
  

 
 

   
 

TEEVIIT TEEMAKUUD 2022 

2022 on kuulutatud Euroopas noorte aastaks, kus läbivaks teemaks on noorte osalus ja kaasatus ning 

noorte toetamine mitmekülgsete tegutsemisvõimaluste kaudu. 

Aeg Teemafookus Käsitletavad teemad 

Jaanuar 

Koolivaheaeg kuni 9. jaanuar 2022 

Raha ja sissetulek 

RAHATARKUS 

Rahatarkus, sh rahaasjade planeerimine 

(tulud-kulud, raha kasvatamine, palk ja 

maksud). Pensionisüsteem, säästmine, 

investeerimine. 

https://minuraha.ee/  

https://lihtsaltrahast.ee/  

https://www.rahandusministeerium.ee/  

Veebruar 

Koolivaheaeg 28. veebruar kuni  

6. märts 2022 

Töö ja karjäär 

ETTEVÕTLIKKUS 

 

Töötamise ja karjäärivõimalused 

noortele, sh ettevõtlikkus ja ettevõtlus. 

Võimalused enesearenguks. Noorte 

omaalgatus. Ajaplaneerimine, tegevuse 

kavandamine ja projektijuhtimine. 

https://ettevotlusope.edu.ee/  

https://www.minukarjaar.ee/  

Märts 

Meediapädevuse nädal* 

Ilmub Noorte Ekspress 1:  fookus digi- 

ja meediapädevus, rahatarkus. 

(Sotsiaal)meediapädevus 

MEEDIATAIP 

(Sotsiaal)meediapädevus. 

Sotsiaalmeedia mõjud. Online-mängud ja 

digiturvalisus, sh küberkiusamine. 

Nutisõltuvus. Digitaliseerumine, sh 

meedia- ja infokirjaoskus. 

https://digipadevus.ee/  

 

Aprill 

Euroopa noorteinfo päev 

Noortekonverents #teenendalehead* 

Koolivaheaeg 25. aprill kuni 1. mai 

2022 

Õppimine ja 

õppimisvõimalused 

TEADLIK ÕPPIJA 

Õppimine – õpistrateegiad iseseisvaks 

õppimiseks. Õppimine erinevates 

kooliastmetes ning kutsehariduses, 

gümnaasiumis ja kõrgkoolis, koolitustel. 

http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoima

lused/  

https://www.andras.ee/et/oppimisvoimalu

sed-taiskasvanuna  
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Mai 

Euroopa noorte nädal 

Euroopa päev 9. mai 

Osalus 

MAAILMA  

KOGUKONNALIIGE 

Osalusvõimalused, sh rahvusvahelised. 

Euroopa kodanik. Kogukonda 

panustamine (talgud). Keskkonnahoid ja 

roheline mõtteviis. 

https://euroopanoored.eu/  

https://enl.ee/ 

Juuni 

Lastekaitsepäev 01. juuni 

Ülemaailmne keskkonnapäev 05. juuni 

Suvine koolivaheaeg algab 14. juuni 

2022 

Ilmub Noorte Ekspress: fookuses Minu 

ohutu suvi ja tervis. 

Ohutus 

OHUTU SUVI 

Sõltuvusained ja meelemürgid. Vee- ja 

liiklusohutus (kiivrikampaania). 

Tööohutus suvel, sh seadusandlus. 

Keskkonnahoid. 

https://alkoinfo.ee/et/  

https://www.tubakainfo.ee/ 

https://transpordiamet.ee/ohutus-ja-

jarelevalve/liiklusohutus/liiklusharidus   

Juuli Suhted ja seksuaalsus 

AUSALT JA AVATULT 

Suhtlemine sõprade ja perega. 

Armastussuhted. Suhtlemisoskused. 

Seksuaalsus ja seksuaaltervis. 

Kiusamine, sh küberkiusamine. 

https://www.hiv.ee/  

https://www.narko.ee/  

https://www.vepa.ee/  

August 

Noortepäev 12. august 

Ilmub Noorte Ekspress, fookuses minu 

võimalused ja valikud, õppimine ja 

karjäär. 

 

Tervis, sh toitumine ja 

liikumine 

TERVIS 

Füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. 

Toitumise alused, liikumisharjumused ja 

tervislik sportimine. 

Noortepäeva tähistamine 12.august. 

https://www.nutridata.ee/et/  

https://www.terviseinfo.ee/et/  

https://toitumine.ee/  

September 

10. september Ülemaailmne 

suitsiidiennetuspäev 

Õigused 

ÕIGUSED 

Õigused ja kohustused kodanikuna, 

lapse ja noorena, kogukonnaliikmena, 

õpilasena. Tööõigus. Õiglane kaubandus. 

Õigus arstiabile- ja tugiteenustele. 

Noortepoliitika.  

https://www.ti.ee/et  
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https://www.oiguskantsler.ee/lapse-

oigused/  

Oktoober 

Ülemaailmne vaimse tervise päev 10. 

oktoober 

Koolivaheaeg 24. oktoober kuni        30. 

oktoober 2022 

 

Vaimne tervis ja heaolu 

HEAOLU 

Toimetulek muutustega, ärevusega, 

stressiga. Heaolu suurendamine. Vaimse 

tervise esmaabi. Märkamine ja abi 

saamise võimalused. 

https://peaasi.ee/  

https://www.lasteabi.ee/  

November 

Noorsootöö nädal 12*  

Ilmub Noorte Ekspressi noorsootöö 

nädala erileht. 

 

Noorsootöö võimalused 

Pealkiri vastavalt noorsootöö 

nädala fookusele 

Noorsootöö, sh huvihariduse ja -

tegevuse võimalused. Potentsiaali 

avastamine ja kire leidmine. Eduelamus 

ja eneseareng.  

Toimub noorsootöö nädal.  

https://noorsootoonadal.ee/  

Detsember 

Koolivaheaeg 22. detsember 2022 kuni 

8. jaanuar 2023 

 

Eneseareng 

MINA ISE 

Eneseareng eelneva 11 kuu teemadest 

ja noorte aastast lähtuvalt. Noor kui 

kogukonna ja ühiskonna arengumootor. 

Eneseareng läbi kultuuri, spordi ja 

huvihariduse. Eesmärgistamine ja 

planeerimine. Teadlikud valikud eluviisi 

kujundamisel. 

*Kuupäevad selgumisel 
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