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Lisa  
Kõpu Vallavolikogu  

11.09.2017 määrusele nr 5 
 
 
Kõpu valla noorsootöö arengukava 2017-2020 
 
Kõpu valla noorsootöö arengukava koostamise eesmärk on luua alus valla noorsootöö järjekindlale  
arengule ning selle rahastamisele, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, hetkeolukorrast ning 
omavalitsuse rahalistest võimalustest. Valla noorsootöö arengukava kaardistab noortega tehtava töö 
hetkeolukorra, ärgitab noortega töötavaid inimesi seadma ühiseid eesmärke ning sõnastama 
noorsootöö väärtused Kõpu vallas.  
Arengukava koondab valla erinevate noortega seotud ühenduste ja asutuste arenguvisioonid, leides 
nende koostöösõlmpunktid ja ühistegevused eesmärkide elluviimisel. 
 
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. Erinevuste arvestamise indiviidi tasemel peab tagama 
sotsiaalsüsteem. Väga oluline on preventiivse iseloomuga programmide eelisarendamine.  

 Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. 
 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.  

 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.  

 Eelarves 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. 

 
Lähtuvalt noorsootöö seadusest on Kõpu 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 õpilasomavalitsusega;  
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;  
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10. Noorsootöötajate ja noorsooliidrite koolituse ja täiendkoolituse vajaduse määratlemine ja 
korraldamine. 

 
Noorsootööd toetav infrastruktuur  

 
Kõpu valla territooriumil tegutseb munitsipaalõppeasutusena Kõpu Põhikool, kus 2016/2017 
õppeaastal õpib 64 õpilast. Koolis õpetab 13 õpetajat, lisaks 3 huviringide juhendajat.  
Kõpu lasteaed on liidetud põhikooliga, lasteaias on kaks rühma, kus 2017. aastal on 25 last. 
Vallas on üks raamatukogu, mis asub lasteaiaga ühes hoones. 
Spordihoone asub kooli vahetus läheduses, kus viiakse läbi ka kehalise kasvatuse tunde, samuti on 
hoonesse rajatud noortekeskus. 
Kõpu alevis asub külastuskeskus, kus toimuvad samuti üritused ja kohtumisõhtud ka noortele. 
MTÜ Kõpu Naisseltsi eestvedamisel korraldatakse laatasid, kus korraldustoimkonnas löövad kaasa 
noored. 
 
Noorsootöö Kõpu vallas 
 
Sportimiseks ja vaba aja veetmise  tegevusteks on Kõpu vallas suhteliselt palju võimalusi, 
arvestades valla väiksust, nende edasine arendamine nõuab investeeringuid, infrastruktuuri ja 
valdkondade vahelist paremat koordineeritust.  
Teadaolevalt on noortel huvi erinevate spordi-, muusika-, käsitööringide vastu ning tulenevalt 
asukohast looduses aktiivse liikumise vastu.  
Hetkel on noortele avatud järgmised huviringid: 

 Üldfüüsiline treening  
 Korvpall 
 Võrkpall 
 Jalgpall 
 Pallimängude ring koolieelikutele 
 Tantsuring 
 Kokandusring 
 Kunstiring 
 Mudilaskoor 
 Laulukoor  

 
Kõpu Põhikoolis puudub huvijuht, huvitegevust koordineerivad erinevad õpetajad. 
Traditsiooniliselt korraldatakse üritusi kogu valla rahvale: jõulupidu, vabariigi aastapäeva 
tähistamine, emadepäev, eakate päev, erinevad laadad.  
Lisaks korraldatakse noortele väljasõite, matkasid, teatrikülastusi jne. 
Õpilaste eestvedamisel alustas tegutsemist õpilasesindus, kelle vastutusel toimuvad koolis üritused. 
 
Noortekeskuses on noortel võimalik mängida lauamänge, lauatennist, piljardit, 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. 
Igapäevaselt külastavad noortekeskust peamiselt Kõpu alevi ja lähikülade 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.  
Suhtlus noortega toimub kooli (õpetajate), interneti suhtlusportaalide, kodulehekülje ja facebook´i 
lehe kaudu.  



3 

 

Noortekeskuse eestvedamisel on korraldatud erinevaid sündmusi, noorte mänguõhtuid, filmiõhtuid, 
väljasõite, sportlikke ettevõtmisi, noortelaagreid, konkursse, töötubasid, koolitusi, toetatud noorte 
omaalgatusi.  
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 noortekeskuse või 
kooli poolt pakutavatest tegevustest osa võtta.  
 
Traditsiooniks on kujunenud Kõpu valla noortele 2-nädalane rahvusvaheline töölaager 
suvevaheajal, mis viiakse läbi koostöös MTÜga „EstYES“ ning kus lisaks kohalikele noortele 
osalevad ka 10-15 välismaalast. 
 
Visioon  2017-2020 
 

 Kõpu valla noored vastutavad oma tegevuste eest ning näitavad üles initsiatiivi vaba aja 
sisustamiseks.  

 Noorsootöö vallas on koordineeritud, avatud uutele ettevõtmistele, traditsioone väärtustav ja 
järjepidev.  

 Kõpu valla noor on avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega, algatusvõimeline ja 
väärtustatud kogukonna liige.  

 
Visiooni täitmist iseloomustab:  
 Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel ning omaalgatusel;  
 Toimib terviklik, koordineeritud noorsootööstruktuur, efektiivne koostöö haridus-, sotsiaal- 

ja teiste tugisüsteemidega;  
 Organiseeritud noortegruppide olemasolu, kes korraldavad erinevaid vaba aja tegevusi 

(noored ei kogune sihitult);  
 Noorsootööd tehakse noorte reaalsetest vajadustest, huvidest ja soovidest lähtuvalt;  
 Noorsootööd tehakse avatuse põhimõttel, noorte jaoks ja noortega koos, kaasates neid 

otsuste tegemisse;  
 Igakülgne moraalne ja vastavalt võimalusele finantsiline tugi noorte tegevusele valla poolt, 

luues tingimused noorte arendavaks tegevuseks;  
 Tugev kogukonnatunne (soov tulla tulevikus kodukohta tagasi; üksteisest ja kodukohast 

hoolimine, kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine);  
 Noorte huvitatus vallaelus toimuvast; valla arengu kujundamisel aktiivne kaasa rääkimine;  
 Ollakse avatud uutele ideedele ja arengutele, kuulatakse vastastikku teineteise mõtteid ja 

püütakse üheskoos leida parimaid lahendusi nende elluviimiseks;  
 Teatakse ja väärtustatakse oma minevikku ja eeldusi ning seeläbi soovitakse maksimaalselt 

areneda;  
 Vastutuse võtmine oma tegevuste eest.  
 
Missioon  
 
Noorsootöö missiooniks Kõpu vallas on aidata noortel kujuneda avatud silmaringiga, teistega 
arvestavateks, kohusetundlikeks, julgeteks ning ettevõtlikeks ühiskonna liikmeteks.  
 
Väärtused  
 
Väärtuste väljatoomisega määratletakse noorsootöö elluviimise seisukohalt need olulised 
sisemised hoiakud, mis aitavad kõigil osapooltel igapäevaselt täita arengukava missiooni ning 
olla edukad visioonini jõudmisel.  
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1. Koostöö ja koordineeritus – kõik noorsootöö osapooled (sh perekond, kool, vald, ettevõtjad, 
organisatsioonid, vabaühendused ja noored) on valmis ühiselt seatavate eesmärkide täitmise 
nimel pingutama. Osapooled teavitavad üksteist planeeritavatest tegevustest.  
2. Usaldus ja hoolivus – julgus oma rõõmudest ja muredest rääkida, arvestada nõrgematega ning 
neid vajadusel aidata, suhtuda üksteisesse lugupidamisega.  
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. 
 
 
Strateegilised eesmärgid 2017-2020 
 
Erinoorsootöö - riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 
loomine, noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise. 
Vähekindlustatud perekondadest pärit noortele pakkuda, tutvustada enam vaba aja veetmise 
võimalusi, leida võimalusi nende osalemiseks, tagada perede ja probleemsete laste nõustamine. 
 
Noorte huviharidus - pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne 
juhendatud tegelemine, tagatakse süvendatud teadmiste ja oskuste edasi andmine valitud 
huvialal.   
Kõpu vallas on tagatud kohapeal või toetatud võimalused väljaspool valda huvihariduse ja –
tegevuse viljelemiseks kõikidele noortele (sport, muusika). Suurendab noorte konkurentsivõimet 
ning tagab traditsioonide jätkumise. Lapsevanemad on tegevustesse kaasatud. 
 
Noorte teavitamine - aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava teabe ja teavitamise 
teenuste tagamine noortele. Noortega tegelevad inimesed on informeeritud olemasolevatest 
võimalustest ja oskavad vajadusel noori edasi suunata. Informatsioon on kättesaadav kõikidele 
valla noortele kodulehelt. 
 
Noorte tervistav ja arendav puhkus - noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks 
võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse 
kaudu. Valla noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused tervistavaks ja arendavaks 
puhkuseks, mille tulemusel paraneb noorte tervislik seisund ja aktiivsus. 
 
Koostöö - noortele ja noorsootöötajatele koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise 
võimaluste loomine. Tagatud on järjepidev koostöö noorsoo valdkonna osapooltega nii Eestis 
kui ka rahvusvahelisel tasandil. 
 
Noorte töökasvatus - noorsootöö meetodite kaudu parandada noorte olukorda tööturul, 
suurendades noorte tööhõivevalmidust.  
Noored väärtustavad tööd, kohalikud organisatsioonid pakuvad noortele mitmekülgseid 
töövõimalusi, kujundades noortes tööharjumust ja -valmidust. Väärtustatud on ka vabatahtlik 
töö.  
 
Noorsootööalane koolitus - kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste 
omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine 
noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks.  
Noorsootööd tegevad inimesed on kompetentsed, olles kursis viimaste arengutega. Koolitustel 
osalemine on regulaarne (järelkasvu koolitus, noorte suunamine vastavatele erialadele, osavõtt 
erinevatest koolitustest, jätkuv suhtlemine nende noortega, kes õpivad vallast väljaspool, 
rahvusvahelistel koolitustel osalemine).  
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Arendusideed 
 
 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, taaskasutus, robootika, fotograafia, „mehised alad”, beebiring jms) 

 Noortekeskuse seadmete uuendamine: õhuhoki, TVmängud (sh konsool), lauatenniselaud, 
arvutid, pallid, reketid, võrgud, kiid jms. ja ruumide korrashoid 

 Noortelaagrite ja väljasõitude korraldamine (investeeringud noorte reisidesse) 
 Valla buss (koos juhiga), mida oleks võimalik kasutada nii noortel kui ka teistel valla 

elanikel väljasõitudeks jne. Õhtuse transpordi korraldamine valla piires (treeningud ja 
üritused, mis lõpevad hiljem) 

 Noorte omaalgatuste toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine 
 Väliste noorte kogunemiskohtade loomine (mänguväljakud väiksematele) 
 
 


