
TEEVIIT TEEMAKUUD 2020 

Läbiv teema on noorte ettevõtlikkus ehk ettevõtlikku suhtumise kujundamine läbi erinevate tegevuste 

noorsootöös (sh noorte omaalgatuse toetamine). Ettevõtliku suhtumise aluseks on ümbritseva elu ja 

inimeste märkamine, hoolimine ning soov ja valmidus panustada ühiskonna positiivsesse arengusse. 

Aeg Teemakuu ja 

pealkiri 

Käsitletavad teemad Võimalikud (sisu) 

partnerid  

Jaanuar Harjumused, 

eesmärkide 

seadmise 

teemakuu 

Eesmärkide seadmine, ajaplaneerimine, kuidas 

elada tervislikult/sportlikult, enesekehtestamine 

Positiivsed mõjuisikud 

Veebruar Osaluse 

teemakuu: 

 

Iga noor loeb! 

 

Osalus ja vabatahtlik töö noorteorganisatsioonis 

(sh kohaliku tasandi osalus), koolidemokraatia, 

kaasamise strateegiad ja noorte hääle 

võimestamine 

Sotsiaalne innovatsioon: uued lahendused 

ühistegutsemises ja noortele suunatud teenustes 

ENL, 

Tallinna Ülikool, 

noorteorganisatsioonid, 

EANK, EÕEL, EÜL 

 

 

Märts Digielu ja 

meediapädevuse 

teemakuu: 

 

Minu 

mänguväljak on 

internet. 

Internetiohutus ja digihügieen, IT-oskuste 

arendamine, kriitiline mõtlemine ja noorteinfo, 

arvamuse avaldamine internetis 

Diginoored – mis või kes nad on? 

Nutikad lahendused oma igapäevaelu 

hõlbustamiseks 

26.03 üle-eestilise mobiilivaba päeva tähistamine  

30.03 -05.04 Meediapädevuse nädal 

PPA, 

Tallinna Ülikool, 

Tartu Ülikooli Narva 

kolledž, Maanteeamet, 

EANK, Eesti 

Lastekaitse Liit, 

Sotsiaalkindlustusamet, 

ENVTL 

Aprill Õpiteekonna 

teemakuu: 

 

Stressivaba 

õppimine 

 

Õppimine, sh õppimisvõimalused välismaal (sh 

kutsekoolid), eesti sisene õpilasvahetus, koolide 

sisseastumiskatsed, loovuse arendamine  

Õpioskused – kuidas õppida? Kuidas stressivabalt 

planeerida õppimist? 

Õppimine kui eneseareng 

YFU Eesti, VeniVidiVici 

EANK, 

SANA/EURODESK 

Ülikoolid, kutsekoolid, 

gümnaasiumid 

Mai Keskkonna 

teemakuu: 

Kõik algab meist 

endist – ära oota 

homset! 

Tarbimine, keskkonnateadlik käitumine ja 

liikumine, nullkulu, prügi koristamine ja 

sorteerimine (sh „teeme ära“ ja „clean up day“), 

reostus, taaskasutus – moeloojate ja moeteadlike 

inimeste kaasamine, kiirmoe tarbimine 

Maanteeamet 

ERYICA, 

noorteorganisatsioonid, 

keskkonnahoiu 

organisatsioonid 



Juuni Ohutuse 

teemakuu: 

Sina vastutad 

Ohutu liiklemine suvel, sh ujumine, jalgrattasõit, 

erinevad liikurid 

Koolilõpupeod (PPA), alkohol ja mõnuained 

Päästeamet 

PPA 

Maanteeamet 

Juuli Rahatarkuse ja 

iseseisva elu 

teemakuu: 

 

#rahaboss 

 

Finantsteadlikkus - maksud, laen, töötasu; 

Iseseisva elu alustamine - kodu leidmine, 

majapidamistööd, ajaplaneerimine 

Töö leidmine – kust alustada? Mida teha 

kandideerimisel? Teadlikud valikud töökogemuse 

omandamisel ja enesejuhtimine 

Maksu- ja Tolliamet 

(maksutarkus), 

Finantsinspektsioon, 

#kogumispäevik 

August Suhete teemakuu: 

 

Minu suhted, 

sinu suhtumine 

 

Seksuaaltervis ja tervislikud suhted (töö-, sõprus-, 

peresuhted, romantilised suhted) 

Lähisuhtevägivald 

Armumine, suhete loomine ja säilitamine, üksteise 

mõistmine ja sallivus 

Enesemääratlus ja seksuaalsus 

MTÜ Peaasjad, Eesti 

Seksuaaltervise Liit, 

PPA, 

Sotsiaalkindlustusamet 

September Füüsiline tervise 

teemakuu: 

 

Leia oma rada 

Tervis ja aktiivne eluviis, toitumine (sh trendid, 

paastumine, toortoitumine jne)  

MNT kampaania „Jupike jala“ septembris 

Tervis vs töötamine 

TAI 

Maanteeamet 

Oktoober Vaimse tervise 

teemakuu: 

 

Öelda EI on 

OKEI 

Depressioon ja suitsiidiennetus 

Läbipõlemine, eneseteadlikkus 

Ärevus ja paanikahäired 

Enesekindlus ja enesehinnang 

Motivatsioon ja stress 

MTÜ Peaasjad 

November Noorsootöö 

võimaluste 

teemakuu: 

Vastavalt 

noorsootöö 

nädala 

pealkirjale 

Noorsootöö võimaluste tutvustus 

Noorsootöötajaks saamine – noorsootöötajate ja 

noorte kogemuslood 

Rahvusvahelised võimalused ja suhted 

 

Tartu Ülikooli Narva 

kolledž 

SANA, EANK, ENK, 

noortekeskused ja 

aktiivsed noored 

Detsember Väärtuste 

teemakuu: 

Mina olengi 

väärtus 

 

Tänulik olemine iga asja eest, enese kiitmine, 

enesearmastus ja sisemine tasakaal, märkamine, 

abi pakkumine, noorte väärtused 

Tartu Ülikooli Narva 

kolledž 

EANK 

MTÜ Peaasjad 

 


