
Kodukandi Noorte Päevad toimuvad projekti Tulevikuküla Kujundajad raames, mida toetavad 

Hasartmängumaksu Nõukogu ja Põllumajandusministeerium 

 

    

KODUKANDI NOORTE PÄEVAD 2009KODUKANDI NOORTE PÄEVAD 2009KODUKANDI NOORTE PÄEVAD 2009KODUKANDI NOORTE PÄEVAD 2009    
23.23.23.23.----24. oktoober 200924. oktoober 200924. oktoober 200924. oktoober 2009    

Kamari seltsimajas, PõltsamaalKamari seltsimajas, PõltsamaalKamari seltsimajas, PõltsamaalKamari seltsimajas, Põltsamaal    

 

Reede, Reede, Reede, Reede, 23. oktoober 2009 23. oktoober 2009 23. oktoober 2009 23. oktoober 2009     
13.00  Kogunemine ja kerge eine 

13.30  Avamine  

  Eesmärkide seadmine noorte päevadeks  

14.00 14.00 14.00 14.00     Õpitoad Õpitoad Õpitoad Õpitoad     

 
I Tere tulemast volikogu istungile, kusI Tere tulemast volikogu istungile, kusI Tere tulemast volikogu istungile, kusI Tere tulemast volikogu istungile, kus arutletakse täna noortega seotud teemasid! arutletakse täna noortega seotud teemasid! arutletakse täna noortega seotud teemasid! arutletakse täna noortega seotud teemasid!        

Kas ja millal noorte häälel on jõudu muutuste elluviimiseks kohalikul tasandil? Kas ja millal noorte häälel on jõudu muutuste elluviimiseks kohalikul tasandil? Kas ja millal noorte häälel on jõudu muutuste elluviimiseks kohalikul tasandil? Kas ja millal noorte häälel on jõudu muutuste elluviimiseks kohalikul tasandil?     

 

Õpitoas viime läbi simulatsiooni sellest, kuidas töö volikogus toimib, millised on 

noorte võimalused sekkuda, miks on üldse oluline teada, kuidas töö volikogus 

toimub? Kuidas toimub valimisteprotsess? Mida kolmanda sektori kaudu saab 

avalikus sektoris korda saata.  

Simulatsiooni käigus õpime: omavalitsuse toimimist ja osalusdemokraatia olulisust. Seda, 

milline kaal on noore häälel kohalikul tasandil.   

    

II Tere tulemast külakoosolekule, kus arutame täna selle üle, kuidas meie külas II Tere tulemast külakoosolekule, kus arutame täna selle üle, kuidas meie külas II Tere tulemast külakoosolekule, kus arutame täna selle üle, kuidas meie külas II Tere tulemast külakoosolekule, kus arutame täna selle üle, kuidas meie külas 

noori aktiviseerida ja midagi vahvat ette võtta? noori aktiviseerida ja midagi vahvat ette võtta? noori aktiviseerida ja midagi vahvat ette võtta? noori aktiviseerida ja midagi vahvat ette võtta?     

Tahan oma kodukohas olla aktiivne, aga ei tea kuidas? Tahan oma kodukohas olla aktiivne, aga ei tea kuidas? Tahan oma kodukohas olla aktiivne, aga ei tea kuidas? Tahan oma kodukohas olla aktiivne, aga ei tea kuidas?     

Õpitoas osaleme kõik aktiivselt küla koosolekul ning kuulame praktilisi näiteid 

sellest, kuidas vahvad algatused on käima läinud noorte eestvedamisel. Oma 

tegevust tutvustavad mitmed tublid noored üle-Eesti. Lõpuks mõtleme ise ka 

välja, mida siis oma külas saaks teha ja mida kuuldud lugudest õppida on? Teadagi 

otsustame koosoleku lõpuks, kuidas oma külas noorte tööga siis edasi läheme.  
Õpitoa käigus õpime, et kõik on võimalik, kui on vaid eestvedajad, parasjagu tahtmist, 

piisavalt entusiasmi ning mõõdukalt ettevõtlikkust  

    

17.00  Kohvi-teepaus 
 Vaba-aja tegevus  

18.15  Kokkuvõtted õpitubadest.  

19.00  Õhtusöök  
20.30  Õhtuprogramm 

24.00  Öörahu 
    



Kodukandi Noorte Päevad toimuvad projekti Tulevikuküla Kujundajad raames, mida toetavad 
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Laupäev, Laupäev, Laupäev, Laupäev, 24. oktoober 2009 24. oktoober 2009 24. oktoober 2009 24. oktoober 2009     
8.30 Hommikusöök  
9.15 Sissejuhatus päeva 

 

9.459.459.459.45 ÕpitoadÕpitoadÕpitoadÕpitoad    

    

I I I I Tere tulemast projekti meeskonna koosolekule! Tere tulemast projekti meeskonna koosolekule! Tere tulemast projekti meeskonna koosolekule! Tere tulemast projekti meeskonna koosolekule!     

Milline on Liikumise Milline on Liikumise Milline on Liikumise Milline on Liikumise KKKKodukant noorteprojodukant noorteprojodukant noorteprojodukant noorteprojekt 2009? Teeme koos!ekt 2009? Teeme koos!ekt 2009? Teeme koos!ekt 2009? Teeme koos!  

Õpitoas tegeleme noorteprojekti idee arendamisega ja projekti koostamisega, mis 

esitatakse detsembris 2009 Hasartmängumaksu Nõukogule. Eelnevalt on olemas 

juba eeltöö ning projekti meeskonnana arutleme, kuidas edasi minna, mida on 

oluline lisada ja rõhutada noorteprojekti koostamise juures.  

Õpitoas õpime seda, kuidas meeskonnatööd teha ning koostöös projekti luua, 

kirjutada. Samuti, millele on oluline projekti koostamisel tähelepanu pöörata.  

  

IIIIIIII Tere tulemast ühiskonnaõpetuse tund Tere tulemast ühiskonnaõpetuse tund Tere tulemast ühiskonnaõpetuse tund Tere tulemast ühiskonnaõpetuse tundi! i! i! i!         

Milline on teekond kMilline on teekond kMilline on teekond kMilline on teekond kodanikuühiskonnast Kodukandi nooreniodanikuühiskonnast Kodukandi nooreniodanikuühiskonnast Kodukandi nooreniodanikuühiskonnast Kodukandi nooreni ja vastupidi?  ja vastupidi?  ja vastupidi?  ja vastupidi?     

Õpitoas tutvume kodanikuühiskonna põhimõtetega ning räägime, kuidas Kodukandi 

noor on üks osa Kodanikuühiskonnast. Kust õieti kodanikuühiskond algab ja mida 

annab organisatsioonile võrgustik? Vaatame ja kuulame, millega tegelevad Kodukandi 

noored Pärnu- ja Tartumaal.  

Õpitoas õpime tundma Liikumise Kodukant maakonnaühenduste noortetegevust ning 

saame hulgaliselt teadmisi kodanikuühiskonna kui sellise kohta.  

 

11.45  Lõuna 
12.30  Kokkuvõtted kahest päevast 

14.00 Kojusõit!    

    

PRAKTILINE INFOPRAKTILINE INFOPRAKTILINE INFOPRAKTILINE INFO::::    

 
� KUS KUS KUS KUS  TOIMUVAD  TOIMUVAD  TOIMUVAD  TOIMUVAD KODUKANDI NOORTE PÄEVAD KODUKANDI NOORTE PÄEVAD KODUKANDI NOORTE PÄEVAD KODUKANDI NOORTE PÄEVAD 2009200920092009????    

Kodukandi Noorte Päevad 2009 toimuvad Kamari Kamari Kamari Kamari SeltsimajasSeltsimajasSeltsimajasSeltsimajas 

 
� KUS SEE ASUB?KUS SEE ASUB?KUS SEE ASUB?KUS SEE ASUB?    

Aadress:  

KamariKamariKamariKamari    

Põltsamaa valdPõltsamaa valdPõltsamaa valdPõltsamaa vald    

Jõgeva maakondJõgeva maakondJõgeva maakondJõgeva maakond    

48003480034800348003    

 



Kodukandi Noorte Päevad toimuvad projekti Tulevikuküla Kujundajad raames, mida toetavad 

Hasartmängumaksu Nõukogu ja Põllumajandusministeerium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� KUIDAS MA KOHALE SAAN?KUIDAS MA KOHALE SAAN?KUIDAS MA KOHALE SAAN?KUIDAS MA KOHALE SAAN?    

    

Tulles oma transpordiga vaata ülal asuvat kaarti ning uuri ka ise lisaks! 

Kasutades ühistransporti külasta kindlasti lehekülge www.bussireisid.eewww.bussireisid.eewww.bussireisid.eewww.bussireisid.ee ning uuri 

enda võimalusi. Soovitame uurida võimalusi jõuda Põltsamaale, Kamari asub 

Põltsamaast vaid lühikese autosõidu kaugusel ning saame teile muidugi vastu 

tulla!   

 

Ostetud bussipiletid jaOstetud bussipiletid jaOstetud bussipiletid jaOstetud bussipiletid ja/või/või/või/või kütusekviitungid hoia alles, sest Liikumine Kodukant  kütusekviitungid hoia alles, sest Liikumine Kodukant  kütusekviitungid hoia alles, sest Liikumine Kodukant  kütusekviitungid hoia alles, sest Liikumine Kodukant 

kompenseerib Sinu sõitu Kamarisse ja koju tagasi.kompenseerib Sinu sõitu Kamarisse ja koju tagasi.kompenseerib Sinu sõitu Kamarisse ja koju tagasi.kompenseerib Sinu sõitu Kamarisse ja koju tagasi.  

 

� MIDA PEAN ENDA MUGAVAKS ÄRAOLEMISEKS KAMIDA PEAN ENDA MUGAVAKS ÄRAOLEMISEKS KAMIDA PEAN ENDA MUGAVAKS ÄRAOLEMISEKS KAMIDA PEAN ENDA MUGAVAKS ÄRAOLEMISEKS KAASA VÕTMA?ASA VÕTMA?ASA VÕTMA?ASA VÕTMA?    

 
- HEA TUJU ☺ 

- MAGAMISASJAD (madrats/ lebomatt, magamiskott, kaisukaru?) 

 

Registreerumine:  

http://koolitus.kodukant.ee/index.php?id=&tevent=85&reg=85  

Täida registreerumisleht! Palun märgi, millises õpitoas soovid osaleda esimesel ja 

millises teisel päeval.  


