TORI VALD
Tori valla Noortevolikogu koosolek
PROTOKOLL nr. 1, 13.07.2021
Algus: 16:00
Lõpp: 17:35
Kohal: Triini Viks, Karl Kallaste, Mirko Niine, Berit Eriste, Pilleriin Türnpu, Joosep
Ailiste.
Puudusid: Johannes Ergezinger, Rasmus Ulp, Agnes Tomson, Kimo Varik, Ats Tobias
Pikk.

Koosolekut juhatas: Triini Viks
Protokollis: Mirko Niine
Päevakord:
1. Sissejuhatus ja päevakorra tutvustus
2. Juhatuse ettekanne
3. Uue aseesimehe valimine
4. Põhimäärusega seotud küsimused – töökorraldus ja -jaotus
5. Sotsiaalmeedia kanalid
6. Tulevikuplaanid
7. Logo
8. Infopunkt
9. Uus koosoleku aeg

1. Sissejuhatus ja päevakorra tutvustus
Esimees Triini Viks teeb sissejuhatuse ja tutvustab tänast päevakorda.

2. Juhatuse ettekanne
Esimees Triini Viks ja aseesimees Karl Kallaste teevad ettekande kohtumisest
abivallavanema Jana Malõh’i ja noorsootöö nõunik Erika Nõmme’ga .

3. Uue aseesimehe valimine
Aseesimees Karl Kallaste läheb juulis ajateenistusse ning otsustati valida uus
aseesimees. Kuna kohal oli vähem, kui 2/3 liikmetest, siis uut aseesimeest ei valitud
ning aseesimees Karl Kallaste on jätkuvalt ametis.

4. Põhimäärusega seotud küsimused
Esimees Triini Viks selgitab ja arutab liikmetega põhimäärusepunkte. Küsimusi
liikmetel seoses põhimäärusega pole. Otsustati, et koosolekud toimuvad kord kuus,
mitte kord kahe kuu jooksul.

5. Sotsiaalmeedia kanalid
Noortevolikogu liikmed arutavad, kes võiks vastutada Noortevolikogu
sotsiaalmeedia kanalite eest. Varasemalt huvi üles näidanud Agnes Tomson valiti
sotsiaalmeedia kanalite haldajaks.
Esimees Triini Viks teeb ettepaneku, et kasutada Google kalendri keskkonda
eesmärgiga, et näha Noortevolikoguga seotud üritusi. Liikmed olid sellega poolt,
ning esimees on nõus sellega tegelema.
Esimees Triini Viks tutvustas teisi liikmeid plaaniga, et teha Tori valla
Noortevolikogu sotsiaalmeedia kanalites liikmete tutvustus. Kõik liikmed olid nõus
ja fotograafiks pakuti Karoliine Aus’i.

6. Tulevikuplaanid
Esimees päris liikmetelt, kas nad on registreerinud üritusele "Munast kanaks mõne
lihtsa sammuga."
Esimees kutsus endaga kaasa ühte liiget ENLi Suvekoolile, mis toimub 30.071.08.2021 Jõgevamaal.
Esimees ja aseesimees tutvustasid liikmetele ENLi (Eesti Noorteühenduste Liit)
plaani, külastada Tori valda ning kohtuda Noortevolikoguga, et arutada
Noortevolikogu edasisi plaane ja noorte kaasamist Tori vallas, lisaks kuidas ENL

saab toeks olla. Kohtumine toimub 24.08.2021.
Esimees pakkus liikmetele meeskonna koolitust 21.08.2021.
Esimees selgitas projekti "RoheTori", mille eesmärgiks on teavitada Tori valla
elanikke plastjäätmete sorteerimise vajadusest ning ümbertöötlemis-võimalustest,
samuti tõsta inimeste teadlikkust plastpakendite alternatiivide osas, kuidas teha
edaspidisel tarbimisel loodussäästlikumaid pakendivalikuid.
Soeses sügisel toimuvate KOV valimistega tekkis liikmetel idee, tutvustada
noortele, mis on KOV valimised, miks on hääletamine vajalik, kuidas teha see õige
valik jne. See on ka heaks võimaluseks tutvustada noortele Tori valla
Noortevolikogu. Esimees Triini Viks ja Joosep Ailiste valmistavad ette slideshow,
mida koolides tutvustada.
Liikmed arutavad plaani kutsuda sügisel koosolekutele külalisi.

7. Logo
Esimees tõstatab arutelu, kas disainida Noortevolikogule logo Noortevolikogu
liikmete poolt või teha avalik konkursi. Liikmed otsustasid, et Agnes Tomson teeb
esialgse logo ning selle põhjal otsustatakse edasi.

8. Infopunkt
Esimees Triini Viks kutsub kõiki liikmeid "RoheTori" lehega ühinema.

9. Uus koosoleku aeg
Järgmine koosolek toimub 09.08.21. Kellaaeg ja koht selgitatakse hiljem.
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