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 10 soovitust heaks e-noorsootööks 
 

1. E-noorsootöö on tulnud selleks, et jääda. Oleme arengutega kaasaskäimiseks paindlikud.  

2. E-lahenduste puhul on keskkond küll teine, aga sisuliselt teeme ikka sedasama noorsootööd avatud 

noorsootöö meetodil ehk noorsootöö põhimõtted ja eetilised kaalutlused kehtivad ka siin. 

3. Lähtu noorte huvidest ja vajadustest. Vali sellised e-kanalid, kus on need noored, kelleni soovid jõuda. 

Tee e-noorsootööd koos noortega. 

4. Korralda e-noorsootööd selliselt, et selles oleks oma õpetlik iva. Võimalda noorel kogeda mitteformaalset 

õpet. 

5. Julge pealehakkamine on pool võitu. Proovi, saa kogemusi ja vajadusel tee midagi teistmoodi. 

6. Uute keskkondade sissetöötamine võtab aega. Ole järjekindel ja anna noorele uue keskkonnaga 

harjumiseks aega.  

7. Alusta väikestest asjadest. Loo sisu, millega saad noorega kontakti ja kaardista noore vajadusi.  

8. Väldi sisutootmisesse uppumist. Kasuta rohkem live’e (otseülekandeid) õppevideote asemel. Tee 

koostööd ja kasuta kolleegide loodud sisu. 

9. Sea e-noorsootööle eesmärk. Püsita selge eesmärk, mõõda eesmärgi saavutamist, analüüsi tulemusi ja tee 

järeldusi. 

10. E-noorsootöö kaotab piirid. Jõuame noorteni, kelleni muidu ei jõuaks. Osalemiseks ei pea noor asuma 

noortekeskuse tegevuspiirkonnas, vaid võib olla kasvõi teisel pool maakera. 

Kuula „Nutivaramu taskuhäältele“ antud Kaisa Orunuka intervjuud e-noorsootöö teemal. Saatejuht Karl Kirt. 

Avaldatud 28. aprillil 2020. 

 

 

 

  

https://entk.ee/special_posts/osa-2-avatud-noorsootoo-e-keskkondades-mis-miks-ja-kuidas-tallinna-noortekeskuste-naitel/
https://entk.ee/special_posts/osa-2-avatud-noorsootoo-e-keskkondades-mis-miks-ja-kuidas-tallinna-noortekeskuste-naitel/
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Mis on e-noorsootöö? 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse välja antud Nutika noorsootöö kontseptsioonis kõneletakse terminist nutikas noorsootöö. 

Rõhutatakse, et nutikas noorsootöö ei ole omaette tegevus või meetod ega asenda olemasolevaid praktikaid, vaid 

selle abil saavad noored ja noorsootöötajad seniste 

kogemuste baasil, uusi seoseid otsides ning uusi 

vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh ka 

digitaalseid) nii praeguste probleemidega kui ka uute 

väljakutsetega toimetulekuks. Nutikas noorsootöö on 

osa noortevaldkonnast, mis lähtub tegevustes 

noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning 

üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist. Nutika 

noorsootöö tegevused lähtuvad noorte ja 

noorsootöötajate vajadustest, arvestavad ühiskonna ja 

tehnoloogia arenguid, sh üleilmastumist, võrgustamist ja 

e-lahendusi, pakuvad alternatiive traditsioonilistele 

lähenemistele noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, 

eksimiseks ja kogemustest õppimiseks. 

Tallinna noortekeskused said e-noorsootöö hoo sisse 

2020. aastal. Heal lapsel oli kasutusel mitu nime: 

virtuaalne noorsootöö, online noorsootöö, digitaalne 

noorsootöö jt. Edaspidi soovitame e-kanalites tehtavaid tegevusi nimetada e-noorsootööks. 

Kokkuvõtvalt on e-noorsootöö osa noortevaldkonnast ja noortekeskuse tavapärasest tööst pakkudes alternatiivi 

traditsioonilistele lähenemistele noorsootöös. E-noorsootöö toob innovaatilisi lahendusi noorsootöö teenuse 

osutamisel ja pakub täiendavat tegevuskeskkonda. 

Kes on digipädev noorsootöötaja? 

 

Eduka e-noorsootöö võtmekomponent on digipädev noorsootöötaja, kes oma näo ja nimega suhtleb noorega 

otsekontaktis e-keskkonnas.   

Digipädevuse komponendid on:  

 Infokirjaoskus; 

 kommunikatsioon ja koostöö,  

 digitaalse sisu loomine, 

 turvalisus; 

 probleemilahendamine (Digitaalne areng ja noorsootöö). 

Noorsootöötaja loob ja kujundab aktiivse, loomingulise ja identiteeti toetava, turvalise ja noori kaasava 

arengukeskkonna mistahes digitaalses kanalis. 

  

Mis on e-noorsootöö eesmärgid? 

 noorsootöö teenuse pakkumine seal kus noored 

on; 

 alternatiivi pakkumine; 

 jõudmine noorteni, kelleni muidu ei jõuaks. 

E-noorsootöö eesmärgiks on kaasaaegsete võimaluste 

rakendamine noorsootöös,  sh.  

 sotsiaalne suund ehk suhtlemine noortega 

digiplatvormide vahendusel; 

 praktiseeriv suund ehk erinevad harivad ja 

kaasavad tegevused Internetis. 

https://entk.ee/nak-veeb/wp-content/uploads/2017/10/Nutika-NT-kontseptsioon-EST-web.pdf
https://entk.ee/wp-content/uploads/2019/02/Digiareng-ja-Noorsoot%C3%B6%C3%B6-2.pdf
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Millele e-noorsootöö keskendub? 

e-noorsootöö tegemiseks on palju võimalusi. Siit leiad Tallinna näiteid 6 alategevuse lõikes: 

1. avatud noorsootöö 

2. e-sport 

3. noorte jõustamine 

4. noorteinfo ja nõustamine 

5. tööhõivelisuse toetamine 

6. huvitegevus 

Alaeesmärkide jaotusel on võetud eeskuju avatud noorsootöö määratlusest Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehel: 

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/. Täpsemad selgitused ja viited näidetele: 

1. avatud noorsootöö – võimalus noortekeskuse e-keskkonnas kohtuda sõpradega, suhelda, mängida laua- 

või interaktiivseid mänge, vaadata koos filme, muusikavideoid, kuulata podcaste, osaleda mitmesugustel 

koostegevustel, võimalus korraldada turniire, võistlusi, konkursse jne; 

Näiteks: 

Kendama trikkide võistlus Instagramis, noore omaalgatus, Põhja-Tallinna Noortekeskus 

https://www.facebook.com/PTnoortekeskus/posts/4201245366559521 

Noorte podcast "Podlasna", Lasnamäe Noortekeskus 

https://www.youtube.com/channel/UCe9PG0LMJne8WIS628Zz7Fw  

Hundimäng Zoomis, Valdeku Noortekeskus, Tallinna noortekate Gaming Day "Among Us" Discord’is;  

Kuldvillak Zoomis, Pääsküla Noortekeskus 

https://www.facebook.com/valdekunoortekeskus/photos/a.1290226687697388/3850721461647885 

Fotoaktsioon "Ajasammud", Tallinna noortekeskuste välisvabatahtlikud 

https://www.facebook.com/noortegija/photos/a.504498882901282/3990328480984954/  

Tallinna Minecrafti Challenge'i võistlus Põhja-Tallinna Noortekeskus 

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noored-andsid-silmapaistvatele-Tallinna-hoonetele-virtuaalse-kuju  

Muusikavideote vaatamine ja hindamine „Muusikakomitee“, Nõmme e-noortekas Discordis 

https://www.facebook.com/valdekunoortekeskus/photos/3883836155003082  

 

2. e-sport – arvutimänguturniiride algatamine, ettevalmistamine, korraldamine ja koos mängimine jne; 

Näiteks: 

Arvutite ehitamine, Tallinna noortekad 

https://www.facebook.com/PTnoortekeskus/photos/a.314185098598920/2907577129259691 

Gaming Day sari, kord nädalas arvutimängude mängimine koos noortega, Tallinna noortekad 

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/
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 https://www.facebook.com/PTnoortekeskus/posts/4374274765923246  

GiTGud e-spordi turniir, Tallinna noortekad 

https://www.facebook.com/events/803850953696978  

https://www.facebook.com/194400733910691/videos/388192128982480  

Videomängud, stream'id ja kübersportlik tegevus YouTube kanal КлеверGaming, Lasnamäe noortekeskus 

https://www.facebook.com/lasnamaenk/photos/a.154827094550768/4222373217796115/  

 

3. Noorte jõustamine, sh 

projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine – noorte võimestamine ja nii rahaliste (vt näiteks 

https://www.teeviit.ee/kust-leida-toetust-oma-idee-teostamiseks/) kui mitterahaliste ideede teostamiseks noorte 

nõustamine;  

vabatahtliku tegevuse võimaldamine noortele – noored puldis (nt. take-over), e-kanalite arendamine ja seal 

heakorra tagamine jne; 

noorte aktiivgruppide koordineerimine või toetamine – nt sotsiaalmeedia aktiivgrupp, skatepargi aktiivgrupp, 

bändiruumi aktiivgrupp jne; 

Näiteks:  

Nopi üles ideede projektikonkurss, Põhja-Tallinna noortekeskuse noored köögigurud 

https://www.facebook.com/283912898619620/videos/1032957740450365  

Noored vabatahtlikud saatejuhtidena, Tallinna noorsootöö valdkonna tunnustuskonkurss "Suured teod" 

https://www.facebook.com/213778451973328/videos/454350322412224  

Pääsküla noortekeskuse ekstreempargi infogrupp 

https://www.facebook.com/groups/355560641520114  

Mustamäe Avatud Noortekeskuse aktiiv 

https://www.facebook.com/MustamaeAvatudNoortekeskus/posts/3688029754597009  

 

4. Noorteinfo ja nõustamine, sh  

noorteinfotöö – noorteinfo loomine noortega koostöös ja selle vahendamine noortele. Ühelt poolt on see 

usaldusväärse info otsimine koos noortega, noortele info vahendamine aga ka infokirjaoskuse õpetamine. Teisalt 

on noorteinfotöö noortega koos info üle kriitiline arutlemine, noorte toetamine saadud teadmisest arusaamise 

kujundamisel ning sealt edasi iseseisvate valikute ja otsuste tegemisel. Nt noorte teavitamine, viktoriinid, 

teadmistelahingud, teemapäevad, podcast’id, live’id jne; 

noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine - esmane tugi noorele 

erinevate individuaalsete probleemide ja küsimuste kaardistamiseks ja väljaselgitamiseks. Noorsootöötaja loob 
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noorega kontakti ja hoiab temaga usalduslikku suhet järgides konfidentsiaalsuse nõudeid. Vajadusel suunab 

erialaspetsialisti juurde ja teeb juhtumite osas koostööd erinevate osapooltega; 

ennetusalased temaatilised tegevused – nt liiklusturvalisus, sõltuvuskäitumine: alkohol, narkootikumid, tubakas, 

arvuti, energiajoogid; kiusamine; ohud internetis; tervislikud eluviisid, sh tervislik toitumine, seksuaalkasvatus, suhted, 

väärtuskasvatus jne 

individuaalne töö – noorega üks ühele kontakti loomine, usaldusliku suhte kujundamine, vajaduste kaardistamine, 

juhendamine jne. 

Näiteks: 

Noorteinfo noorelt noorele, Valdeku noortekeskus 

https://www.facebook.com/valdekunoortekeskus/posts/3013061832080523  

Noortekeskuse nädalaprogramm, Valdeku noortekeskus 

https://www.facebook.com/valdekunoortekeskus/posts/3898053053581392  

"Hädaabinumber 112", Haabersti Noortekeskuse multimeediaring Veebimull 

https://www.facebook.com/542256345919007/videos/150447853559282  

Insta vlog "Vaimne tervis, heaolu ja depressioon", Kristiine Noortekeskus 

https://www.instagram.com/p/CKTlSi7DShA/  

Liiklusässa projekti õppevideo "Eeskujuliku jalgratturi varustus", Haabersti Noortekeskus 

https://www.instagram.com/p/CANS9oBAw5x/  

Videosari "Puust ja punaseks. Viiruse leviku mudel", Kristiine Noortekeskus 

https://www.youtube.com/watch?v=cj4kO5LVCC8  

Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate ühispöördumine noorte poole seoses eriolukorraga 2020 

https://www.facebook.com/213778451973328/videos/777803159415994  

 

5. tööhõivelisuse toetamine - tööelu tutvustamisega seotud tegevused; 

Näiteks: 

Noored tutvustavad oma ameteid: vabatahtlik, endokrinoloog, vintaažkaupluse asutaja, Lasnamäe noortekeskus; 

stilist, Kristiine noortekeskus; toitumisnõustaja, biohäkker, intensiivraviõde, parkuurija, kaitseväelane, ujuja, Noor 

Tegija 

https://www.facebook.com/lasnamaenk/photos/a.154827094550768/4222155051151265/  

https://www.instagram.com/lasnamaenk/ (highlights) 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17874151324728429/  

https://www.instagram.com/noortegija/ (highlights) 

Noor Tegija Facebook LIVE, noored tutvustavad oma ameteid: parkuur, tants, õpilasfirma, looduskosmeetika, 

tänavakunst 
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https://www.facebook.com/noortegija/posts/4817224478295346  

https://www.facebook.com/noortegija/live_videos/?ref=page_internal  

Hoog sisse programmi teavitus, Lasnamäe noortekeskus 

https://www.facebook.com/lasnamaenk/photos/a.1122375204462614/4211688705531233/  

 

6. huvitegevus – võimalus osaleda avatud liikmeskonnaga huvitegevuses, kus ringi või klubiga ühinemiseks 

pole tavaliselt vaja end eelnevalt registreerida ega maksta osalustasu; 

Näiteks: 

Kirju koera valmistamine, Haabersti noortekeskuse TikTok 

https://www.tiktok.com/@haaberstinoortekas/video/6935493248945294598?lang=en&is_copy_url=1&is_fro

m_webapp=v2  

Õuetrenn, Valdeku noortekeskus 

https://www.facebook.com/766151150104947/videos/212338699827753  

Meisterdamisideid lihavõttepühadeks, Mustamäe noortekeskus 

https://www.instagram.com/p/CNFZnJsDexN/  

Vurri valmistamine, noore omaalgatus, Haabersti noortekeskus 

https://www.facebook.com/542256345919007/videos/2339034116241212  
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Pea meeles! 

 

1)   Noortele suunatud tegevus on noorsootöö kui see toimub lähtudes noorsootöö põhimõtetest. Iga noortele 

suunatud tegevus e-kanalis ei ole e-noorsootöö. 

 Meil ei ole vaja pakkuda konkurentsi meelelahutussektorile. Noortele meelelahutuse pakkujaid on väga 

palju. Pelgalt noore vaba aja sisustamine meelelahutusega ei ole e-noorsootöö. Loomulikult peab e-

noorsootöö olema FUN, aga mitte ainult.  Meelelahutuslikuks eesmärgiks mõeldud tegevusi saab muuta 

noorsootööks teadlike valikutega. Näiteks mänge tuleks teha noorsootöö võtmes, kaasates noori, lisades 

õpetliku momendi ja soodustades mitteformaalset õppimist. 

2)   Pööra tähelepanu nii protsessile kui tulemusele. Protsess, kus on tegemist noore ideega, noor ise korraldab, 

kogeb iga sammuga seotud väljakutseid, õpib tegevuse käigus uusi oskusi jne võib olla isegi olulisem kui tulemus. 

Luba noorel turvaliselt katsetada ja vajadusel ebaõnnestumisest õppida ning julgusta uuesti proovima. 

 Kui sina noorsootöötajana tunned, et teed ära kogu töö, siis on kuskil midagi valesti. Liigu selles suunas, et 

põhiroll mistahes ülesande või algatuse tegemisel on noorel. Sina oled olemas, toetad, julgustad, juhid 

tähelepanu, juhendad, oled mentor, võimestad, võimaldad jne. 

 

Kokkuvõtteks 

 E-noorsootöö on tulnud selleks, et jääda.  

 Selleks, et leida sobivaid lahendusi ja meetodeid noorsootööks veebikeskkonnas on vaja: 

· Tegutsemisjulgust 

· Katsetada, eksimustest õppida ja proovida uuesti. 

 Kui töö ei edene, mõtle läbi, kas on ehk 

· Vale kanal? 

· Vale tegevus? 

· Valesti tehtud? 

 Õigele teele aitab sind see kui lähtud noore huvidest ja vajadustest ning kaasad noori igal sammul. Noorte 

kaasamine aitab sul teha õigeid asju, õiges kohas, õigesti!  
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Nõuandeid e-noorsootööks ja sotsiaalmeedia kanalite haldamiseks? 
 

 Lähtu e-noorsootöös avatud noorsootöö põhimõtetest, noorsootöötaja kutsestandardist ja 

noorsootöötaja kutse-eetikast. 

 Noorteinfo teenuse osutamisel lähtu noorteinfo põhimõtetest. Noorteinfotööd tehakse noortele ja 

noortega koostöös. Noortekeskuse info jagamisel eelista sama stiili (nt font, värvid jms), et noorel oleks 

hõlpsam noortekeskuse teateid muust infost eristada. 

 

Joonis1. Noorteinfo (https://www.teeviit.ee/noorteinfo/) 

 Analüüsi e-kanaleid, kus sinu sihtgrupp viibib ja mida oleksid valmis kasutama. Tutvu ja arvesta  e-kanalite 

teenustingimustega (sh nõuded vanusele). 

 Kaasa e-kanalite valimisel ja kujundamisel noori. Usalda, aga kontrolli. 

 Lase noortel ise luua sisu. 

 Hoolitse selle eest, et e-noorsootöö võimaldaks noorel kogeda mitteformaalset õpet. 

 Hoolitse turvalise keskkonna kujundamise eest, sh kaitse privaatseid vestlusi kolmandate osapoolte eest 

ja järgi konfidentsiaalsuse nõudeid. Paku välja virtuaalses keskkonnas suhtlemise hea tava. Turvatunnet 

saad luua, kui tood üle füüsilises keskkonnas kasutusel olnud norme. 

 Loo tasakaal videosalvestuste ja reaalajas toimuvate veebikohtumiste vahel. Vahetud kohtumised 

ekraani vahendusel aitavad hoida grupitunnet ja toetavad omavahelist suhtlemist. Samuti on reaalaajas 

toimuvad tegevused enamasti vähem ajamahukad kui salvestused. 

 Jälgi, et tegevused ei nõua osalejalt liiga palju ekraani taga olemist. 

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downloadFile/10667802
https://www.teeviit.ee/noorteinfo/wp-content/uploads/2020/03/Noorteinfo_PDF.pdf
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 Kontakti hoidmine ja suhte hoidmine on oluline ka lapsevanemaga, eriti kui soovid jõuda nooremate 

vanusegruppideni, kes oma vanuse tõttu ise e-kanalites aktiivsed ei ole.  

 Loo rohkem jagamakutsuvat sisu. Kui soovid oma e-tegevustesse või konto jaoks rohkem külastajaid, siis 

loo sisu, mida hakatakse meelsasti edasi jagama (st on viraalne). See on tõeline väljakutse. Jagamakutsuva 

sisu tootmiseks planeeri piisavalt aega, kuna see vajab põhjalikku sihtgrupi mõtestamist, taustatööd ja 

lahendussvariantide genereerimist. Ideid on kasulik hankida teiste kogemustest ja vaadata 

populaarsemaid viraalvideoid jm sisu.  

 Ole järjepidev ja integreeri erinevaid kanaleid.  

 

 

Pilt 1. PUUST JA PUNASEKS #3 Mis on online/virtuaalne noorsootöö. (Erko Sõrmus, Kristiine noortekeskus, 

https://www.youtube.com/watch?v=jfUo9rCp_P0) 

 

 Sotsiaalmeedias optimaalse postitamise sageduse kohta on erinevaid arvamusi. Näiteks on toodud 

välja, et üks kord nädalas postitades kaotad sideme oma publikuga. Postitades rohkem kui 2 x päevas, 

ületab see juba aga tüütamise piiri. Kui soovid olla oma valdkonna filter ja parimaid postitusi jagada, siis 

arvesta, et enda sisu postitamine ei jääks tagaplaanile. Kahe teiste sisu jagamise kohta võiks olla vähemalt 

üks enda sisu postitamine.  

 Sotsiaalmeedia kanalite haldamine tähendab ka postkastis sõnumitele ning (vajadusel) 

kommentaaridele vastamist (minimaalselt 1 kord päevas) ning rämpspostituste kustutamist.   

 Noortekeskuse sotsiaalmeedia sisuloome mõjutab nii noorte aktiivsust keskuse e-noorsootöö tegevustes kui 

ka noortekeskuse mainet, suhteid noortega ja lapsevanematega, koostööpartneritega, 

sisekommunikatsiooni ja sisekliimat ning noorsootöötajate mainet.  

 Mõnikord arvatakse, et sotsiaalmeedias võib lubada endale kehvemaid fotosid, tekstides rohkem vigu, 

suhtluses rohkem familiaarsust. See ei ole nii. Ka internetis on noorsootöötaja eeskuju, haridusvaldkonna 

spetsialist mitteformaalse õppe valdkonnas ja ei saa lubada endale rohkem lohakust. Ka sel juhul kui 

sotsiaalmeedia kanalites ideede ja sisu loomine usaldatakse noortele (mis on väga tervitatav), siis lasub 

https://www.youtube.com/watch?v=jfUo9rCp_P0
https://www.youtube.com/watch?v=jfUo9rCp_P0
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noorsootöötajal vastutus võimaldada noortel teha seda hästi. Noortel peab olema võimalus protsessist 

õppida, areneda ja tunda uhkust hea kvaliteedi üle nii tekstis, disainis, aga ka fotode ja videote puhul.  

 Fotode kasutamine internetis ja sotsiaalmeedias eeldab nõusolekut autorit.  

Enamik fotograafe lubab oma töid kasutada, kui tood viite pildi teinud isikule ja tema veebilehele – küsida 

tuleb ikka.  

Postituste illustreerimiseks on võimalik pilte otsida ka tasuta portaalidest (nt Pixabay.com, Pexels.com). 

 Isikuandmete kaitse.  

Kui soovite noortekeskuse noortest tehtud pilte avalikustada näiteks sotsiaalmeedias, siis peab olema 

kindel, et pildile jäänud isikud on avalikustamisega nõus.  

Alaealise puhul tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt, kelleks reeglina on lapsevanem. 

Seejuures tuleb arvestada, et inimene võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Oluline on teadvustada, et 

kord internetti lisatud fotot on väga raske või isegi võimatu eemaldada. Järgida tuleb nende 

lapsevanemate soovi, kes ei ole nõus oma laste pildistamisega ja nende piltide avaldamisega.  

Küsi kirjalik nõusolek. 

 Kasuta statistikat pidevalt, et saada tehtud valikutele tagasisidet, mis toimib ja mis mitte. Analüüsi 

statistikat koos noortega, luba neil andmeid mõtestada ja teha järeldusi. E-kanalite vallutamine on pidev 

võitlus, mida väga tõenäoliselt saadavad nii tagasilöögid kui edusähvatused. Sellegipoolest võib neid, kes 

alla ei anna ning järjepidevalt oma tegevust parandada püüavad, saata suur edu. 

 Ära unusta, et avalik tegevus võib kaasa tuua ka kriitikat ja negatiivset vastukaja. Ka negatiivne tagasiside 

on oluline ja ebakorrektseid kommentaare tuleb ette. Sisu haldamisel on kohustus jääda sealjuures 

viisakaks. 
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Mõisted 

 

Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada 

tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö 

tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt 

noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, 

mille raames toetatakse noort olema noor või noore saamist täiskasvanuks. Tulemustele keskendumise asemel on 

olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna 

kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline. Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärkidest peavad tegevused 

olema: 

 hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi; 

 võrdseid võimalusi tagavad ehk sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust,  majanduslikust 

või sotsiaalsest taustast; 

 läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor 

sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides; 

 toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende 

puhul kaasa. 

Nende noorsootöö põhimõtete järgi on noorel inimesel õigus: 

 teha mitmesuguseid valikuid ning valida erinevate võimaluste hulgast endale kõige sobivam; 

 saada piisavalt toetust, et saavutada oma potentsiaali; 

 arendada oma väärtusi, suhtumisi ja võimet kriitiliselt analüüsida ümbritsevat maailma. 

Avatud noorsootöö põhimõtete rakendamiseks kasutatakse nn avatud noorsootöö meetodit, mis on noortele 

arendavaks tegevuseks tingimuste loomise vahend, mille korral tegevus: 

 on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele 

ja rahalistele võimalustele; 

 kaasab aktiivselt noori tegevuste algatamisse ning arendamisse; 

 võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades 

esikohale noore omaalgatuse arendamise ja luues tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige 

kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu. (ENTK veebileht) 

Esmane nõustamine noorsootöös – noore ja noorsootöötaja vahel vestlus, mille eesmärk on kaardistada noore 

küsimusi, probleeme, vajadusi ja anda temale tagasiside ning vajadusel kaasates ka teisi erialaspetsialiste või 

noorte edasisuunamine otse erialaspetsialistideni spetsialiseeritud abi ja tugi järele (Noorteinfo käsiraamat). 

Mitteformaalne õpe – organiseeritud õppetegevus, mis võib toimuda erinevates keskkondades, sh haridusasutustes, 

aga ka väljaspool, kohtades, kus õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine eesmärk. 

Mitteformaalses õppes lähtutakse kõigepealt õppijatest ja nende vajadustest end arendada. Mitteformaalset 

õppimist iseloomustab mitmekülgsus, paindlikkus, kohandatavus, osalemise vabatahtlikkus. Mitteformaalselt õppimist 
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tavaliselt ei hinnata ning välja ei anta sertifikaati. Läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka 

näiteks vabatahtlikud või eakaaslased (Noorteinfo käsiraamat). 

Noorsootöö – tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel 

perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö on töö noortega, mis sisaldab suhtlemist, 

suhestumist, mõtestamist ja võimestamist. Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 1) 

noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 2) tingimuste loomisel 

teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest; 3) noorsootöö põhineb noorte osalusel 

ja vabal tahtel; 4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust; 5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja 

partnerluse põhimõttest (noorsootöö seadus). 

Noorsootöötaja kutse-eetika – noorsootöö põhiteesid, mida järgib oma töös noortega noortevaldkonnas tegutsev 

spetsialist. Noorsootöötaja kutse-eetikas on kirjeldatud põhiteesid noore ning noorsootöö keskkonna suhtes.  

Noore suhtes on põhiteesid järgmised:  

1) noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas;  

2) noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub noore arvamustesse ja maailmapilti lugupidamise ja 

sallivusega;  

3) noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põhimõttest, noorsootöö ja selle korralduse 

põhimõtetest;  

4) noorsootöötaja lähtub oma töös noorest, võttes arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet. 

 Noorsootöö keskkonna suhtes on põhiteesid järgmised:  

1) noorsootöö tegemise keskkond on noore poolt aktsepteeritav ning soodustab mitteformaalset õppimist;  

2) noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste 

loomisele suunatud;  

3) noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest. (Noorteinfo käsiraamat). 

Noorteinfo – 7−26-aastastele noortele suunatud info, mis lähtub noorte vajadustest ja huvidest, trendidest 

ühiskonnas ning on noortele kättesaadav ja mõistetav (Noorteinfo käsiraamat). 

Noorteinfo teenus – süsteemne ja kindlatel põhimõtetel tuginev teenus, mida pakuvad noorsootööasutuste ja 

noortega töötavate spetsialistid noortele vanuses 7−26 lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest, toetudes 

noorsootöö ja noorteinfo põhimõtetele (Noorteinfo käsiraamat). 

Noorteinfotöö – protsess, mille käigus toimub süsteemne ja eesmärgistatud noortega töötavate spetsialistide töö 

infoga, mis sisaldab noortelt vajaliku ja huvipakkuva info väljaselgitamist, noorteinfo kogumist, loomist, 

süstematiseerimist, säilitamist, info vahendamist noortele noortepärasel viisil ja kujul ning koos noortega noorteinfo 

mõtestamist (Noorteinfo käsiraamat). 
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