgi on Palupera vald 13 Valgamaa kohaliku omavalitsuse üksuse seas
suuruselt üks väiksemaid valdu, vaid Õru vald on veel väiksem.
1.1.2 Rahvastik ja asustus
Palupera vallas asub 14 küla, kus elab rahvastikuregistri andmetel kokku 1116 elanikku
(01.01.2012. a), mis moodustab 3,3% Valga maakonna rahvastikust. Elanike arv on aastatel
2005-2012 vähenenud 49 inimese võrra, st 4%.
Palupera valla soolis-vanuselisest struktuurist annab ülevaate joonis 2. Valla rahvastiku
vanusstruktuur on suhteliselt positiivne. Rahvastiku taasteprobleemiks on jätkuvalt vähene
sündimus, mis ei taga elanike loomulikku juurdekasvu. Rahvastikku iseloomustab
vananemine.
Tabel 1. Palupera valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis (01.01.2012)
0-6
27-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85→
7-26
M jaN
55
104
160
153
121
104
84
35
300
Mehed
23
64
85
82
62
49
24
8
151
Naised
32
41
75
71
59
55
60
27
149

KOKKU
1116
547
569

Noorsootööseaduse järgi on noor 7-26-aastane füüsiline isik. 7-26-aastasi noori oli Palupera
vallas 1. jaanuari 2012. a seisuga kokku 300, mis moodustab 26,9% valla elanikkonnast.
Tabel 2. Elanike arv külade lõikes ning noorte osakaal nendes 1.jaanuaril 2012
Küla

Alaliste elanike arv

Noorte arv

15
50
166
28
23
17
46
69
251
191
45
100
59
56
1116

1
14
41
3
9
6
11
18
66
68
12
27
12
12
300

Astuvere
Atra
Hellenurme
Lutike
Makita
Miti
Mäelooga
Neeruti
Nõuni
Palupera
Pastaku
Päidla
Räbi
Urmi
KOKKU
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s.h.
P
1
9
24
1
3
3
6
8
33
32
5
14
6
6
151

T
0
5
17
2
6
3
5
10
33
36
7
13
6
6
149

Eraldi vanusegruppidesse jagunevad noorteealised järgmiselt:
 7-11. eluaastat
69 noort
 12.-16. eluaastat
64 noort
 17.-19. eluaastat
53 noort
 20.-26. eluaastat
114 noort
Tabel 3. Noorte arvu muutumise dünaamika viimasel viiel aastal
Aasta
Noorte arv

2007
297

2008
303

2009
302

2010
301

2011
300

Nagu tabelist välja saab lugeda, on noorte arv viimase viie aasta jooksul püsinud üsna samas
suurusjärgus, mida aga ei saa öelda järgneva 6 aasta prognoosi kohta (joonis 2).
310
300
290
280
270
260
250
240
2011
(hetkeseis)

2013

2015

2017

Joonis 2. Prognoositav noorte arv järgneval 6 aastal
Hetkel moodustavad üle 20-aastased üle 1/3 noorteealisest elanikkonnast, sündide arv on aga
jäänud viimase viie aasta tasemele (ca 10 aastas). Seega väheneb noorte arv üle 20-aastaste
saamisel 27-aastaseks, mille järel nad arvatakse noorteealiste seast välja.
Eelpool olevate noorte arvude prognoosimisel ei ole arvesse võetud aga täisealiste noorte
ärakolimist kodupiirkonnast või noorte perede kolimist Palupera valda. Kuna Palupera
põhikoolis õppivad noored tulevad 1/4 ulatuses väljastpoolt Palupera valda ja suuremas jaos
ka väljapoolt maakonda, siis ka nemad mõjutavad mingil määral noorte arvu. Nende
registreeritud elukoht on küll väljaspool Palupera valda, ent on siiski noorsootöö sihtgrupiks
ja kasutavad noortele suunatud teenuseid/tegevusi vallas.
Palupera valla elanike soo- ja vanuspüramiidide võrdlus aastatest 2005 ja 2011 näitab 15-19aastaste noorte arvu vähenemist, millest tulenevalt ka 6 aasta prognoos (joonis 2). Suurimad
vanusegrupid 2005. aastal olid 15-19-aastaste ja 30-39-aastaste vanusegrupid, 2011. aastal
20-24-aastaste (kes peagi noorteealiste seast väljas) ja 35-49-aastaste vanusegrupid.

Joonis 3. Rahvastiku soolis-vanuseline struktuur Palupera vallas 2005 ja 2011 aastal
(seisuga 01.01, allikas: Rahvastikuregister)
Positiivne on aga Palupera vallas elanikkonna vähenemise %, mis oli 2005-2011 perioodil
3,1%, mis on kõige väiksem näitaja Valgamaal. Elanike arvu langus on tingitud nii madalast
loomulikust iibest kui väljarändest. Summaarne ränne oli perioodil 2005-2010 Palupera
vallas aga positiivne.
1.1.3 Tööhõive ja ettevõtlus
Palupera vallas elab 1. jaanuari 2012. a seisuga 695 tööealist elanikku ehk 60% kogu
elanikkonnast. Sotsiaalmaksu deklareerib tööandja neist aga 440-le, lisaks ca 30 füüsilisest
isikust ettevõtjat, kellel on sotsiaalmaksu määramised. Eesti Vabariigis loetakse tööealiseks
16-aastast kuni vanaduspensioniealist kodanikku.
Tabel 4. Registreeritud töötute arv Eesti Töötukassa andmetel
Jaanuar

2005
5

2006
17

2007
13

2008 2009
12
13

2010
39

2011
35

2012
31

Nagu näha, on registreeritud töötute arv Palupera valla elanike seas järk-järgult kasvanud
alates 2009. aastast viimastest kuudest ning hakanud langema alles 2011. aasta algul. 2012. a
alguse seisuga on Palupera vallas 31 registreeritud töötut, kes moodustavad 4,5% valla
tööealisest elanikkonnast. Kõrgeim töötuse määr oli 2010. aasta kevadel, mil Eesti
Töötukassas oli töötuna registreerunud 39 Palupera valla elanikku.
Tööealisi noori (16-26 eluaastat) on registreeritud töötute hulgas 1. jaanuari 2012. a seisuga
10 ehk 32% töötuna registreerunutest. Samas võib töötute arv olla veel suurem, sest lisaks on
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neid inimesi, kes on ilma tööta, otsivad tööd ja on valmis tööle asuma, kuid ei ole ennast
Töötukassas registreerinud.
Hõivatutest ligikaudu pooled saavad tööd väljaspool valda. Palupera vallale on teenuste ja
töökohtade keskusteks lisaks Otepääle Tartumaa linnad ja alevikud: Tartu linn, Elva linn,
Rõngu alevik. Valla majandusstruktuur põhineb väikeettevõtlusel ja mittetulundussektoril.
Palupera vallas asuvad tööandjad deklareerivad sotsiaalmaksu aga 280 tööealisele
vallakodanikule. Eelarvelistes asutustes töötavad alla poole vallas rakendatutest. Valla suurim
tööandja on MTÜ Hellenurme Mõis.

1.2 Noorsootöö hetkeolukord ja arenguvõimalused
1.2.1. Noorsootööd toetav infrastruktuur
Palupera valla territooriumil tegutseb munitsipaalõppeasutusena Palupera põhikool, kus
2011/2012 õppeaastal õpib 76 õpilast, neist 31 õpilast algklassides ning 45 õpilast põhikooli
astmes. Koolis õpetab 15 õpetajat, lisaks 3 huviringi juhendajat. Palupera põhikooli hoone on
heas olukorras. Viimastel aastatel on koolis tehtud hulgaliselt remonttöid – uus fassaad
(1998), uued aknad (1996-1997), hügieeniruumide ehitus (1999), siseremonttööd (20002005), territoorium, staadion (2004-2006), katusekate (2009).
Alusharidust pakub vallas MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed (36 kohta) Hellenurmes. Veel
kasutatakse Otepää lasteaeda, kus põhiliselt Nõuni piirkonna eelkooliealised lapsed (16)
käivad.
2006. aastal lõplikult valminud staadion on oluliselt avardanud vallaelanike, sh ka noorte
sportimisvõimalusi välitingimustes. Staadionil on täismõõtmetes jalgpalliväljak, puitlaudisel
korvpalliväljak, tellisepuruga jooksurajad, kergejõustikusektorid, stardimaja, valgusti jm
inventari. 2012 aastal valmib staadionile mini-arena ja paigaldatakse veel juurde valgusteid.
Palupera vallas on 2 raamatukogu: Nõuni külas 2009 aastal valminud uusehitis, kus ka 5arvutikohaga AIP ja Hellenurme külas kultuurimaja-vallamajaga ühes hoones tegutsev
asutus. Raamatukogudes kokku töötab 2 inimest osalise tööajaga (0,5 kohta). Ligi 30% valla
elanikest on registreerinud end rahvaraamatukogu lugejaks. Hellenurme raamatukogu
tingimused vajavad olulist parendamist. Mõlemas raamatukogus on elanikel võimalus
kasutada avalikku Internetipunkti.
Palupera vallamajaga samas hoones asuva Hellenurme kultuurimaja käsutuses on saal, fuajee,
naisseltsiruum ja olme- ning laoruumid. Kultuurimaja aknad vajavad väljavahetamist, fassaad
restaureerimist.
Valla tasandil on aastate jooksul tekkinud 3 tõmbekeskust – Hellenurme, Nõuni ja Palupera.
Nii on koondunud ka noored koos käima Hellenurme noortekeskusesse, Nõuni noortetuppa ja
Palupera külamajja. Toimiva koostöö üheks näiteks on ka loetav Palupera noorte koduleht
http://noored.palupera.ee/, mis ühendab erinevate tõmbekeskuste noored ja muidugi valla
noortevolikogu. Koostöövõrgustikku aitavad lisaks noortele endile koos hoida Nõuni
kultuurimaja, MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus ja MTÜ P-RÜHM. Noorsootöö
võrgustikku kuulub ka kohalik omavalitsus, Palupera põhikool, MTÜ Hellenurme Mõis
eralasteaed, noortejuhid, teised vabasektori organisatsioonid, aktiivsed lapsevanemad ja
ettevõtjad.
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Avatud Hellenurme Noortekeskus avati Hellenurmes eraldi hoones, endises kolhoosiaegses
tsentraalkatlamajas ametlikult 2. aprillil 2002. aastal. Noortele on seal kasutada kaks ruumi
kogupindalaga 139 m², lisaks AIP-tuba 9 m² ja olmeruumid. Arengukava koostamise ajal
tegime jaanuarikuus 2012 spetsiaalselt statistikat noortekeskuse külastatavuse kohta. Kuu,
mis hõlmas nii koolivaheaega, õppeperioodi, nädalavahetusi ja pimedat, sademetega perioodi
on heaks aluseks, et kasutada tulemusi vähemalt 8 kuule aastas keskmisena. Noortekeskuses
tegutsev MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus on valla osaluseta mittetulundusühing, kus
eraisikutest juhatuse liikmed on kohaliku omavalitsusega lepingulistes suhetes noorte vaba
aega sisustades, juhindudes oma põhikirjast.

Veebruaris 2011 avati Nõuni kultuurimajas noorte oma noortetuba. Seega on noortetuba
kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse all tegutsev üksus, juhindudes selle põhimäärusest.
Idee sai teoks tänu Valgamaa Partnerluskogule ja Palupera vallale. Päris oma tuba
kujundades said noored sobitada vana uuega, kivi puiduga, valida sisustuse (köögimööbel ja
tehnika). Vaba aega saab sisustada lauamänge mängides, küpsetades, lihtsalt koos olles ja
mõnusalt aega veetes.
1998 aastast on Paluperas tegutsenud vabasektori esindajana MTÜ P-RÜHM. Ka see
mittetulundusühing on valla osaluseta ühing ja lepingulistes suhetes, et tagada avalik kasutus
Palupera külamajale. Ühingu aktiivsed liikmed on tulenevalt oma põhikirjast hinges hoidnud
Palupera kandis läbi aastate mitmeid sportlikke traditsioone. On organiseeritud hulgaliselt
vaba aja üritusi, kuhu kaasatakse lai huvirühm (mälumäng, jalgpall, jäähoki, triatlon,
jalgrattamatkad, jaanituli jpm). 2005. aastal valmis ühingu eestvedamisel Palupera külamaja,
endine pritsikuur, kus nüüd saab aega veeta ka lauamänge ja piljardit mängides, on AIP ja
puhkeala. Kohalik elanikkond on võtnud kauni hoone omaks ja kasutavad seda aktiivselt, nii
noored, kui eakamad.
Olemasolevad spordi- ja mänguväljakud on seega Palupera, Hellenurme, Päidla ja Nõuni
külades. Palupera külas on lisaks staadionile külamaja juures puhkeala, koolimaja taga aga
mänguväljak. Hellenurme külas on noortekeskuse juures korvpalliväljak ja järve ääres
amortiseerunud 3 võrkpalliväljakut ning mõisapargis mänguväljak väikelastele ja
paisjärveäärne puhkeala. Hellenurme piirkonda kuuluvaks saab lugeda ka Lustimäe puhkeala
inventariga. Nõuni külas on lisaks võrkpalliväljakutele Nõuni järve äärde 2010 rajatud
puhkeala. Päidla külas on puhkeala ujumiskoha ja inventariga.
Sportimisvõimalusi pakuvad ka Tartu Maratoni rajad, Räbi viburing, Päidla erastaadion ning
Vitipalu matkarajad.
1.2.2 Noorsootöö Palupera vallas
Huvihariduseks, sportimiseks ja muuks sisukaks tegevuseks on Palupera vallas küll mitmeid
võimalusi, kuid nende edasine arendamine nõuab investeeringuid, infrastruktuuri ja
valdkondade vahelist paremat koordineeritust. Huvi on eelkõige huviringides, spordiklubides
ja looduses aktiivse liikumise vastu.
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Noorsootöö on valdkonniti jaotunud hariduse- ja sotsiaaltöö sfääri. Noorsootööga nimetatud
valdkondades tegelevad valla territooriumil asuva kooli huvijuhid ja ringijuhid, Nõuni
kultuurimaja ringijuhid, spordiringide treenerid (koolis kergejõustik, lisaks jalgpall), valla
sotsiaalosakond, Hellenurme noortekeskus, külakeskuste eestvedajad jm vabasektor.
Palupera põhikooli huvitegevust koordineerib huvijuht ning lisaks traditsioonilistele üritustele
nagu matkad, perepäeva tähistamised, jõulu- ja sõbrapäevapeod, kooli aastapäeva
tähistamine, on õpilastel 2011/2012. õppeaastal võimalik osaleda ka 18 huviringi töös.
Noored saavad valida spordiringi, jalgpalli, kunsti- ja käsitööringide (kunstiring, käsitöö,
puutöö, näitering), muusikaringide (lastekoor, klaveriõpe, solfedžo), aineringide (loodus,
Globe, arvuti,) vahel; 1.-5. klass saab osaleda liiklusringis ning lisaks tegutseb kõigile
huvilistele robootika, kodu-uurimise ja luulering, rahvatantsu ja šoutantsu ringid. 2011 aastal
osales Palupera kooli koor üle mitmekümne (1982) aasta laulupeol Tallinnas. Õpilaste
toimetamisel tegutseb õpilasesindus. Õpilasesinduse liikmete eestvedamisel toimuvad
koolis kõik üritused ning lisaks esindatakse kooli üle-Eestilistel üritustel nagu Lahe
Koolipäev, Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekud, haridusmess Intellektika.
Avatud Hellenurme Noortekeskuses töötab 2011 aastast ka noortejuht, kes koordineerib
Hellenurme Noortekeskuse ja koostöös Nõuni noortejuhiga kogu valla noorte tegevustki.
Kaasa löövad ka seni aastaid tegutsenud vabatahtlikud noosrootöösse panustajad.
Noortekeskuses on noortel võimalik mängida lauamänge, lauatennist, piljardit, peagi ka
õhuhokit, samuti vaadata telerit, kuulata muusikat, teha süüa, joonistada, meisterdada,
osaleda noortesündmustel ja võtta osa noorteprojektidest, viia ellu oma ideid, saada infot ja
nõu noori puudutavates küsimustes, lihtsalt vaba aega veeta. Võimalus on noortekeskuse
ruume välja rentida sünnipäevade ja noortesündmuste läbiviimiseks. Noortekeskuse õuealal
mängitakse korvpalliväljakul pallimänge, sõidetakse ratastega, kasutatakse grillikohta,
kasutusel on kiigeplats. Suvel käiakse ujumas lähimatest Hellenurme paisjärves, Miti
karjääris või Päidla mõisajärves.
Igapäevaselt külastavad Hellenurme Noortekeskust peamiselt Hellenurme küla ja lähikülade
(Mäelooga, Pastaku) noored vanuses 7-18 eluaastat, kuid erinevate projektide ning tegevuste
raames saavad noortekeskuse poolt pakutavatest teenustest osa ka 18+ noored. Päevane
külastatavus noortekeskuses ja territooriumil jääb kahekümne noore ringi kevad-suvisel
perioodil ning 10-15 noore ringi sügis-talvisel perioodil. Suhtlus noortega toimub ka interneti
suhtlusportaalide, noorte kodulehekülje (http://noored.palupera.ee) ja facebook, MSNi
vahendusel.
Noortekeskuse, Nõuni noortetoa ja Palupera külamaja eestvedamisel on korraldatud
erinevaid sündmusi, noorte mänguõhtuid, filmiõhtuid, väljasõite, sportlikke ettevõtmisi,
noortelaagreid, konkursse, töötubasid, koolitusi, toetatud noorte omaalgatusi. Toimib koostöö
erinevate külakeskuste noorte vahel, aga ka naabruskonna noortekeskuste ja
noorteühendustega: Puka Noortekeskus, Otepää Noortekeskus, Rõngu Noortekeskus.
Enamus noori käib koolis või tööl, ent need, kes juba gümnaasiumiastmes ja kõrgkoolis
õpivad, sõltuvad pärast õppetöö lõppu ühistranspordist ning seetõttu ei saa väga tihedalt
näiteks noortekeskuse või kooli poolt pakutavatest tegevustest osa. Vahvaks traditsiooniks on
kujunemas Palupera valla noorte 2-3-päevased noortelaagrid suvevaheajal, mis viiakse läbi
naaberomavalitsuste noortega, koostöös Kaitseliidu ja Politseiga , toetajaks Valgamaa
Partnerluskogu ja omavalitsused. Laagritest on osa saanud ka ligi 40 Palupera valla noort.
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Tegevust noortele pakub ka Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, kes korraldab erinevaid õppeja matkapäevi, loodusõppeprogramme, seiklus- ja kanuumatkasid ning suviseid
seiklusmänge.
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1.3 Noorsootöö SWOT analüüs
Noorsootöö tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude hindamine toimus töögrupi arutelu tulemusena. Kasutati ka Eesti Maaülikooli tudengite
Heidi Heituri ja Kati Nõuakase 2011 aastal koostatud uurismustööd Palupera valla kehtivast arengukavast ja õpilaste kirjanditest. Analüüsi
koostamisel kasutati PEST-analüüsi meetodit: see tähendab, et valdkonnad tuletati poliitilistest, majanduslikest, sotsiaalkultuurilistest ja
tehnoloogilistest teguritest (Political, Economical, Socio-Cultural, Technological=PEST).
Tabel 5. SWOT analüüs
POLIITILISED (P)

MAJANDUSLIKUD (E)

SOTSIAALKULTUURILISED (S)

TEHNOLOOGILISED
(T)

TUGEVUSED
(Strenghts)

-Omavalitsuse toetus
noorsootööle ametlikult
olemas
- Positiivne maine
- Noortevolikogu
- Aktiivne vabasektor
- Valla hea juhtimine
- Informatiivne valla ajaleht
ja koduleht
- Noorte oma veebileht

- Omavalitsuse rahaline
toetus olemas
- Noortele on võimaldatud
mitmekülgne vaba aega
sisustav tegevus ja
huvitegevus
- Toimiv lasteaed ja kool
renoveeritud
mõisahoones
- Hooldekeskus
praktikabaasina,
töökohana
- Asukoht – Otepää ja Elva
lähedus, hea bussiliiklus
tagamaaga
- Turvaline elukeskkond

NÕRKUSED
(Weaknesses)

- Omavalitsuse prioriteedid
ei ole paigas

- Raske majanduslik
olukord kogu riigis

- Hulgaliselt võimalusi
- Infrastruktuur on olemas
(spordiringid koolis,
- Tehnoloogiliste võimaluste
kultuurimajade ringid
olemasolu
Hellenurmes ja Nõunis,
- Valla soodne asukoht,
noortekeskus Hellenurmes,
loodusmaastik, puhas
külamaja Paluperas,
keskkond
noortetuba Nõunis,
- Piirkonna potentsiaal
purjeklubi Nõunis ,
investeerimiskohana, eriti
raamatukogud
turismi ja puhkemajanduse
Hellenurmes ja Nõunis,
valdkonnas
puhkealad Hellenurmes,
- Raudteejaam
Lustimäel, Paluperas,
Päidlas ja Nõunis)
- Rikkalik ajalooline- ja
kultuuripärand,
traditsioonid
- Koostöö teiste
noortekeskustega
- Noortega tegelejad on
kohalikud inimesed
- Info levimise kiirus (teatud
hulgale noortest)
- Noorsootöö pole pika
- Noorte arvamus, soovid ei
traditsiooniga tänapäeva
ole piisavalt kaardistatud

- Noorte arvamus ei jõua
otsustajateni
- Eri tasandite koostöö
vähesus, puudumine
- Valla vähene tuntus

- Noorte valdkonnas
töötavate inimeste
madalad palgad
- Projektipõhisus –
sõltuvus rahastajast
- Noorte tööpuudus
- Palgalisi
noorsootöötajaid on vähe
- Põllumajanduse
taandareng, võsastunud
maastik. Lagunenud
tootmishooned
vähendavad maastiku
atraktiivsust
- Kohaliku kapitali
vähesus, turismi- ja
puhkemajanduse
investeeringute pikk
tasuvusaeg
- Mitu keskust, vähene
koostöö, ühtsuse
puudumine
- Toitlustusvõimaluste,
arstiabi, pangateenuste
puudumine kohapeal
- Puuduvad võimalused
leida kõigile noortele
sobiv rakendus
eneseväljenduseks

-

-

-

-

-
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mõistes, generatsioonide
- Juurdepääs küladest on
vaheline vähene koostöö
piiratud (transport, kehvad
Noorte vähene aktiivsus,
teed)
alt-ülesse aktiivsus,
- Info ei jõua kõikide
vastutusvõime, suur
gruppideni
hõivatus, mobiilsus
- Infotehnoloogiliste
Atraktiivsete huviringide,
vahendite aegumine
sportimisvõimaluste
vähesus noorte hinnangul
Noorte omaalgatus väike
Mitu keskust (kõik
võimalused ja tegevused
erinevatesse kohtadesse
koondunud, vahemaad
suured, teede halb olukord)
Noored ei tea, mida nad
tahavad. Pidev uudsuse
otsing
Eestvedajate motivatsiooni
kadumine
Valdkonnasisene vähene
koostöö/kommunikatsioon
(nt ühe keskuse noor ei tea
teise olemasolust või
tegemistest)
Noorte lahkumine vallast
peale kooli lõpetamist
suurematesse keskustesse.
Tugevate ettevõtete
puudus, kes looks töökohti
Noorte huvipuudus
naabervalla noorte
tegevuste vastu
Moraalireeglid on noorte
kasvatamisel tahaplaanile

VÕIMALUSED
(Opportunities)

- Noorsootöö kuulumine
riiklike prioriteetide
hulka. Kindla
noortepoliitika loomine
vallas
- Noortevolikogu – noorte
arvamused valla tasandil,
nende panustamine
noorsootöö arengusse
- Noorte omaalgatuslike
projektide toetamine
- Koostöö kohalike
omavalitsustega (ka
naabrid), era- ja
vabasektoriga
- Reklaam vallale,
noortele, tagasiside
tehtust elanikkonnale,
huvilistele
- Noortele
elamistingimuste
loomine, planeeringutega
elamumaade
erastamisvõimaluse

- Taotleda projektide
kaudu raha noorsootöö
korraldamiseks,
looduskeskkonna
parandamiseks,
mänguväljakute jms
rahastamiseks
- Sponsorite leidmine
- Aktiivselt noorte
valdkonda panustanud
noorele
üliõpilase/kutseõpilasele
stipendium, Tankla Pass
- Osalemine projektides,
samuti nende koostamine
- Tasuta koolitused,
noortesündmused,
laagrid, konverentsid
- Looduspargi ja
maastikukaitseala
tegevuse tõhustamine,
heakorra- ja
keskkonnaseisundi
parandamiseks ning
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jäänud
- Isikliku kontakti vähesus
- Eestvedajate vähesus,
piiratus, tagasihoidlikkus
- Kohalike noorte ja
Palupera põhikooli õpilaste
ja õpetajate (väljastpoolt
tulnute) tagasihoidlikud
suhted kooliväliselt
- Lastevanemate passiivsus
ja teadmatus
- Riskirühmade
noorsootöösse kaasamine
- Koostöö teiste
noortega/struktuuridega
üle Eesti ja ka välismaal
- Kodukanditunde
tekitamine isikliku
tegevuse kaudu
(heakorratööd, piirkonna
lapsed oma lasteaeda ja
kooli, ajaloo ja kultuuri
väärtustamine,
traditsioonide
säilitamine)
- Noorsootöötajate
arendamine erinevates
valdkondades
- Kohalike noorte ja
Palupera põhikooli
õpilaste suhete
laiendamine
- Alternatiivsete
spordialade
mitmekesistamine,

- Arvuti kasutamine
noorsootöös (põhiline
töövahend)
- Erinevate veebipõhiste
võimaluste (nt Skype,
MSN jmt) kasutamine.
Töötada välja kord
noortele suunatud
teavitustööst
- Raudteejaama
arendamine turismi-,
puhke-, info-,
teenindussõlmeks

loomine
- Infrastruktuuri rajamine
elamute ja ettevõtluse
arendamiseks
- Mainekujundusega
tegelemine
- Turvalisuse tagamine
(politsei, naabrivalve,
seltsielu)

OHUD
(Threats)

- Omavalitsuse otsus
noorte valdkonnale raha
mitte anda/vähendada
- Omavalitsus ei näe
noorte valdkonda olulise
partnerina
- Eesti-sisene
regionaalpoliitika ei soosi
suurlinnadest väljapoole
elamist, arengut
- Valla „lõhki rebimine”
erinevate keskuste vahel
(Nõuni liitub Otepääga,
Hellenurme-Palupera
Elvaga)

noorte vaba aja veetmise
võimaluste
parandamiseks
- Turismi- ja
puhkemajanduse
arendamine
- Kooli ja lasteaia
arendamine,
haridussüsteemi
hoidmine ja parandamine
- Kehv majanduslik
olukord – ei saa ringides
osaleda
- Vähe osalejaid tegevuses
– tegevuse lõpetamise oht
- Noorte kuritegevus –
rüüstamised ja
lõhkumised toovad kaasa
kulutusi
- Noorte lahkumine vallast
(noored on tulevased
maksumaksjad, eakate
osakaalu suurenemine
suurendab
sotsiaalhoolekandele
tehtavaid kulutusi, valla
majanduslik elujõulisus
väheneb, iive langeb,
rahvaarv väheneb)
- Ääremaastumine
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-

-

tegevuste aastaringseteks
muutmine
Koostöö erinevate valla
piirkondade vahel,
vähendades „mitme
peaga lohe” efekti
(ühisüritused, tagasiside)
Koostöö
teenindusettevõtetega
Väärtustada panustajate
tööd
Linnade lähedus – linn
tõmbab
Kuritegevuse,
alkoholismi, narkomaania
levik

- Interneti kättesaadavus –
ei soovita kodust välja
minna/mängud
- Massikommunikatsiooni
pealetung

Järgnevalt on toodud kokkuvõte Palupera põhikooli õpilaste kirjanditest, milles selgub, mida lapsed tulevikus oma koduvallas näha tahaksid.
Loetelupunkti järel olev sulgudes arv tähendab seda, mitu last oli seda soovinud.


Puhvet, puhkenurk kooli, kauplus, kohvik, turg Palupera külla (29)



Ujula, ujumiskoht, rand, hüppetorn, veekeskus, sporditarvete laenutus (rulluisud, jalgrattad, ujumisprillid, surfilauad, uisud, suusad,
lumelaud, ATV) (17)



Kooli püsimine Paluperas (17)



Rohkem elanikke ja tegevusi, üritusi, võistlusi, ühiskondlikult kasulikku tööd (rula, jalgratas, suusatamine, matkamine, seiklusmängud,
ekskursioonid, tõukerattad, bowling, kalastamine) (14)



Kool suurem, palju lapsi, kõik valla lapsed õpiksid siin, majal mitu korrust (12)



Mõisapargid jääksid ja oleksid kaunid (lilli, mänguväljak suurem) (10)



Suur mänguväljak, skatepark, krossipark, batuut (9)



Rohkem töökohti, tööstusi, tehaseid (9)



Inetute majade asemel uued, ilusad ja uusi juurde (sealhulgas kortermaju) (8)



Suur televiisor kooli puhkenurka, pehmemad toolid klassides, igas klassis puutetundlikud tahvlid (8)



Paluperra noortekeskus (7)



Kõnni-, rattatee (6)



Igal oma arvuti koolis, läpakas (6)



Lasteaed võiks püsida Hellenurmes, oleks ilusam ja sõbralikum (5)



Asfalteeritud teed (5)



Disco, muusikapood, muusikakool (4)



Hellenurmes suurem kauplus (4)
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Kino (4)



Vanade ja uute autode muuseum jt muuseumid (ajalugu, loomad) (4)



Teater (4)



Ilus raudteejaam ja ümbrus, tihe rongiliiklus (4)



Võimla (4)



Purskkaev mõisapargis, külakeskuses (3)



Elektriautod (3)



Hellenurme noortekeskus püsiks (3)



Haigla, perearst (3)



Ilusam vallamaja (3)



Et oleks rohkem kasse jm koduloomi maal, ka koolil oma loomad (lehmad- piim, hobune- saaks ratsutada) (3)



Kooli staadion püsiks (2)



Robotid, mis teevad su eest kõik ära (2)



Eemal olev saun, kus pidusid segamatult pidada (2)



MacDonalds, Hesburger (2)



Oma koolivorm Paluperas (2)



Koolis kapid isiklike asjade hoidmiseks (2)



Aiamaad tagasi (köögivili, lilled) (2)



Põhikool gümnaasiumiks (2)



Hotell (2)



Võimalus õppida ka puudega lastel (vaegnägija) (2)
23



Vallas oleks oma tuletõrjeauto ja kustutid, tahan saada tuletõrjujaks (2)



Vallal oma politseijaoskond (2)



Koerte varjupaik (1)



Suur kosk (1)



Suurfarm lammutatakse (1)



Suur kelgumägi (1)



Koolibussi asemel limusiinid (1)



Loodust, loomi, linde, putukaid, kalu jälgiv veebileht (1)



Kõrge vaatetorn (1)



Lasketiir (1)



Valla eralennuk õpilaste välismaa ekskursioonideks (1)



Ekskursioon kosmosesse (1)



Tööõpetuse klass suurem, asju rohkem (1)



Turvakaamerad kõikjale pättide tabamiseks (1)



Tänavavalgustus kooli teele, küladesse, päikeseenergiaga (2)



Odavam elekter (1)



Et meil kõigil oleks rohkem aega (1)



Oma looduskaitseala, tahan seal linnuuurijana töötada (1)



Hooldekeskuses rohkem inimesi tööl, kes aitaks vanuritel liikuda, suhelda (1)



Hellenurme lasteaed töötaks ka nädalavahetusel, et vilistlased saaksid käia mängimas (1)
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Vaadates eelnevat nimekirja, võib täheldada, et noored näevad vallal suurt arengupotentsiaali ja tunnetavad praeguseid puudujääke. Samas
oskavad noored vanuses 7-16 oma kodukohta hinnata, näevad selle ilu ja soovivad nii loodus- kui elukeskkonna säilitamist. Nad soovivad olla
vallaga edaspidigi seotud- näevad võimalikke töökohti vallas ning seega ka ennast Palupera vallas tegutsevatena. Õpilaste töödest võib leida
mitmeid probleeme ning on pakutud välja ka lahendusteid:


Jätkusuutlikkuse tagamine- soovitakse, et kool ja lasteaed püsiksid ning uusi töökohti juurde loodaks, mis on valla arenguvõimaluseks.



Turvalisus- mainitakse ära tänavavalgustuse probleemid ning soovitakse turvakaameraid kuritegevuse vähendamiseks.



Vaba aja veetmise võimaluste vähesus- enamuses kirjandites olid õpilased maininud, et sooviksid tulevikus näha erinevaid atraktsioone
ja tegevusi, et veeta sisukalt aega ka väljaspool kooli. Näiteks soovitakse suurt mänguväljakut, skateparki, krossiparki, batuuti,
kelgumäge, kino, teatrit, ujulat, ujumiskohta, randa, hüppetorni, veekeskust, sporditarvete laenutust (rulluisud, jalgrattad, ujumisprillid,
surfilauad, uisud, suusad, lumelaud, ATV), lasketiiru, kõnni- ja jalgrattateid.



Lapsed ei näe tulevikku oma koduvallas- neid huvitavaid töökohti praegu vallas pole (nt mainitakse kirjandites võimalust tulevikus
töötada Palupera vallas tuletõrjujana, linnuuurijana), soovitakse rohkem elanikke, tööstusi jms valda.



Üldise ilme halvenemine- hooldamata ehitised, ilusate ja uute elu- ja kortermajade puudumine.



Taristu probleemid- soovitakse rohkem kõnni- ja jalgrattateid, asfalteeritud teid, hoolitsetud raudteejaama ja tihedamat rongiliiklust.

Samas on võimalik lugeda õpilaste poolt välja pakutud ohtudest välja ka võimalusi Palupera valla arendamiseks. Võimalused probleemide
lahendamiseks ja ohtude vähendamiseks on järgmised:


Erinevate projektide kirjutamine ja mitmetest fondidest raha taotlemine. Mitmed probleemid ja puudujäägid on võimalik lahendada
väliste finantseerijate abiga. Näiteks EAS, LEADER rahastavad mänguväljakute ja külaplatside rajamist.



Ühiskondlikult kasuliku töö kasutamine valla heakorratöödeks. Vallaelanike kaasabil, säilitatakse kaunis looduskeskkond. Ka lapsed
näevad võimalust ühiseks heakorratööks (külaseltside aktiviseerimine).
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Piirkonna arendamine oma tugevusi ära kasutades. Õpilased hindavad kaunist elupaika, mida on võimalik kasutada näiteks
turismimajanduse arendamiseks ning seeläbi luua valda uusi töökohti. Maine ja tuntus kui probleemid.



Koostöö kooli ning põllumajandusettevõtete vahel. Lapsed leiavad, et maal elav inimene võiks olla rohkem loomade ja põllundusega
seotud (soovitakse aiamaasid). Koostöös mõne valla põllumajandusettevõttega saab korraldada lastele külastuspäevi. Seda võib ka
laiendada ka näiteks Otepää ning Elva koolide õpilastele.
LEADER Valgamaa strateegiast selgus, et ettevõtjad oleksid valmis õpilasi suvel ka tööle võtma. Eriti aktiivsed olid selles just
Otepää ümbruse ettevõtjad. Aktiviseerida tuleks ka Palupera valla ettevõtjaid.



Ettevõtluse arendamine. Lapsed näevad Palupera valda võimaliku tööandjana. Soovitakse juurde tööstusi, tehaseid, samas nähakse
võimalust ka looduses toimivate töökohtade rajamiseks- kaitsealal linnuuurija, veebikeskkonda rajatav loodusvaatluse võimalus.



Taristu parandamine- kõnni- ja jalgrattateede rajamine, suurendab turvalisust. Asfalteeritud teed tagavad paremad võimalused ka
kohalikele ettevõtjatele- transport kiireneb, tingimused kauba transpordiks paranevad. Raudteejaama olemasolus näevad õpilased
võimalust arenemiseks. See on Palupera valla suureks arengueelduseks.



Esteetiliste väärtuste hoidmine ja parandamine. Ilus kodukant kutsub noori tagasi. Hooldustööd teostatavad ühiskondliku tööga,
objektide korrastamine ja uute rajamine läbi projektipõhise rahastamise.



Vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine- erinevate atraktsioonide loomine suurendab noorte aktiivset puhkust, samas annab
ka võimaluse vanematele inimestele üritustel osalemiseks, seltsitegevuse ja turismi arendamiseks. Noored leiaksid tegevust vallas, ei
peaks vallast väljaspool tegevust otsima.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Palupera kooli õpilased on taiplikud ning sageli näevad kaugemale ja sügavamale kui seda täiskasvanud teha
oskaksid. Laste kirjanditest võib välja lugeda mitmeid probleeme ning ohte, kuid samas palju ka võimalusi, soove ja eeldusi. Mõned neist
tunduvad utoopilistena (nt reis kosmosesse), kuid teised jällegi peidavad oma lihtsuses esmapilgul hoomamatut probleemi (väljavõte kirjandist:
„ja Paluperas oleks mingi pood, et vaesed saaksid ka midagi süüa“). Laste sõnu analüüsides jõuame nende põhjusteni ning samas on võimalik
leida probleemidele ka lahendused.
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1.3.1 SWOTi ristanalüüs
Ohtude ja nõrkuste kombinatsioonil tekkiv kahju
Poliitiline dimensioon
1. Noorsootöö kui eraldi valdkonna kadumine Palupera vallast.
Majanduslik dimensioon
1. Olemasolevate huviringide vähenemine või üldse kadumine.
2. Noorsootöötaja ametikoha kadumine.
Sotsiaalkultuuriline dimensioon
1. Noorte üha suurenev lahkumine vallast.
Tehnoloogiline dimensioon
1. Noorte ligipääs erinevatele teenustele/huviringidele väheneb.
2. Üha enam noori veedab aega arvuti taga ning vahetu suhtlemine jääb tahaplaanile.
Võimaluste realiseerimine tugevuste kaudu
Poliitiline dimensioon
1. Noorte volikogu aktiivne tegevus – noorte suurem kaasatus valla arengusse. Näiteks
võiks vald ja valla ettevõtted pakkuda andekatele noortele, kes oleks huvitatud pärast
kõrgkooliõpinguid Palupera vallas töötamisest, pakkuda stipendiumeid lepinguga, et
noortel oleks kohustus teha vallas teatud aja tööd (nt 3-5 aastat). Noortepoliitika
tuleks paika panna, mitte oodata, et nad niisama koduvalda tagasi pöörduksid.
Majanduslik dimensioon
1. Noorteprojektide
rahastamise
süsteemi
tutvustamine
(http://www.palupera.ee/Mittetulundustegevuseks-toetuse-andmise-kord.pdf).
2. Huviringide arvu suurendamine.
3. Säilitada kaunis looduskeskkond, meelitamaks turiste ja arendamaks turismimajandust
Palupera vallas. Puhastada nt rohkem veekogusid, kirjutada projekte loodusväärtuste
säilitamiseks. Ajaloo- ja kultuuripärand on võimaluseks taotleda välisinvesteeringuid
väärtuste säilitamiseks ja ka turismipiirkonna arendamiseks.
4. Hoida töös vallas eksistentsiaalselt sotsiaalse tähtsusega asutused- kool, lasteaed,
hooldekeskus, mis aitaks kaasa haridussüsteemi hoidmisele ja parandamisele ning
võiks suureneda ka koostöö külade ja inimeste vahel (lapsed käivad ühes koolis,
noored suhtlevad omavahel).
5. Palju maad, mis sobiks tootmismaaks, tuleks rakendada põllumajanduslikku tegevusse
ning võimaldaks näiteks mahepõllumajanduse arendamist, mis looks juurde töökohti
ning meelitaks valda ettevõtjaid.

Sotsiaalkultuuriline dimensioon
1. Üha suurema arvu noorteni (sh ka riskigrupid) jõudmine läbi koostööpartnerite ringi
laiendamise.
2. Koostööpartnerite võrgustiku laiendamine, pakkumaks valla noortele senisest
mitmekülgsemaid võimalusi vaba aja sisustamiseks.
3. Looduskeskkonna säilitamiseks kaasata inimesi, viia läbi talgupäevi, heakorratöid.
4. Oluline tugevus on Palupera valla aktiivne kolmas sektor ning see, et MTÜ-d on
kaasatud oluliste asutuste juhtimisse ja säilitamisesse (lasteaed, hooldekeskus).
Tehnoloogiline dimensioon
1. Uute tehnoloogiliste lahenduste propageerimine, nt ülevallalise veebipõhise
toimetuste kajastatuse levitamine noorte veebilehel.
2. Asukoht Otepää ja Elva läheduses ning hea bussiliiklus, raudteejaama olemasolu
tagavad Palupera vallale võimaluse inimeste kaugemal tööl käimiseks, kuid võiks olla
võimaluseks ettevõtluse arendamiseks ja koostööks naaberomavalitsustega.
Ohtude muutmine võimalusteks
Poliitiline dimensioon
1. Noorsootöö rahastamise põhimõtetest teadlikkus.
2. Tuleks siduda rahvast ja vähendada külade erinevusi, et suureneks valla ühtsus ning
suureneks koostöö külade vahel. Areneks vabaaja veetmisvõimalused ühiste
tegevustena.
3. Elanikkond peaks nägema enda ümber toimuvat ühtse tervikuna, kaasata elanikkond
valla tegemistesse ja seeläbi oleks võimalik kaasata inimesi heakorratöödel ning
taotleda välisfinantseeringuid.
4. Elanikkonnale peaks tegema teavitustööd ettevõtluse arendamise vajadusest, et
väheneks vastuseis ettevõtlusele ning suureneks puhke- ja põllumajanduse tähtsus
vallas.
5. Noortele võimaluste pakkumine, nende kaasamine, nendele võimaluste pakkumine, et
suurendada maksubaasi, viia iive positiivseks ning alandada väljarännet. Väheneks
regionaalpoliitikast tulenevad ohud.
Majanduslik dimensioon
1. Kirjutatavate projektide arvu suurendamine, enamate noorte kaasamine neisse.
2. Huvitegevuse propageerimine aktiivsete noorte kaasabil.
3. Kasutuseta ja lagunenud hooned võiks lammutada, et tõsta veelgi looduskeskkonna
väärtust.
Sotsiaalkultuuriline dimensioon
1. Suurendada valla tuntust, reklaamida ennast ning jõuda n.ö. pildile
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2. Palupera valla kui hea elukeskkonna ning atraktiivse vaba aja veetmise võimalusi
pakkuva koha propageerimine. Vabaaja veetmise võimaluste suurendamine,
spordirajatiste hooldamine pakuks elanikele tegevust väljaspool tööaega ning kaasaks
noori tegevustesse.
3. Õpetajate kaasamine kohalikku ellu, nende sidumine vallaga, et suureneks
kõrgharitud elanikkond.
Tehnoloogiline dimensioon
1. Interneti vahendusel noorteinfo jagamine valla noortega – eesmärk jõuda kõigini, kel
ühendus olemas.
Nõrkuste elimineerimine (tugevusteks muutmine)
Poliitiline dimensioon
1. Noorsootöö kui valdkonna prioritiseerimine Palupera vallas.
Majanduslik dimensioon
1. Noorsootöötaja(te) tunnustamine, nende palga tõstmine.
2. Täiendava noorsootöötaja või koordinaatori palkamine.
Sotsiaalkultuuriline dimensioon
1. Aktiivsete noorte ja eestvedajate tunnustamine valla poolt.
2. Noorte omaalgatuse toetamine.
Tehnoloogiline dimensioon
1. Noorte arvamuse korduv kaardistamine (nt vastava eriala tudengite kaasabil).
2. Transpordi küsimuse lahendamine – küladest keskustesse pääsemine.
3. Info jagamise süsteemi väljatöötamine.

1.4 Kokkuvõte
Hetkel moodustavad üle 20-aastased 38% noorteealisest elanikkonnast, sündide arv on aga
jäänud viimase viie aasta tasemele. Seega väheneb noorte arv üle 20-aastaste saamisel 27aastaseks, mille järel nad arvatakse noorteealiste seast välja. Noorte arvu prognoos näitab
nende arvu pidevat vähenemist, aastaks 2016 jääb noorte arv Palupera vallas alla 270.
Vajadused
1. Kooli juurde spordihalli ja Nõuni jalgpalliväljaku projekteerimine, ehitamine,
Hellenurme võrkpalliplatside rekonstrueerimine.
2. Palupera staadionile mini-arena ehitamine.
3. Kultuurimajade remont.
4. Kultuurimajade tehnika ja sisustuse uuendamine.
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5. Vaba aja veetmise võimaluste laiendamisega tegelevate MTÜde projektide toetamine.
6. Laste- ja noortelaagrite korraldamise toetamine.
7. Noortekeskuse/noortetoa/külamaja tegevuseks vajalike vahendite soetamine ja
tegevuste korraldamine.
8. Spordiväljakute inventari uuendamise jätkumine.
Analüüs tõi välja ka rea nõrkusi Palupera noorsootöös:
1. Rahastamine ei ole piisavalt tuttav.
2. Omavalitsuse prioriteedid ei ole paigas.
3. Noorte arvamus ei jõua otsustajateni.
4. Raske majanduslik olukord kogu riigis.
5. Noorte valdkonnas töötavate inimeste madalad palgad.
6. Projektipõhisus – sõltuvus rahastajast.
7. Noorte tööpuudus.
8. Palgalisi noorsootöötajaid on vähe.
9. Noorte vähene aktiivsus, alt-ülesse aktiivsus.
10. Noorte omaalgatus väike.
11. Noored ei tea, mida nad tahavad.
12. Eestvedajate motivatsiooni kadumine.
13. Valdkonnasisene vähene koostöö/kommunikatsioon (nt kõik noored ei teadnud noorte
tegemistest, võimaluste olemasolust).
14. Noorte lahkumine vallast peale kooli lõpetamist.
15. Noorte huvipuudus naabervalla noorte tegevuste vastu.
16. Moraalireeglid on noorte kasvatamisel tahaplaanile jäänud.
17. Isikliku kontakti vähesus.
18. Eestvedajate puudumine, vähesus.
19. Kohalike noorte ja Palupera põhikooli õpilaste (väljastpoolt tulnute) vähesed suhted.
20. Noorte arvamus, soovid ei ole piisavalt kaardistatud (arengukava faasis osales vähe
noori).
21. Juurdepääs küladest on kehv.
22. Info ei jõua kõikide gruppideni.
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2. Visioon, missioon ja väärtused
2.1 Visioon
Visioon aastaks 2016
Palupera valla noored vastutavad oma tegevuste eest ning näitavad üles initsiatiivi vaba aja
sisustamiseks. Noorsootöö vallas on koordineeritud, avatud uuele, traditsioone väärtustav ja
järjepidev. Palupera valla noor on avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega,
algatusvõimeline ja väärtustatud kogukonna liige.
Visiooni täitmist iseloomustab:
1. noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel ning omaalgatusel;
2. toimib terviklik, koordineeritud noorsootööstruktuur, efektiivne koostöö haridus-,
sotsiaal- ja teiste tugisüsteemidega;
3. organiseeritud noortegruppide olemasolu, kes korraldavad erinevaid vaba aja tegevusi
(noored ei kogune sihitult);
4. noorsootööd tehakse noorte reaalsetest vajadustest, huvidest ja soovidest lähtuvalt;
5. noorsootööd tehakse avatuse põhimõttel, noorte jaoks ja noortega koos, kaasates neid
otsuste tegemisse;
6. igakülgne moraalne ja finantsiline tugi noorte tegevusele valla poolt, luues tingimused
noorte arendavaks tegevuseks;
7. tugev kogukonnatunne (soov tulla tulevikus kodukohta tagasi; üksteisest ja
kodukohast hoolimine, kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine);
8. noorte huvitatus vallaelus toimuvast; valla arengu kujundamisel aktiivne kaasa
rääkimine;
9. ollakse avatud uutele ideedele ja arengutele, kuulatakse vastastikku teineteise mõtteid
ja püütakse üheskoos leida parimaid lahendusi nende elluviimiseks;
10. teatakse ja väärtustatakse oma minevikku ja eeldusi ning seeläbi soovitakse
maksimaalselt areneda;
11. vastutuse võtmine oma tegevuste eest.

2.2 Missioon
Noorsootöö missiooniks Palupera vallas on aidata noortel kujuneda avatud silmaringiga,
teistega arvestavateks, kohusetundlikeks, julgeteks ning ettevõtlikeks ühiskonna liikmeteks.

2.3 Väärtused
Väärtuste väljatoomisega määratletakse noorsootöö elluviimise seisukohalt need olulised
sisemised hoiakud, mis aitavad kõigil osapooltel igapäevaselt täita arengukava missiooni ning
olla edukad visioonini jõudmisel.
1. Koostöö ja koordineeritus – kõik noorsootöö osapooled (sh perekond, kool, vald,
ettevõtjad, organisatsioonid, noored ja noorteühendused) on valmis ühiselt seatavate
eesmärkide täitmise nimel pingutama. Osapooled teavitavad üksteist planeeritavatest
tegevustest.
2. Usaldus ja hoolivus – julgus oma rõõmudest ja muredest rääkida, konfidentsiaalsus,
kui olukord seda nõuab; suhtuda eelarvamustevabalt erinevustesse, arvestada
nõrgematega ning neid vajadusel aidata, suhtuda üksteisesse lugupidamisega.
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3. Kompetentsus – noortega tegelevad inimesed on asjatundlikud ning oskavad noori
vajadusel abistada või edasi suunata.
4. Ettevõtlikkus – tegutsemistahe, julgus proovida ja vastutada.
5. Enese väärtustamine – vaimse, hingelise ja füüsilise tasakaalu väärtustamine.
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3. Strateegilised eesmärgid
Noorsootöö strateegiast valiti välja need valdkonnad, millega on otstarbekas ning jõukohane
Palupera vallas tegeleda ning mis paljuski kajastuvad ka Palupera valla arengukavas.
Tabel 6. Noorsootöö arengumudel
Valdkond ja sisu
Erinoorsootöö - riskioludes
elavatele ja/või
probleemkäitumisega noortele
arengueelduste loomine noorte
võimete ja oskuste
aktiviseerimise ning
motivatsiooni suurendamise
kaudu.
Noorte huviharidus ja –
tegevus - pikaajaline
(huviharidus) või lühiajaline
(huvitegevus) süsteemne
juhendatud tegelemine
huvialaga vaba tahte alusel
tasemeõppest ja tööst vabal
ajal süvendatud teadmiste ja
oskuste omandamiseks valitud
huvialal.
Noorte teavitamine - aja- ja
asjakohase, kvaliteetse ning
kättesaadava teabe ja
teavitamise teenuste tagamine
noortele.
Noorsootööalane koolitus kvaliteetseks noorsootööks
vajalike hoiakute, teadmiste ja
oskuste omandamise ja
arendamise võimaluste
olemasolu, kättesaadavuse ja
kvaliteedi tagamine
noorsootöö arengu ja
tulemuslikkuse
soodustamiseks.
Noorte tervistav ja arendav
puhkus - noortele tervistavaks
ja arendavaks tegevuseks
võimaluste tagamine tervistava
puhkuse ja vaba aja veetmise
projektide ning laagrite
korralduse kaudu.
Koostöö - noortele ja
noorsootöötajatele koostöö (ka

Strateegilise mõju tasandi
soovitud seisund
Vähekindlustatud perekondadest
pärit noortele pakkuda,
tutvustada enam vaba aja
veetmise võimalusi, leida
võimalusi nende osalemiseks,
tagada perede ja probleemsete
laste nõustamine.

Olulisemate seoste selgitus
Suurendab kogukonnatunde
tekkimist; abistatakse
nõrgemaid; vähendab
toimetulekuraskustega noorte
osakaalu vallas.

Palupera vallas on tagatud
kohapeal või toetatud
võimalused väljaspool valda
huvihariduse ja –tegevuse
viljelemiseks kõikidele noortele
(sport, muusika). Lapsevanemad
on tegevustesse kaasatud.

Suurendab noorte
konkurentsivõimet läbi nende
teadmiste ja oskuste
arendamise.

Noortega tegelevad inimesed on
informeeritud olemasolevatest
võimalustest ja oskavad
vajadusel noori edasi suunata.
Informatsioon on kättesaadav
kõikidele valla noortele.
Noorsootööd tegevad inimesed
on kompetentsed, olles kursis
viimaste arengutega. Koolitustel
osalemine on regulaarne
(järelkasvu koolitus, noorte
suunamine vastavatele
erialadele, osavõtt erinevatest
koolitustest, sideme hoidmine
nende noortega, kes õpivad
vallast väljaspool,
rahvusvahelistel koolitustel
osalemine).
Valla noortele on tagatud
mitmekülgsed võimalused
tervistavaks ja arendavaks
puhkuseks.

Suurendab noorte teadlikkust
olemasolevate võimaluste osas.

Tagatud on järjepidev koostöö
noorsoo valdkonna osapooltega

Suurendab parimate praktikate
vahetust osapoolte vahel,
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Noortele pakutav teenus on
kvaliteetne.

Parandab noorte tervislikku
seisundit.

rahvusvahelise) kogemuste ja
kultuuridevahelise õppimise
võimaluste loomine.
Noorte osalus - noortele
otsustusprotsessides
osalemiseks mitmekesiste
võimaluste loomine ja
osalusmotivatsiooni
arendamine.
Noorte töökasvatus noorsootöö meetodite kaudu
parandada noorte olukorda
tööturul, suurendades noorte
tööhõivevalmidust.

nii Eestis kui ka välismaal.

samuti üldiste arengutega
kursis olemist.

Noored on kaasatud olulisemate
otsuste tegemisse; noorte
omaalgatus on toetatud.

Suurendab kogukonnatunde
tekkimist. Noored, panustades
isiklikult valla arengusse, on
huvitatud tulevikus naasmisest.

Noored väärtustavad tööd,
kohalikud organisatsioonid
pakuvad noortele
mitmekülgseid töövõimalusi,
kujundades noortes
tööharjumust. Vabatahtlik töö
kui erinevate oskuste arendaja
on väärtustatud.

Tõstab noorte töövalmidust ja
–motivatsiooni tulevikus.

Tabel 7. Strateegilised eesmärgid
Eesmärk

Mõõdik
Erinoorsootöö
Kõikidele vähekindlustatud peredest pärit
Vähekindlustatud peredest pärit kaasatud noorte
noortele, sh ka probleemsetele on tagatud
arv.
võimalus huvi- ja vaba aja tegevusteks.
Noorte huviharidus ja -tegevus
Noortel on võimalus osaleda ringides ja
1. Kaasatud noorte arv.
tegevustes kohapeal ja väljaspool valda.
2. Huviringide ja tegevuste arv.
Toimiv infrastruktuur, toetusmehhanism.
1. Transpordi korraldus.
2. Olemasolevate infrastruktuuri objektide
arv ja otstarve.
3. Toetuste arv, hulk.
Noorte teavitamine
Info on kättesaadav kõigile noortele.
1. Infoteavituse olemasolu.
2. Infomaterjalide olemasolu.
3. Juhendatud noorte arv.
Noorsootööalane koolitus
Kompetentsed noortega tegelevad inimesed.
1. Koolituste arv ja nende sisu.
2. Noorte rahulolu.
Noorte tervistav ja arendav puhkus
Iga noor saab soovi korral ühes laagris osaleda.
1. Korraldatavate laagrite arv.
2. Osalenud noorte arv.
Märkus: ka laagritesse vahendamine/teistesse
suunamine kuulub siia.
Koostöö
Tihedate koostöösidemete olemasolu.
1. Koostööpartnerite arv.
2. Kohtumiste arv.
Noorte osalus
Kõikidel huvitatutel on võimalus valla arengus
1. Noortevolikogu, õpilasesinduse
kaasa rääkida.
olemasolu.
2. Tehtud ettepanekute arv.
Noorte töökasvatus
Kõikidele valla noortele pakutakse võimalusi
1. Osalevate noorte arv.
osaleda töölaagrites, heakorrapäevadel jms;
2. Vabatahtlike tunnustamise süsteemi
vabatahtlik töö leiab tunnustust.
olemasolu.
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4. Noorsootöö arengukava investeeringute ja tegevuste kava
Esmalt koguti eeltööna kokku ideed, mille järel need prioritiseeriti:

4.1 Arendusideed
Tabel 8. Arendusideed prioritiseeritult:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Elektrooniline noorteürituste kalender – kõikide osapoolte üritused kirjas; kõikide
ürituste kättesaadavus Internetis (mitte ainult noorteüritused) – kodulehed (vald,
noored). Teavitustöö korra väljatöötamine, regulaarne teavitus (ajaleht, koduleht
jne)
Projektide korraldamine huvipakkuvates valdkondades, noorte koolitamine (tantsud
nt hip-hop, seiklusmatkad , taaskasutusring, ökodisain, võõrkeeled, fotograafia,
„mehised alad”, beebiring jms)
Iga-aastased ühised tegevused Palupera valla elukeskkonna parandamiseks (nt
üritus „Palupera Teeme Ära“)
Noortele võimaluste loomine käia laagrites ja väljasõitudel (investeeringud noorte
reisidesse)
Ühisüritused naabervaldade noortega (Otepää, Puka, Rõngu, Elva, Nõo)
Noorte kogunemiskohtade sisseseade uuendamine: piljard, mängud (sh konsool),
lauatenniselaud, arvutid, pallid, reketid, võrgud, kiid jms. ja ruumide korrashoid
Noorte omaalgatuste toetamine rahaliselt (selle jätkusuutlikkus)
Väliste noorte kogunemiskohtade loomine (mänguväljakud, sh väiksematele nt
ronimisvõimalused)
Palupera valla noortega tegutsevate institutsioonide regulaarsete ümarlaudade
korraldamine, aktiivgrupi loomine, kes on noortevolikoguga koos, kõrval, toeks
Noorte ja noorsootöötajate tunnustamise üritus, nende olemasolu, jätkamine, areng
Noorte volikogu/õpilaskogu toetamine/jätkusuutlikkus, aktiivsete noorte kaasamine
Valla poolt tagatud tegevuskulude suurendamine (iga-aastane tõus, nt 10%)
Noorsootöö organisatsioonide dokumentatsioon korda (sisekorraeeskiri, kodukord,
rendihinnad), almanahhide jäädvustamine, tegevuskavad avalikuks, koolivaheaja
programmid, küsitluste korraldamine, iga-aastased tegevuskavad vallavolikogule
Kultuurimajade inventari parendamine
Kogupere ürituste korraldamine valla mastaabis
Kohapealsete (külades) organisaatorite motiveerimissüsteemi väljatöötamine; vabatahtlike
kaasamine, nende motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
Valla buss (koos juhiga), mida oleks võimalik kasutada nii noortel kui ka teistel valla
elanikel väljasõitudeks jne. Õhtuse transpordi probleem valla piires (et saaks noorte
kogunemiskohta kolmes keskuses ja tagasi)
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4.2 Investeeringute kava
Tabel 9: Tegevus-ajakava
Tegevuse aeg

I Koostöö noortega tegelevate institutsioonide vahel
1.1. Elektrooniline noorteürituste kalender valla
noorte kodulehel (kodulehe haldamine)
X
1.2. Regulaarsete ümarlaudade korraldamine
1.3. Ühisüritused valla noortele, projektides
osalemine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017+

2017

2016

IV kvartal

III kvartal

II kvartal

I kvartal

IV kvartal

III kvartal

II kvartal

I kvartal

Tegevus

2015

2013
2014

2012

Tegevuse
maksumus
(eurodes)
2012-2017
valla eelarves

X

X

X

X

X

X

1950

X

X

X

X

X

X

0

Rahastusallikad
(vallaeelarve
ja lisaks)

Teostaja/
Vastutaja

Vallaeelarve

Noorsootöötajad,
noortega tegelevad
institutsioonid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2500

Vallaeelarve,
fondid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

650

Noortefondid,
vallaeelarve

Noorsootöötaja,
vallavolikogu
Vallavalitsus,
noorsootöötajad,
noortega tegelevad
institutsioonid

Noorsootöötajad

1.4. Kogupere ürituste korraldamine valla mastaabis

II Noorte osalemine vallaelu kujundamises
2.1. Noortevolikogu toetamine, noorte koolitamine

Noorsootöötajad,
noortega tegelevad
institutsioonid
Noorsootöötajad,
kool, lasteaed,
noortega tegelevad
institutsioonid

Vallaeelarve,
ANK konkurss,
fondid

III Noorte tervistav ja arendav puhkus, töökasvatus
3.1. Töö- ja puhkelaagrites, laste- ja noortelaagrites
osalemise võimaluse pakkumine

X

X

X

IV Huvihariduseks ja –tegevusteks vajalike tingimuste loomine/parendamine
4.1. Noorte kogunemiskohtade (3) sisseseade
uuendamine (piljardilaud, pingpongilaud,
X
lauajalgpallilaud, lauahoki, videoprojektor, heli- ja
valgustehnika noortepidude läbiviimiseks, mööbel)

X

X

X

X

X

X

10000

Vallaeelarve,
fondid

X

X

X

X

X

X

15000

Vallaeelarve,
ANK konkurss,
fondid
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4.2. Kultuurimajade inventari uuendamine (toolid,
lauad)
4.3. Väliste noorte kogunemiskohtade e.
mänguväljakute loomine, parendamine

V Infrastruktuuri parendamine
5.1. Valla buss, mida oleks võimalik kasutada
väljasõitudeks (noortekeskus, spordiklubi,
päevakeskus, kultuurimajade huviringid,
muusikakool jne; õhtuse transpordiprobleemi
lahendamine)
VI Noortega tehtava töö pidev areng ja jätkusuutlikkus
6.1. Noorte ja noortega tegelevate inimeste
tunnustamise ja motiveerimise süsteemi
X
väljatöötamine
6.2. Noorte ja noortega tegelevate inimeste
tunnustamine
6.3. Vabatahtlike kaasamine noortega tehtavasse
X X
töösse
6.4. Valla poolt noortega tegelevate institutsioonide
X X
järjepidev toetamine

X

X

X

X

X

X

X

X

5000

Vallaeelarve,
fondid

Vallavalitsus

10000

Vallaeelarve,
fondid

Vallavalitsus,
noorsootöötajad,
noortega tegelevad
institutsioonid

X

X

0

X
X

X

X

X

X

X

X

1000
0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Vallaeelarve,
fondid

Vallaeelarve

Vallavalitsus

4.3 Arengukava rakendamine
Arengukava elluviimine toimub kaheaastase tegevuskava alusel. Tegevuskava esitatakse
arengukava terve perioodi kohta, märkides sealjuures strateegiline eesmärk, antud eesmärki
elluviivad tegevused, tegevuste elluviimise tähtajad ja vastutajad ning võimalusel ka plaanitud
finantsressursid. Esimese kahe aasta kohta koostatakse detailsem tegevuskava.
Tegevuskava uuendatakse vähemalt üks kord aastas, hiljemalt 20.septembriks, kuid vastavalt
vajadusele ka tihedamini. Samuti vaadatakse iga-aastaselt üle kõik strateegilised eesmärgid
ning esinduse hetkeolukord, uuendades vajaduse korral andmeid. Iga-aastaselt uuendatud
tegevuskava, strateegilised eesmärgid esitatakse Palupera noortevolikogu poolt Palupera
vallavolikogule, kes kinnitab nii käesoleva arengukava, kui ka selle muudatused.
Tegevuskava koostamise eest vastutavad noorsootöötajad, kogudes vajadusel sisendit
erinevatelt osapooltelt ja huvigruppidelt. Arengukava muudatused kinnitab vallavolikogu.
Käesolev arengukava on igale noorsootööga tegelevale inimesele vajalik töödokument; oma
tegevusi planeerides tuleb alati silmas pidada, kas üks või teine ettevõtmine aitab kaasa
laiema (strateegilise) eesmärgi täitmisele.
Arengukava on kättesaadav Palupera valla noorte kodulehel, Palupera vallavalitsuses,
Hellenurme noortekeskuses, Nõuni noortetoas, Palupera külamajas ja valla raamatukogudes.

4.4 Arengukavaga seotud riskid ja nende maandamisvõimalused
Tabel 10. Arengukava riskid ja maandamisvõimalused
RISK
MAANDUS
Hajaasustus, vähene aktiivgrupp, huvi,
Vabatahtliku teenuse kasutamine
alamotiveeritus
Aktiivsete koolitus, arenguvestlused,
tunnustussüsteemi loomine
Aktiivsete kaasamine tegevus- ja
projektitöösse
Ei suudeta hallata valla mastaapides
Võimaluste (teenuste, ruumide rentimise
noorsootööd, vähene rahaline ressurss,
võimaluste jne) aktiivne reklaamimine
projektipõhine noorsootöö ei ole jätkusuutlik erinevate infokanalite kaudu
Noorte, kogukonna, erinevate
organisatsioonide pidev teavitamine noortele
toimuvast ja võimalustest
Aktiivne projektitöö noorte kaasabil
Loodud ruumid, puhkealad, mänguväljakud
Aktiivsem ja tihedam koostöö kohalike
jms pole stabiilses kasutuses, puudub noorte asutustega, erinevate organisatsioonidega
huvi, võimalused, tegevused
(ruumide rentimine jne)
Noorte ja kogukonna soovide ja ettepanekute
põhjal tegevuste, sündmuste, koolituste jne
organiseerimine ja korraldamine
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Lisad
Lisa 1: Noorsootööd mõjutavad dokumendid


Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018

Noortevaldkond on Euroopa Liidus pigem vähe ja lõdvalt reglementeeritud valdkond. See
tähendab, et konkreetseid sunnimehhanisme liikmesriikide osas ei ole. Küll aga tulenevad
koostööraamistikust mõningad põhimõtted ja teemad, mida peavad esmajoones silmas pidama
liikmesriikide valitsused, kuid teatavad ülesanded laienevad ka kohalikule tasandile.
Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018 võeti vastu novembris
2009 haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu istungil.
Euroopa Komisjon koostas eelmise perioodi kohta raporti, küsides sisendinfot nii
liikmesriikide vastutavatelt ministeeriumitelt kui ka noorte esindusorganisatsioonidelt.
Täiendavalt korraldati konsultatsioone Komisjoni ja noorteühenduste liitude vahel ning
koostati ka Euroopa Liidu Noorteraport (statistilised näitajad tööhõive, toimetuleku jmt
kohta). Tulemusena valmis Komisjoni ettepanek uue koostööraamistiku osas, mis saadeti
arvamuse kujundamiseks liikmesriikidele (mis omakorda konsulteerisid noorteühenduste
esindusorganisatsioonidega).
Ministrite Nõukogu tõdeb oma resolutsioonis, et
 noortel on täna ning tulevikus otsustav roll Euroopa Liidu ja selle kodanike ees
seisvate paljude sotsiaalmajanduslike, demograafiliste, kultuuri-, keskkonna- ja
tehnikaalaste probleemide lahendamisel ja võimaluste ärakasutamisel. Noorte
sotsiaalse ja kutsealase lõimumise edendamine on Euroopa Liidu majanduskasvu ja
tööhõive Lissaboni strateegia elutähtis osa ning soodustab ühtlasi eneseteostust,
sotsiaalset sidusust ja kodanikuaktiivsust.
Nõukogu on ka ühisel seisukohal, et ajavahemikul tänasest 2018. aastani (ka) peaksid
Euroopa noortevaldkonna koostöö eesmärgid olema:
1. pakkuda rohkem ja võrdsemaid õppimis- ja töötamisvõimalusi kõigile noortele, ja
2. edendada noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust.
Peamised tegevusvaldkonnad on järgmised:
1. haridus ja koolitus;
2. tööhõive ja ettevõtlikkus;
3. tervis ja heaolu;
4. osalus;
5. vabatahtlik tegevus;
6. sotsiaalne kaasatus;
7. noored ja maailm;
8. loovus ja kultuur;
Noortepoliitika kuulub liikmesriikide vastutusalasse, seega on Euroopa koostöö vabatahtlik
(nagu ka eespool mainitud). Siiski tõdeb Nõukogu, et kahe omavahel seotud üldeesmärgi
saavutamiseks oleks tarvis kahetasandilist lähenemisviisi, mille raames arendatakse ja
edendatakse:

40

1. ühelt poolt konkreetseid noortevaldkonna algatusi, st konkreetselt noortele suunatud
poliitikat ja meetmeid näiteks mitteformaalse õppimise, osaluse, vabatahtliku
tegevuse, noorsootöö, liikuvuse ja noorteinfo alal, ja
2. teiselt poolt lõimitud, st sektoritevahelist käsitlusviisi soodustavaid algatusi, mis
aitaksid arvestada noori puudutatavate küsimustega poliitikate väljatöötamisel,
elluviimisel ja hindamisel teistes noorte elu olulisel määral mõjutavates valdkondades.
Struktureeritud dialoog
Noorte ja noorteorganisatsioonidega tuleb pidada ja arendada struktuurset dialoogi, mille
raames arutatakse pidevalt Euroopa noortevaldkonna koostöö prioriteete, rakendamist ja
järelmeetmeid. Dialoogi teemad peavad vastama Euroopa noortevaldkonna koostöö
üldeesmärkidele ja iga töötsükli prioriteetidele. Dialoog peab olema võimalikult laiapõhjaline
ning toimuma kohalikul, piirkondlikul, riigi ja ELi tasandil, noorsoo-uurijate ja
noorsootöötajate osalusel. Tuleb toetada ka muude poliitikavaldkondadega seotud struktuurset
dialoogi noorte ja noorteorganisatsioonidega.


Struktureeritud dialoog – tähendab avaliku võimu esindajate, sh ka Euroopa Liidu
institutsioonide poolset konsulteerimist noortega valitud teemadel selleks, et saada
noortelt tagasisidet ja arvamusi poliitikate kujundamiseks. Dialoogi struktureeritus
väljendub ajastuses ja teemades, mille osas noortega konsulteeritakse: üritusi, kus
noored saavad arutleda kokkulepitud teemadel teiste noortega ja Euroopa Liidu
poliitikutega, korraldatakse regulaarselt.

Mõju kohalikule omavalitsusele: kuigi tulenevalt valdkonna iseloomust puudub nii
liikmesriigil ja seeläbi ka kohalikul omavalitsusel kohustus koostööraamistikus
väljendatud põhimõtete järgimiseks, tuleb tõdeda, et üha enam seda siiski tehakse.
Koostööraamistiku üheks olulisemaks punktiks on noorte osaluse igakülgne
propageerimine ja noortepoliitika vaatlemine horisontaalsena, see tähendab, et noorte
arvamust tuleks küsida kõikides nende eluolu puudutavates küsimustes, sedan ii
kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Allikas: http://www.hm.ee/index.php?03240.


Noorsootöö seadus

Noorsootöö seaduse uus redaktsioon kehtib Eestis alates 1.01.2011. Seadus loob raamistiku
noorsootöö korraldamiseks riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil. Valla- ja linnavolikogu
ülesanded on alljärgnevad:
1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende
saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas;
2) kinnitab noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest
toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse
korral ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluste vormid ning toetuse
kasutamise aruandluse korra;
3) toetab eelarveliste vahendite olemasolul valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate
noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte;
4) konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja
hindamisel;
5) kinnitab valla või linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja korra
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ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra;
6) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil.
Põhimõtteliselt tähendab see, et kohalik omavalitsus on esmajoones vastutav noorsootöö
korraldamise eest oma haldusterritooriumil.
Seaduses on toodud sisse noortevolikogu mõiste, mis on kohaliku omavalitsuse seisukohast
üks olulisemaid ning uuenduslikumaid muudatusi. Alljärgnevalt on sellel pikemalt peatutud.
Noortevolikogu – see on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva
õigusega osaluskogu.
Noortevolikogu mõiste kohaselt on noortevolikogu näol tegemist valla- või linnavolikogu
juures tegutseva organiga, see tähendab, et noortevolikogu on eelkõige nõuandev organ vallavõi linnavolikogule. Noortevolikogud, mis täna tegutsevad noortekeskuste, rahvamajade,
vallavalitsuse või muu struktuuri juures, peaksid tulevikus olema otseselt seotud valla- või
linnavolikoguga. Siinjuures on oluline just juriidiline seos – noortevolikogu teenindamine ja
abistamine võib olla küll noorsootöötaja või mõne muu ametniku ülesandeks, kuid
noortevolikogul on kindel koht valla- või linnavolikogu struktuuris.
Valla- või linnavolikogu konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga noorsootöö
kavandamisel, teostamisel ja hindamisel (paragrahv 8, lõige 4).
Käesolev lõige paneb valla- või linnavolikogule kohustuse konsulteerida noortevolikoguga
juhul, kui noortevolikogu on omavalitsuses moodustatud, kõikides küsimustes, mis
puudutavad noorsootöö kavandamist, teostamist ja hindamist. Kohustuse alla kuulub näiteks
noorsootöö arengukava või valla/linna arengukava kinnitamise eelselt noortevolikoguga
konsulteerimine, noorsootöö valdkonna eelarve kinnitamine valla- või linnaeelarve ühe osana,
noorsootöösse investeeringute tegemise üle otsustamine (noortele mõeldud ehitiste ehitamine
või renoveerimine, uute rajatiste (nt mänguväljak jm) rajamine jne), noortekeskuse või mõne
muu noorsootööasutuse põhimääruse, teenuste hinnakirja kehtestamise; noorteprojektide ja
noorteühingute valla- /linnaeelarvest toetamise korra kinnitamise eelne konsulteerimine jne.
Noortevolikogu võib teha ka ettepanekuid noori puudutavate teemade osas, mis ei ole otseselt
seotud noorsootöö korraldamisega, samuti võib kohaliku omavalitsuse volikogu konsulteerida
ja küsida noortevolikogu arvamust omaalgatuslikult ükskõik millises küsimuses, kuid
noorsootöö korraldamise küsimustes lasub valla- või linnavolikogul kohustus ise
noortevolikogu poole pöörduda seisukoha saamiseks, teistel juhtudel on noortevolikogul
õigus esitada ettepanekuid ning valla- või linnavolikogul õigus soovi korral küsida
noortevolikogu arvamust.
Taoline kohustus konsulteerimiseks rakendub aga ainult juhul, kui omavalitsuses on tegutsev
noortevolikogu. Kui see puudub, siis seadusest tulenevalt kohustust noorsootöö korraldamise
küsimustes kellegagi konsulteerida kohalikel volikogudel ei lasu.
Noortevolikogu paragrahv (9)
1. Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu
eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid
küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või
linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

42

2. Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või
linnavolikogu kehtestatud korras.
3. Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu.
4. Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku
tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.
5. Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma istungite
päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või
linnavolikogu istungite toimumist.
Antud paragrahv sätestab noortevolikogu moodustamise ja tegutsemise alused ning
noortevolikogu eesmärgi. Lõikes 1 sätestatakse õigus moodustada valla- või linnavolikogu
juurde noortevolikogu. Antud lause ei anna otsesõnu moodustamise õigust ei noortele ega ka
valla- või linnavolikogule, vaid konstateerib õigust taoline organ moodustada. Taoline
regulatsioon on tingitud sellest, et noortevolikogu moodustamine peaks olema kahe osapoole
– aktiivsete noorte ning kohaliku volikogu kokkulepe ning mõlema poole tahe.
Seega võib seadusest välja lugeda, et noortevolikogu loomine on soovitatav. Siiski on
kasutatud sõna “võib”, mis tähendab, et otsene kohustus puudub.
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/13340694ja www.noortekogud.ee.


Eesti noorsootöö strateegia 2006-2013

Noorsootöö strateegia 2006–2013 koondab endas kahe vald- konna strateegilised eesmärgid
lähiaastateks:
1. noortepoliitika – laiem valdkond – ühtne lähenemine kõikides noore elu puudutavates
valdkondades noor- tele suunatud tegevuste põhimõtetele;
2. noorsootöö – kitsam valdkond - üks noortepoliitika toimeala, mis loob peale
formaalhariduse, töökoha ja pere võimalusi 7–26aastaste noorte isiksuse mitmekülgseks arenguks.
Strateegia sedastab alljärgnevat:
Eesti noore ees seisab aina rohkem ja mitmekesisemaid valikuid; tema eluteed ja üleminekut
lapseeast täiskasvanu- ikka mõjutab kasvav hulk erinevaid tegureid; takistused ja võimalused
täiskasvanuks kujunemise teel on üha individuaalsemad. Ühiskond ootab täiskasvanuikka
jõudnutelt kodanikuteadlikkust, aktiivset panustamist ühise heaolu säilitamisse ning
edasiviivat algatusvõimet ja -soovi. Vananeva elanikkonna tingimustes suurenevad ootused
nooremaealistelt, st üha noorematelt oodatakse vastutuse võtmist ja aktiivsust ühiskonnas.
Noortepoliitika olemasolu põhjuseks on vajadus määratleda tegevus, mida ühiskond peab
tegema, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning
õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse
kujunemiseks ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu
säilitamise ja arengu eest.
Kuna noorte kujunemisteed on aina erinevamad ning sisaldavad üha rohkem tegureid, peab
noortepoliitika olema horisontaalne ning peegeldama noore eluolu puudutavat erinevates
eluvaldkondades. Vajalik on nii noortele suunatud tegevuse eraldi väljatoomine näiteks
tööturu-, haridus-, kultuuri- jms poliitikas, kui ka noore tegelikest vajadustest ja väljakutsetest
lähtuv koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine erinevates eluvaldkondades, so lõimitud
noortepoliitika.
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See tähendab, et noorte eluolu kujundamisel tuleb arvesse võtta noorte endi arvamust.
Noorsootöö alused
Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma
vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.
Kohaliku omavalitsuse jaoks on olulised järgnevad välja toodud punktid:
1. noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena;
2. noorsootöö algab seal, kus on noored oma vaadete, arvamuste ja huvidega (so
kohaliku omavalitsuse territooriumil);
3. noorsootöö taotleb noorte kaasatust ühiskonnakorraldusse, innustab noori võtma
vastutust ning tegema teadlikke otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna
arengu osas (otsene seos noorte osaluskogudega).
Noorsootöö põhimõtted
Läbivaks põhimõtteks on:
 noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste
tegemisse.
Noorsootöö korralduse põhimõtted
1. Noorsootööd pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal.
2. Noorsootöö peamised korraldajad on kohalikud omavalitsused, noorteühingud ja
noorsootööasutused.
3. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik ja
uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud.
4. Noorsootöö teostamise keskkond on noorte poolt aktsepteeritav ning soodustab
mitteformaalset ja informaalset õppimist.
5. Noorsootöö korraldaja ja noorsootöötaja on ausad ning avatud noorsootöö eesmärkide
ja meetodite osas.
6. Mittetulundussektori tahte ja valmisoleku olemasolu korral sõlmib avalik sektor
noorsootöö konkreetsete funktsioonide täitmiseks lepingud ning rahastab nende
korraldamist kohalike omavalitsuste ja/või riigi kinnitatud rahastamispõhimõtete
alusel.
7. Noorsootöö struktuur võimaldab noortel osaleda otsustamises, eelkõige riigi ja
kohaliku omavalitsuse arengukavade koostamises ning noorsootöö rahaliste vahendite
planeerimises ja jaotamises.
8. Noorsootööd kavandatakse, koordineeritakse ja tehakse erinevatel haldustasanditel
erinevate sektorite koostöös.
9. Noorsootöö vajab eesmärgipärast planeerimist, regulaarset analüüsi ja hindamist.
10. Noorte osalus ja mitteformaalse õppimise kvaliteet on näitajad noorsootöö hindamisel.
Ülaltoodust johtub, et kohalik omavalitsus kannab noorsootöö teostamisel esmast rolli
ning näidatud põhimõtted tuleks võtta töö korraldamise aluseks.
Allikas: http://www.hm.ee/index.php?03240.
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Lisa 2: Eelarve ja noorsootööd puudutavad investeeringud
Palupera vallavolikogu, -valitsuse ja noortega tegelevate institutsioonide poolt on täidetud
noorsootööd toetavad ülesanded perioodil 2008-2011 on alljärgnevad:
2008. aasta
 Ehitati välja Lustimäe puhkealale pääsemiseks juurdepääsutee ja parkla (KOV-EAS).
 Palupera küla keskus sai valgustatud kergliiklusteed (Maanteeamet-KOV).
 Hellenurme küla keskus sai valgustatud kergliiklustee (Maanteeamet-KOV).
 Alustati Hellenurme noortekeskuse renoveerimistöödega (PRIA-Hellenurme
noortekeskus-KOV).
 Ehitati välja Palupera puhkeala (PRIA-P-Rühm-KOV).
 ANK projektiga toimus 10 ühisüritust (ENTK-Hellenurme noortekeskus-KOV).
 Nõuni TEIP-projekt (Nõuni kultuurimaja).
 Sai valmis Makita kiigeplats (KOP-Makita külaseltsing-KOV).
 Nõuni kultuurimaja sai uued lauad, koolitusi (KOP-Nõuni kultuurimaja-KOV).
 Palupera külamaja sai piljardilaua (KOP-P-RÜHM-KOV).
 Projektid koolielu rikastamiseks (Comenius koolide 3-aastane koostööprojekt,
Spordiga kahjulike harjumuste vastu, Kingitus koolile (mõisapargi püsikud), Päev
Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas).
 Ilmus trükis „Hellenurme-Palupera spordiajalugu”.
 Toimusid traditsioonilised üritused (XIV mälumänguturniir Palupera valla karikale,
küladevaheline
jalgpalliturniir
I,
Nõuni
noored
korraldasid
jüriöö
orienteerumisvõistluse I, Nõuni triatlon V, Palupera Cup IV, Põrsas Cup IV, Leigo
järvemuusika kontserdid, külastusmäng Unustatud mõisad, Teeme ära koristustalgud,
UNICEFi heategevuslik jõulukaartide müük, osaleti matkade sarjas „Valgamaa
liigub”, käidi koos Kodijärve hoolealustega metsa istutamas, tähtpäevade
tähistamised).
 Lutike ja Makita külad said oma ühise arengukava aastateks 2008-2013.
2009. aasta
 Sai valmis Nõuni uus raamatukogu-AIP (EAS-KOV).
 Palupera põhikool sai uue katuse (EAS-KOV).
 Lõpetati Hellenurme noortekeskuse renoveerimistöödega ja territooriumi
heakorrastamisega (PRIA-Hellenurme noortekeskus-KOV).
 Hellenurme noortekeskus saimuusikakeskuse, tolmuimeja, koristusvahendeid, aiakäru
(KOP-Hellenurme noortekeskus-KOV).
 Hellenurme noortekeskus saimatkavarustuse (telgid, seljakotid, vahtmatid,
magamiskotid, pealambid jm) – (ENTK-Hellenurme noortekeskus-KOV).
 Hellenurme noortekeskuse koolitused, kursused (hip-hop/funky tantsukursus, koolitus
„Selge pilt...?!”, arutelu „Alkohol-noored-Eesti rahva saatus”, paintballi turniir Tartus
jt) – (Lõuna Teedekeskus-Hellenurme noortekeskus-ENTK-KOV).
 Külaliidrite õppereis Viljandimaal (KOP-P-RÜHM-KOV).
 Nõuni lasteansamblile saadi esinemisriided (Eesti Kultuurkapital-Nõuni kultuurimajaKOV).
 Nõuni noorte üritused (lumememmede ehituse korraldamine, sõbrakuu meenete
valmistamine, külaskäik Kodijärve hooldekodusse, esmaabikursuse ning foto- ja
joonistusvõistluse korraldamine, külaskäik Pokumaale ja emadepäeva tähistamine) –
(TAI-Nõuni kultuurimaja-KOV).
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Palupera põhikool sai täielikult uue kaasaegse riistvara ja mööbliga arvutiklassi.
Palupera põhikool sai GLOBE-programm Eestis liikmeks.
Projektid koolielu rikastamiseks (Teadus meie ümber, Rõõm igast koolipäevast, Õppiv
tiiger meie koolis, Talvelaager Jõulud 2009, Reipalt koolipinki).
Toimusid traditsioonilised üritused (XV mälumänguturniir Palupera valla karikale,
küladevaheline jalgpalliturniir II, Palupera valla suusapäev, Nõuni triatlon VI, Nõuni
noored korraldasid jüriöö orienteerumisvõistluse II, Palupera Cup V, Põrsas Cup V,
Leigo järvemuusika kontserdid, külastusmäng Unustatud mõisad, Teeme ära
koristustalgud, UNICEFi heategevuslik jõulukaartide müük, osaleti matkade sarjas
„Valgamaa liigub”, tähtpäevade tähistamised).
Parim paik noortele 2009tiitli vääriliseks tunnistati Nõuni küla.
Palupera piirkond sai valmis oma uue ühise arengukava aastateks 2009-2014.
Palupera põhikool sai uue arengukava aastateks 2010-2013.

2010. aasta
 Hellenurme mõisaparki valmis väikelastele mänguväljak (MTÜ Hellenurme MõisKOV).
 Hellenurme noortekeskuse koolitused, kursused (räätsamatk Kakerdaja rabasse, 2päevane kajakimatk Pakri saartele, hip-hop/funky tantsutreeningud Palupera
põhikoolis (ENTK- Hellenurme noortekeskus-KOV).
 Rajati Palu puhkekoht (ERF Eesti-Läti programm-KOV).
 Rajati Nõuni puhkeala (KIK-KOV).
 Nõuni kultuurimaja sai uue küttesüsteemi (EAS-KOV).
 Tõlliste ja Hellenurme piirkonna noored meie juures koos 2-päevases noorteprojektis
„Noorte ideed kuuldavaks ja teostamisse!”.
 Palupera valla noored osalesid augustikuus Valgamaa noortekeskuste suvekoolis.
 Eesti Külaliikumise Kodukant projekti "Kodanik Noor, võta sõnast!" raames toimus
Hellenurme noortekeskuses volikogu simulatsioon.
 Ilmus „Palupera piirkonna ajaloost” (KOP-R-RÜHM-KOV).
 Toimusid traditsioonilised üritused (XVI mälumänguturniir Palupera valla karikale,
küladevaheline jalgpalliturniir II, Palupera valla suusapäev, öörännak Otepäält
Hellenurme, Nõuni triatlon VII, Palupera Cup VI, Põrsas Cup VI, võistlusmäng
"Kaitse end ja aita teist", Leigo järvemuusika kontserdid, külastusmäng Unustatud
mõisad, Teeme ära koristustalgud, osaleti matkade sarjas „Valgamaa liigub”,
tähtpäevade tähistamised).
 Viidi ellu noorte omaalgatuslikud projektid (Hellenurme noortekeskus sai
mikrolaineahju, vahvliküpsetaja, mikseri, piljarditarvikuid, lauamänge; Nõuni noored
said DVD-mängija kõlaritega ja lauamänge; Palupera külamaja sai televiisori ja DVDmängija).
 Projektid koolielu rikastamiseks (Nuku- ja noorsooteatri külastus, Teater maale,
Teadus meie ümber – mida tean teadlaste tööst, Tiigrirobot 2010, Teadus meie ümber,
Tagasi kooli, Märka ja aita).
 Hellenurme noortekeskus sai 10-aastaseks.
 Palupera valla teid läbis autoralli Mad-Croc Rally Estonia 2010.
 AS Eesti Raudtee heategevuslik jõulurong esmakordselt Palupera jaamas.
 valmis Palupera valla terviseprofiil aastateks 2010-2015.
 MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed sai uue arengukava aastateks 2010-2013.
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2011. aasta
 Nõuni kultuurimajas valmis noortele oma noortetuba (PRIA-KOV).
 Hellenurme kultuurimaja sai uue katuse (EAS-KOV).
 Hellenurme mõisapark sai juurde paisjärve äärse jalgtee, inventari, valgustust (KIKKOV).
 Palupera mõisakoolile saadi ajaloonäitus suurtel stendidel (KultuuriministeeriumKOV).
 teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Haljasalad korda kolmanda
sektori teenustega!”. Valgamaa Partnerluskogu eraldas Leader-meetme kaudu
kohaliku tegevusgrupi toetuseks 4,8 tuhat eurot, omaosalusena lisati 530 eurot. Soetati
loodus- ja keskkonnakaitselise tegevuse edendamiseks, vabatahtliku abistamistöö
toetamise ja tööõpetuse kasvatusliku osa propageerimise eesmärgil murutraktor John
Deere X140 järelkäruga ja Respo haagis M310L 150 PLH. Haagis on rentimiseks
kõigile soovijaile aastaringselt, murutraktori teenust saab tellida jälle 2012 hooajal.
Tutvu reklaamiga http://noored.palupera.ee/rent-teenused.
 teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Hellenurme noortekeskuse
ühistegevusteks vajaliku varustuse täiustamine ja ühistegemine”. Valgamaa
Partnerluskogu eraldas Leader-meetme kaudu kohaliku tegevusgrupi toetuseks 4,8
tuhat eurot, omaosalusena lisati 540 eurot. Soetati noortekeskusesse teler alusel
antenniga ja vardaga logolipp. Seega sai projekti ajendil konkursi kaudu Hellenurme
noortekeskus endale ka vahva logo (autor Hellenurme noor, Willi Pastak ja kohendas
Allar Oja). Ühisüritustena käidi 2-päevasel süstamatkal Vilsandi saarel, Puka noortega
koos Viljandimaal paintballi mängimas ning Hellenurme mõisapargis toimus
seiklusmäng Püha Elmo Tuled.
 2011 aastal alustas MTÜ Avatud Hellenurme noortekeskus projektiga „Palupera valla
noored teel aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu”.
Kodanikuühiskonna Sihtkapital eraldas 4,8 tuhat eurot, omaosalusena lisatakse 585
eurot. Projekti eesmärk on ärgitada noorte huvide järgimiseks erinevate
sektoritevahelist koostööd. Noorsootööst teadlik sihtgrupp loob koostöövõrgustiku,
mis tõstab kogu vallas noorsootöö kvaliteeti. 2011 aastal jõuti korraldada 4 erinevat
koolitust, valmis noorte oma koduleht www.noored.palupera.ee, alustati valla
noorsootöö arengukava 2012-2020 koostamisega. Tegevustega jätkatakse 2012.
 eelnev projekt ajendas aktiivseid noori ise tegema koostööd Eesti Noorteühenduste
Liiduga, mis toetas noortevolikogude loomist teabe ja 190 eurogagi. Palupera vald
panustas ise samaga lisaks. Ja novembrikuus 2011 asutatigi Palupera vallavolikogu
juurde 9-liikmeline noortevolikogu. Esimeheks valiti Merily Viks. Palupera
vallavolikogu kinnitas noortevolikogu põhikirja detsembris 2011.
 MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse kaudu teostus ka Palupera tüdrukute projekt
„Telesaate külastus”. Valgamaa Partnerluskogu eraldas Leader noortemeetme kaudu
345 eurot Tallinna ETV telemaja külastamiseks, lisaks käidi ka batuudikeskuses
Skypark. Omaosalus 39 eurot.
 Palupera valla noored osalesid Puka-Palupera noorte ühissuvelaagris. Soontagal,
Saeveski puhkekeskuses augustikuus veedeti kolm sisutihedat ja õpetlikku
laagripäeva.
 Palupera valla noored osalesid 5 päeva kestnud Võrtsjärve kalanduslaagris.
 Palupera valla noored osalesid juulikuus Valgamaa noortekeskuste suvekoolis. 3päevane üritus toimus Annimatsi spordibaasis.
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Hellenurme noortekeskuse noorte eestvedamisel tehti algust Hellenurme ajalooliste
võrkpalliplatside taastamistöödega. Jätkata soovitakse töödega 2012 aasta Teeme Ära
talgupäeval.
Nõuni noortetoa noored käisid jõulunäidendiga külas Kodijärve hooldekodus ja
jõulukontserdiga Käopesa lastekodus, tähistasid iseseisvuspäeva, käidi külas
Hellenurme noortel, korraldati lumememme MM 2011, kus kutsuti lumeks vormima
vahvat ja lõbusat lasteraamatutegelast, tähistati kevadpühi, lastekaitsepäeva, sügise
sünnipäeva, advente, vaadati ööfilme ja esineti vana-aasta lõpupeol. Nõuni noored
käisid aasta jooksul veel ekskursioonil Tallinnas, õppereisil Ida-Virumaal ja külas
Taheva lastesanatooriumis. Korraldati ehete õpituba, laste jõulupidu, tehti käsitööd ja
osaleti mälumänguturniiril ning heategevuslikus projektis „Cliniga küla särama!“.
noorte vabatahtliku tegevuse ja omaalgatuse infopäev „Maailm mu tagaõu!“ toimus
nii Palupera põhikoolis, Hellenurme noortekeskuses, kui ka Nõuni noortetoas.
toimus Valgamaa esimese purjeklubi, Nõuni purjeklubi avaüritus Nõuni järvel. Uus
hooaeg uueks tegevuseks Palupera vallas avatakse 2012 kevadel.
jalgpalliklubi FC ELVA korraldamisel toimus Palupera staadionil jalgpalliturniir
Palupera Cup VII 8 võistkonnaga, kus kodumeeskond saavutas seekord III koha.
Palupera jalgpalliüritust toetas ka Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Rõngu Cup´ilt tulid Palupera noored jalgpallurid koju I kohaga (osales 8 võistkonda).
Esikoha tõi kolmest mängitud mängust üks viik (Puhjaga) ja kaks võitu (Puka 0:4 ja
Elva tüdrukute vastu 0:3). Parima väravavahi (Mait Käos) ja väravaküti (Kris Käos, 8
väravat) tiitlidki tulid Paluperra. Märtsikuiselt hooaja „soojendusmängult” Puhja
Cup´ilt tõid poisid koju III koha (10 võistkonda).
noored jalgpallurid Paluperast said esindada Valgamaad Eesti Koolispordi Liidu 6-9
kl. saalijalgpalli meistriliiga vabariiklikul finaalvõistlusel, kuna mängisid hästi
Valgamaal 6-9 klasside poiste saalijalgpalli võistlustel. Viis Palupera noormeest käisid
augustis Taanis jalgpallireisil Vildbjerg Cup´il. Välisreisi toetas Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp ja Valgamaa Partnerluskogu.
Hellenurme noortekeskus sai oma noortejuhi – Deivi Sarapson.
Palupera külade piirkond sai eriauhinna Eesti Omavalitsuste Liidult, kui
omavalitsusega kõige rohkem koostööd tegev küla.
Toimus koolitussari „Kuidas me saame ise oma elukeskkonna arengule kaasa aidata?”
(KOP-MTÜ Hellenurme Ümarait-KOV).
Palupera valla noored ja Hellenurme lasteaed said oma kodulehe.
Palupera põhikool tähistas 235. juubelit.
2011. aastal alustati Palupera mail uue traditsiooniga, esialgu mõisakoolist ja loodame,
et võistlust hakatakse korraldama mujalgi. 2011 aasta lause oli "Palupera parun palub
palukakarva parukat parunessile". Igal aastal lauset pikendatakse, ikka p-tähega
algava sõna võrra. Võistlus toimub alati emakeelepäeval. Võitja on see, kes ühe
minuti jooksul suudab kõige rohkem kordi selge diktsiooniga öelda nimetatud lauset.
Palupera põhikooli lastekoor käis XI noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas.
Toimusid traditsioonilised üritused (XVII mälumänguturniir Palupera valla karikale,
küladevaheline jalgpalliturniir II, Palupera valla suusapäev, Nõuni triatlon VII,
Palupera Cup VII, Põrsas Cup VII, Leigo järvemuusika kontserdid, külastusmäng
Unustatud mõisad, Teeme ära koristustalgud, osaleti matkade sarjas „Valgamaa
liigub”, tähtpäevade tähistamised).
teenindati nelikürituse toitlustuspunkte Astuveres, Hellenurmes ja Palus.
Valgamaa Partnerluskogu konkurss „Väärt kodupaik 2011” tõi tunnustuse MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskusele. Noortekeskuse noored said peatunnustuse
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„Parim paik noortele 2011”, kui kogukond, kus viimaste aastate jooksul on noorte
algatusel toimunud positiivseid muutusi ja on parandatud ümbritsevat elukeskkonda.
Toodi välja noortekeskuse pere aktiivset ühistegevust, omaalgatust, projektide rohkust
ja panust oma kodupaiga arengusse. Kingituseks saadud õunapuu sirgub nüüd
noortekeskuse territooriumil.
noortekonverentsil Lahe Koolipäev kuulutati välja Hea Eeskuju 2011 eritunnustuse
pälvinud noored. Sel aastal said nimetatud tunnustuse üle Eestimaa 14 noort (68
kandidaadi hulgast). Ja nende hulgas ka Palupera vallast Nõunist pärit Merily Viks ja
alles kevadel Palupera põhikooli lõpetanud Hanna-Liisa Tamm. Konkursiga Hea
Eeskuju tunnustatakse koolinoori, kelle pealehakkamine, sihikindel töö ja võime kaasa
haarata on muutnud meie kodukanti ja elukeskkonda paremaks. Auhinnaks Tallinki
poolt kruiis Stockholmi.
MTÜ Eesti Memento Liidu poolt korraldatud konkursile laekus Valgamaalt vaid kaks
tööd, mõlemad Palupera põhikoolist. III vanuseastmes tuli I koht Hanna-Liisa Tamme
tööle „Minu vanaema perest ja küüditamisest”. Teine töö oli Kaisa Lokkilt „Palupera
kooli endise õpilase Mart Kriidi mälestused õpingutest küüditatud pere lapsena
Venemaal”. Tunnustuseks on see ka juhendajale, Svetlana Varikule, kes innustas ja
juhendas õpilasi. Hanna-Liisa Tamm sai kutse esineda juuniküüditamise
mälestusüritus-seminaril Tartus Vanemuises.
Tartu Ülikooli Teaduskooli korraldatud geograafiaolümpiaadilt sai ülevabariigilisele
olümpiaadi lõppvooru osalema 7.klassidest oma tulemustega VII koha saanud Artur
Lõhmus. Valgamaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas sama noormees VIII
koha.
Bioloogia on tugev ka Palupera põhikooli 6.klassis õppivale Tanel Riivikule, kes
saavutas oma klassis lausa I koha Valgamaa mastaapides. Ja eks Kaur Nõu IV kohtki
on märkimistvääriv. Ja ega siis tüdrukudki alla jäänud. Valgamaa piirkondlikul
bioloogiaolümpiaadil saavutas 8.klasside esindajate hulgast Triin Roodja I koha. Artur
Lõhmus jäi jagama ka I-II kohta maakondlikul Nuputa võistlusel peastarvutamisel.
Pranglimises on meil teisigi tublisid õpilasi – 1.klass oli Valgamaa parim, Tõrvast
toodi koju II ja IV koht. Ja osalemisi erinevatel olümpiaadidel oli Palupera põhikoolil
veel hulgaliselt.
Palupera põhikooli õpilane Argo Jentson saavutas A. Russaku nimelisel XIV Noorte
Pianistide Konkursil II koha muusikakoolide kolmandate klasside õpilaste hulgas.
Meie klaveriõpilased on tublid esinejad, erinevaid kutseid saadi ohtrasti.
Nobeda kinda preemia sai Palupera põhikooli õpilane Triin Tiimann. Grupp õpilasi
osales siis käpiknukkude näidendiga „Meie president” V Mitteteatrite Festivalil Elvas.
Valgamaa kooliteatrite festivalil saadi aga III koht.
Palupera põhikooli noormehed pääsesid finaali Stokkeri vabariiklikul veotraktorite
võistlusel.
Eesti Noorteühenduste Liit tunnustas riiklikul konkursil meie õpilaste „Poliitilist
reklaami Eestis” pääsmetega Vanemuise etendusele „Mowgli”.
neli Palupera põhikooli õpilast said I koha kevadel Valgamaa Euroopa Liidu infojahil.
Valgamaa loodusteemalises maastikumängus 5-8 klassidele said kevadel kolm
Palupera põhikooli noormeest I koha. Ja suvel saadi loodusviktoriini tulemuste põhjal
pääsmed laagrisse Karula rahvusparki.
spordis saavutas Valga-Valmiera noorte kergejõustikuvõistlustel Illar Raudberg
kõrgushüppes III koha, Karl Komlev VII koha. Valgamaa „Tähelepanu, start!”
võistlustelt tuli meie grupp õpilasi III kohale. Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustelt
kabes tõi Paluperra 1-4 klasside arvestuses I koha Gretten Gelis Vesso, II koha
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Caroliis Miks; 5-6 klasside arvestuses I koha Tanel Riivik ja 7-9 klasside arvestuses I
koha Mauri Kozlovski.
õppetööd Palupera põhikoolis rikastasid mitmed üritused – Tartu tähetorni
planetaariumi külastus sai teoks tänu Valga Maavalitsusele; Otepää Looduspargiga ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga koostöös osaleti mitmes keskkonnaalases
ühistegevuses, õppeprogrammis; käidi Eesti Põllumajandusmuuseumis, Olustvere
mõisas ja Otepääl juunioride MM võistlusi vaatamas; teadmisi tulest täiendati Otepää
Päästekomandos; SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel käidi teatris
„Prügihunt ja superjänes” vaatamas. Appi mindi Hellenurme lasteaiale, kuhu 8-9
klasside noormehed valmistasid liiklusmärgid. Tervisepäeva „Talvevõlud” loosiõnn
naeratas Palupera põhikoolile ja saadi 30 Otepää Seikluspargi pääset.
Koolisisest tegevust rikastasid stiilipäev „Punane on vallutanud kooli”, traditsiooniline
I veerandit lõpetav matemaatikaalane viktoriin, tobedate rekordite päev naljapäeval ja
pahupidipäev, PlayBack, õpetlik loeng „Pommiennetus” ja Ruta Vahi loeng „Elustiil”
ning loomulikult sajas naistepäev, spordi- ja vastlapäev, mõisapargi maijooks,
iseseisvuspäevale pühendatud aktus, emadepäevale pühendatud kevadkontsert,
tutipäev ja viimase koolikella aktus, eelkooli lõpetamine, õpetajatepäev „uute
õpetajatega”, mitmed näitused.
Palupera mõis osales traditsiooniliselt külastusmängus Unustatud mõisad, seekord
ainukesena Valgamaalt.
Uus tegevustoetus valla eelarves Palupera põhikooli õppuritele õppekava toetavate
ürituste läbiviimiseks.
Palupera põhikool liitus. Eesti Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga.
Palupera vallas kehtestati uus üldplaneering.
algatati Palupera valla noorsootöö arengukava 2012-2020 koostamine. Arengukava
valmis 2012.

2008-2011 aastatel rahastas omavalitsus otseselt noortele suunatud tegevust järgnevalt (siia ei
ole lisatud osalusi ehitiste renoveerimistöödele ega osalusi lasteaedades, koolides, üle-vallalisi
spordi-kultuuriüritusi, kus noored osalevad või said osaleda):
Tabel 11. Palupera valla eelarvetest 2008-2011 eraldused noorte tegevustele.
2008
kroonides

2009 kroonides

2010 kroonides

Muusikakoolid

21 800

303 100

180 000

Jalgpalliklubi
FC Elva
Noorte
spordiklubid
Noortekeskus
(haldus,
projektid)
Hellenurme
noortejuht
(töötasu
maksudega)
Nõuni
kultuurimaja
ringid
Palupera

49 600

50 370

45 900

24 000

18 000

12 000

34 300

43 900

38 380

0

38 763

0

2025
(31 684)

8 800

10 000

8 000

511
(8 000)

13 200

13 000

13 000

770

50

2011 eurodes
(kroonides,
võrdluseks)
14 995
(234 621)
2812
(43 998)
1533
(23 986)
2670
(41 776)

külamaja
halduskulud
Valla eelarve
kokku
Otseselt noortele
kokku
% valla eelarvest

(12 048)
22 677 400

20 086 074

14 435 623

151 700

477 133

297 280

0,7

2,4

2,1

1 002 217
(15 681 289)
25 316
(396 113)
2,5

Nagu ülaltoodud tabelitest välja saab lugeda, siis on otseselt noortele suunatud tegevusteks
eraldatud toetused viimasel neljal aastal suurenenud, kusjuures viimased kolm aastat olnud
võrdlemisi ühel tasandil. Oluline muutus toimus 2009 aastal, kui lõpetati Hellenurmes
noortekeskuse hoone renoveerimistööd, asus tööle noortejuht. Hellenurme noortekeskuse
tegevustesse on kaasatutki sageli Palupera ja Päidla nooredki. 2011 aastal alustati aga
tegevustega valla kui terviku noorsootöö edendamiseks, noorte omavahelise koostöö
arendamiseks, olenemata külade piiridest.
Väljavõte Palupera valla arengukava investeeringute kavast 2007-2015 noorsootööd ja noori
puudutavate tegevuste kohta:






















Hellenurme ja Palupera mõisaparkides korrastustööde jätkamine (sh mänguväljak, jõe
äärne ala, valgustus jm)
Palupera põhikooli hoonete restaureerimine (lindla, kuurid)
Palupera põhikooli spordiinventari täiendamine
Palupera põhikooli staadioni palliplatsi varjualuse ehitus
Palupera põhikooli metsamaaga seotud looduse õpperaja rajamine
Palupera külamaja sisulise tegevuse arendamine, tegevuse kvaliteedi tõstmine
Nõuni Looduskeskuse tegevuskoha ehitiste renoveerimine, keskuse väljaehitamine
Nõuni Looduskeskuse tegevusterritooriumil puhkeala, pargi ja matkaradade rajamine
Nõuni kultuurimaja baasil noorte huvitegevuse väljaarendamine, huviringide tegevuse
kvaliteedi tõstmine
Valla keskustesse laste mänguväljakute rajamine, täiendamine
Nõuni ja Hellenurme palliplatside rekonstrueerimine
Hellenurme ja Nõuni kultuurimajade renoveerimine
Hellenurme ujumiskoha väljaarendamine Elva jõe ääres
Hellenurme raamatukogu laiendamine, renoveerimine
Nõuni ujumiskoha väljaarendamine Nõuni järve ääres
Neeruti küla puhkeala väljaehitamine, külamaja ehitus, pallimänguväljakute rajamine
Miti küla ümbruses jooksu-, matka- ja suusaradade rajamine
Huviringide tegevuse arendamine kooli juures
Vallas toimivate noorteorganisatsioonide tegevuse toetamine
Avatud Hellenurme Noortekeskuse arendamine
Õppetöö välise aja huvitegevuse arendamine noortele keskustes. Koolitatud juhtide
leidmine, rakendamine, toetamine

Siia sai loetletud 2006 aastal koostatud valla arengukavast valik tegevusi, mis on osaliselt ka
teostunud, kuid vajavad lõpetamist, täiendamist. Lõplikult teostatud tegevusi siinkohal enam
ei mainitud.
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