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LIHTSUSES PEITUB VÕLU. KAS ALATI? 

Lauajuht Ülle Laasner 

„Mis aineid me sellel õppeaastal võtame?“ – kahemõttelise lause taga 

peitub ühiskonna karm reaalsus, noorte uimasti- ja alkoholitarbimine on 

kasvanud ning sõltuvust tekitavate ainete tarvitamist alustatakse üha 

nooremana. 

 

HALDUSREFORM – KAS VÕLUVITS EESTI (NOORTE) ELU EDENDAMISEKS 

VÕI MAAELU SURM? 

Lauajuht Margus Miller 

Ühinemine, 5000 elanikku, kohalik omavalitsus, avalikud teenused, haldusreform – 

STOP! Peatume hetkeks ja arutame, mis peitub nende paljukuuldud sõnade taga ning 

millist mõju need noorte eludele tegelikult avaldavad. 

 

„KEVADE“ VERSUS „NULLPUNKT“ 

Lauajuht Reet Reispass 

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli aeg juba sajandi võrra edasi liikunud ning kogu 

klass oli üle läinud e-õppele. Digiõpikud, e-kool, hariduslikud mobiilirakendused või 

interaktiivsed tahvlid – need on vaid väike valik võimalustest, mida tänapäeva 

koolijüts teadmiste kogumiseks kasutada saab. 

 

 

   
 

 

VASTUTUS MAGAMATA ÖÖDE EEST 
Lauajuht Kert Markus Valdek 

Kelleks sa suureks saades saada tahad? Kuidas sul need riigieksamid läksid? Kas sa ikka toitud 

tervislikult ja treenid piisavalt? On sul juba esimene töökogemus saadud? Kas sa polegi aktiivne 

kodanik? – kui noorel nende küsimuste peale külm higi tekkis ning süda kiiremini lööma hakkas, 

siis pole ta kindlasti ainukene. 

NOORED JA KULTUURIPÄRAND EHK  KES MINEVIKKU EI MÄLETA, SEE … 

Lauajuht Age Tekku 

Mis see kultuuripärand on? Kas me oleme seda näinud ja tunneme ära? Kas esmapilgul 

tolmuse, halli ja igava pealispinna alt võib välja tulla kirev, vaimustav ja ehe maailm? Kuidas 

kultuuripärandi tundmine võib aidata meil üha kiiremaks muutuvas ajas toime tulla? 

 

TURVALINE ELU –MIDA SEE NOORTE JAOKS TÄHENDAB? 

Lauajuht Terli Teekivi 

Mis on noorte jaoks mõiste –turvalisus? On see turvaseks? Turvaline lapsepõlv annab aluse 

kogu eluks. Kui kaitstud Sa oled oma kodus, oma koolis, oma külas, oma vallas. Mida see 

tähendab – kas kiirabi olemasolu või politseinikku koolivärava taga? Või hoopis seda, et ema ja 

isa oleksid olemas, kes sind hoiavad? 

KUTSEHARIDUSEST ETTEVÕTLUSENI 

Lauajuht Reelika Vaabel/Liisa Lillemets 

Kutseharidus kogub iga aastaga enam populaarsust. Sellele vaatamata on endiselt 

kutseharidusega käimas kaasas eelarvamus. Kutseharidus ei tundu olevat nii kõva sõna kui 

ülikooliharidus. Teisalt aga otsitakse tööturul inimesi, kes mitte ainult ei tea, mida nad teevad, 

vaid ka oskavad seda praktiliselt teha. Ülikoolis 3 või isegi 5 aasta õppinud noor on pigem 

teoreetik, tööle eelistatakse võtta pigem noori, kes on ametis juba ka kätt karjutanud. Kuidas 

murda kutseharidusega kaasas käivat stigmat? 
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