
JAP SET – aprill 2022- märts 2023 

 
10.06.2022  JAP Noortekogu SET kohtumine 
20.06.2022  JAP Noortekogu SET kohtumine 
30.06.2022  JAP Noortekogu SET kohtumine 

 
Eesmärk on saada osalejatelt tagasisidet Lõppeva perioodi prioriteetide 1 ja 4 kohta ning uue perioodi 
suundumusi. 
METOODIKA: Küsimused, osalejatele:  
1. JAP tegevuspiirkonna hetkeolukorra kaardistus läbi noorte silmade 
2. JAP tegevuspiirkonna investeeringu vajadused tulevikus läbi noorte silmade 
3. JAP tegevuspiirkonna tegevuste vajadused tulevikus läbi noorte silmade 
 
 
KOKKUVÕTE:  

 
Kokkuvõte 1 
Järva valla noorte poolt välja toodud kodukoha puudused ja ettepanekud tulevikuks 
Osales 8 noort ja nende noortejuht Aune Suve-Kütt. 
 
• Vähe kergliiklusteid. Kergliiklusteid võiks olla Imaverest Eistverre ja Käsukonda, Koigi ümbruses, 

Koeru – Väinjärve, Koerus Santovi teel, Sääskülast Albusse. Olemasolevad kergliiklusteed on väga 
head, kergliiklusteed aitavad kaasa liikumisharjumuste parendamisele 

• Välitegevused lastele ja noortele ei ole igal pool ühtmoodi hästi: võiks olla välijõusaale, slackline, 
katusealuseid paviljone, kus noortel oleks võimalik väljas olla; pinke, skatepark, arvestada tuleb ka 
seda, et erinevatel vanustel oleks erinevad kohad, kus nad saavad olla, sest väikestele algklassi 
lastele tunduvad 7-9 klassi õpilased juba väga suurtena ja kui siis veel on mõni halvasti käituv 
kamp, siis on nad ikka päris hirmsad. 

• Suveks teha ruumieksperimente väikekohtades (nagu on Paide keskvälja, mis suveks saab teise 
ilme) 

• Pargid ja järved ning veekogud võiksid olla hoolitsetud ja atraktiivsed. Nt Koigi mõisa pargis 
veekogud on kinni kasvanud. 

• Discgolfi radadel võiks tihemini niita, sest liiga kõrge rohu seest ei leia kettaid üles. Malevlased 
võiksid kasvõi vikatiga niita kui niitmiseks bensiiniraha vähe on. 

• Õue objektide kaitseks võiksid olla turvakaamerad. 
• Koeru lasteaed võiks suurem olla, et väikestel lastel oleks seal hea olla ja lastest poleks järjekorda 
• Noortekeskused võiksid olla kaasaegsemad: värviremont, uuemaid ja tervemaid laudu-toole-

diivaneid, kaasaegne kööginurk, uusi ja kaasaegseid lauamänge, kott-toolid, mõnes kohas on vaja 
suuremaid ruume, piljardilaud Koigis 

• Maapiirkonnas on vaja liikumiseks kohalikku Bolti kuna bussiliiklus on lihtsalt nii halb. 
• Inimeste vaimne tervis – nii lastel, noortel kui ka täiskasvanutel. Ei osata enda või teiste puhul ära 

tunda, mis on tunnused, ei osata kuhugi pöörduda ja ei teata, kuidas saaks lähedast aidata, kui aru 
saad, et on probleemid.  Võiks olla rohkem koolitusi ja kogemuslugusid, mille abil saaks aru, 
millised võivad vaimse tervise probleemid olla. Füüsilisest tervisest räägitakse rohkem, kuid 
vaimne tervis on praegu suur probleem ja see on selline, mis välja ei pasta, aga sellest on vaja veel 
rääkida. Võiks olla kohtumisi psühholoogidega, kes räägiksid ja tutvustatakse kust saada vaimsete 
probleemide korral abi. 

• Inimeste omavaheline suhtlus: arusaamine olukorrast, mõistmine, probleemi arutamine. Soov on, et 
ei lahterdataks lihtsalt nii, et ah sul on puberteet või ära jonni ja saa juba üle oma murest. Lapsed 
ise ju ei lähe vanematele ütlema, et kuule saa üle sellest, et sulle su töö ja ülemus ei meeldi ja su selg 
valutab, mis sa hädaldad siin, sul on lihtsalt keskeakriis või et sa oledki lihtsalt vana. 
Probleemidesse ja olukordadesse on vaja süveneda. 

• Usaldus ja austus üksteise vastu õpetaja/õpilane, laps/lapsevanem, koolitöötajad omavahel. Oskus 
ja tahe noortega suhelda neile arusaadavas keeles. Oskus lastele ja noortele selgitada, sest me 
oleme veel noored ja ei tea kõike, miks ja kuidas ja eriti oluline koolis, et õpetaja saaks aru, kas 
õpilane sai aru.  

• Noortega koostöö ja paindlikkus on mõnes kohas puudulik; küsitakse küll arvamust, kuid sellega ei 
arvestata või teevad täiskasvanud ikka nii nagu nad heaks arvavad, sest neil on nii mugavam. 
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• Muret teeb õpetajate vahetumine ja vanemate õpetajate vananenud vaated ja endaga mitte 
rahulolemine, mis kajastub õpetajate lahkumisest koolist ja osadel õpetajatel ei ole tunnid 
huvitavad, samas kui teiste puhul on tunnid huvitavad ja õpetajad särasilmsed. 

• Teismelistele on vähe eakohaseid tegevusi.  
• Võiks olla veel TORE laagri taolisi asju, mille abil saab oma tunnetest ja mõtetest paremini aru, see 

annab palju julgust juurde. Noortele oleks vaja suhtlemiskoolitust, pingetalumise koolitust, kuidas 
pingelistes olukordades paremini toime tulla. 

• Erinevaid tegevusi, mida võiks olla: kokandusring „Köök ümber maailma“, väikestele käelised 
meisterdamised, suurtele trennid nt Imaveres maadlusring, poksiring, bmx trenn, rulatrenn, tõuksi 
trenn, kasvõi kolm-neli korda ja siis järgmine ekstreemsporti tutvustav ring;  tantsuring, võrkpall, 
korvpall, lauluring, grafiti koolitus ja eraldi grafiti sein, kuhu võibki koguaeg peale maalida, vahel 
vaja vaid valgeks teha, et uuesti alustada; rahatarkuse mängud näiteks Cashflow, teha eraldi 
lauamängude päev või turniir ja selle tarbeks osta palju erinevaid lauamänge, et saaks neid pärast 
noortekates kasutada. 

 
 
Kokkuvõte 2 

Paide linna maapiirkonna noorte poolt välja toodud kodukoha puudused ja ettepanekud tulevikuks 

Osales 4 noort ja nende noortejuht Kaja Aunpuu. 

• Sisseostetud teenusega koolitoit nt Dailylt pole noortele sobilik, see on maitsetu ning kohapeal 

soojaks tehtud. Vajalik on tõsta koolitoidu kvaliteeti nii maitse kui tooraine osas. Koolitoiduks 

tohib kasutada ainult kvaliteetset toorainet. Oma kokad tuleb koolidesse tagasi tuua. Koolitoit 

peaks olema sama maitsev nagu on Tarbja Lasteaed-koolis, kus on oma kokk, kes teeb imehäid ja 

maitsvaid toite. 

• Maakohad peaksid olema Paide linnaga ühendatud kergliiklusteede abil, et inimesed saaksid 

bussitranspordist olla sõltumatud. Kergliiklusteed aitavad kaasa liikumisharjumuste 

parendamisele. Vajalik kergliiklustee Tarbja-Paide. 

• Bussiliiklus maapiirkondades on kehv – bussiajad ei ole sobilikud, et saaks Paidesse ringidesse või 

trennidesse või muul moel liikuma. Pole bussiväljumisi iga päev või on liiga hõre graafik bussil ja 
suvevaheajal on bussi graafik veel hõredam. Samuti ei soosi bussitransport maanoorte käimist 

õhtuti maanoortekates, seda lihtsalt pole sellel ajal. Praegu Tallinn-Tartu maantee ehitusega on 

Otikul vaid üks bussipeatus, kuhu ühel suunal saamiseks peab jalgsi tegema ülipika ringi enne, kui 

bussile saab. Loodetavasti see laheneb, kui tee ehitus valmis saab. 

• Selleks, et noor saaks liikuma peavad teda vedama lapsevanemad. Asja aitaks lahendada 

maapiirkonnas Bolt või mingi kogukonnatransport, mida saaks tellida. 

• Välitegevusi on väikestele lastele, aga noortele ei ole väga palju atraktsioone ja seetõttu käiakse 

väikeste mänguplatsidel ja siis lähevad aeg-ajalt asjad katki. Suurtele võiks olla Tarbjal külakiik 

või mõni ronila või mõni sarnane atraktsioon, mis oleks huvipakkuv just noortele. 

• Suviseks supluseks on olemas Tarbja tehisjärv, kuid see võiks olla suurema rannaalaga ja laste 

atraktsioonidega, piknikukohtadega. Järv võiks olla hoolitsetud ja selle ümbrus niidetud, et sinna 

läheks rohkem inimesi. 

• Teede olukord on hea ja heakord üldjuhul ka. Discgolfi radadel võiks tihemini niita, sest liiga 

kõrge rohu seest ei leia kettaid üles. Malevlased võiksid kasvõi vikatiga niita kui niitmiseks kütuse 

jaoks raha vähe on. 

• Anna noortekeskuse seinad vajavad remonti, sest seinad kobrutavad. Üldiselt on noortekeskused 

asjadega varustatud, kui alati võiks olla kaasaegsemat sisustust või uuendada olemasolevaid, mis 

on aja ära elanud: piljard, õhuhoki, pinksilaud (vaja on uusi reketeid). Äge oleks noortekasse 

saada üherajaline bowing ja elektriline korvirõngas 

• Noortekas võiks rohkem noori käia, siis oleks põnevam. Teha üks kokkusaamise õhtu ja 

tutvustada, mida noortekas teha saab. 

• Huvitav oleks korraldada Airsofti mänge noortekates. Paidesse võiks tulla Airsofti keskus.   

• Paide vajab uhket ja uut turismiatraktsiooni – näiteks oma Eiffeli torni, mille tõttu inimesed 

Paidesse tuleksid. 
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• Kogukondlik avatud töökoda, kuhu saaks minna oma ratast või autot parandama või midagi muud 

ehitama, sest kortermajas tavaliselt inimestel pole kõike vajalikku, et midagi ehitada või 

remontida. 

• Metsloomade tõttu tunnevad noored muret turvalisuse pärast, kuna suurlauda juures on hoone 

taga surnud lehmad, siis metsloomad nt hundid jt, käivad seal söömas ja metsloomi võib kohata ka 
aiamaade ligiduses ning seepärast ei tundu just eriti turvaline seal käia.  

 

Kokkuvõtte koostas Sille Pudel 


