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Eesti maakondade noortekonverents 27-28. märtsil 2008

Kutse
Hiiumaa kutsub kokku Eesti Noortekonverentsi, et tõsta üleriigilisse päevakorda
riigi arengu seisukohalt tähtis probleem: noorte võimalused töö- ja elukoha loomisel
väljaspool suurlinnu. Arutatakse noorte teavitamis- ja nõustamisekeskuste rolli, noorte
karjäärivõimalusi otse- ja kaugtööl, inimkapitali arenguvõimalusi, riigi, omavalitsuste
ja ettevõtjate koostööd, eestluse identiteedi sündi ja säilivust. Töötubades arutavad
noored oma seisukohti.
Noortefoorum toimub 27-28. märtsil 2008 Kärdlas. Esialgne kava on järgmine:
27. märtsil kl 14-17.00 noorte töötoad.
28 . märtsil kl 10-16.00 konverents.
Ootame konverentsile teie maakonnast maavanemat ja arengu ning noorte
küsimustega tegelevaid juhtivaid ametnikke ning kuni 3 noort osalema konverentsile
eelnevais töötubades.
Toitlustamine töötubade ja konverentsi päevadel (27. märts lõunast 28. märtsi
lõunani) on tasuta.
Registreerimine: info@tuuru.edu.ee 46 22800

Lugupidamisega

Hannes Maasel
Maavanemate koordinaator
Registreerimine: info@tuuru.edu.ee 46 22800
Lisateave:
Reet Kokovkin, reet.kokovkin@hiiumaa.ee , 5178597
Margit Kagadze margit@kardla.ee , 53474137
http://www.noored.hiiumaa.ee/ , http://www.b7.org , http://www.hiiumaa.ee/
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Hiiumaa eriline seisund saare ja ääremaana on paratamatult avaldanud mõju meie
demograafilisele olukorrale. Kahe viimase rahvaloenduse vahelisel ajal oleme
kaotanud 20% oma elanikkonnast. Põhjused on teada - töökohtade suundumine
(suurelt osalt avalikus sektoris) ääremaadelt pealinna ning sündivuse vähenemine.
Siiski on Hiiumaal pakkuda suurepärane looduslik ja turvaline elukeskkond ning
infrastruktuur, mis võiks tuua ettevõtlikke inimesi saarele tagasi. Kärdlas 2007. aastal
avatud noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuse eestvedamisel käivitati diskussioon
omavalitsuste, ettevõtjate ning noorte vahel selgitamaks välja põhjused, eeldused ning
koostöö võimalused noorte naasmiseks kodusaarele. Esimene ümarlaud toimus 11.
mail 2007, teine planeeritakse pidada 15. märtsil 2008.
Noorte maapiirkondadest ja väiksematest linnadest lahkumine pealinna peale
õpiperioodi on üleriigiline probleem: omavalitsuste maksubaas väheneb nõrgestades
kohalikke võimalusi teenuste pakkumisel, pea- ja suuremate linnade elukeskkond
muutub ülekoormatuks ja väheturvaliseks. Elanike koondumine ühte piirkonda on
küsitav ka riigikaitseliselt. Eesti edu seisneb kogu meie maa ühtlases ja
tasakaalustatud arengus.
Hiiumaa kutsub kokku Eesti Noortekonverentsi, et tõsta üleriigilisse päevakorda
riigi arengu seisukohalt tähtis probleem: noorte võimalused töö- ja elukoha loomisel
väljaspool suurlinnu. Arutatakse noorte teavitamis- ja nõustamisekeskuste rolli, noorte
karjäärivõimalusi otse- ja kaugtööl, inimkapitali arenguvõimalusi, riigi, omavalitsuste
ja ettevõtjate koostööd, eestluse identiteedi sündi ja säilivust. Töötubades arutavad
noored oma seisukohti.
Noortefoorum toimub (esialgselt) 27-28. märtsil 2008 Kärdlas. Esialgne kava on
järgmine: 27. märtsil kl 14-17.00 töötoad. 28 . märtsil kl 10-17.00 konverents.
Konverents on Hiiumaa kui Eesti maavanemate koostöökogu eesistuja perioodi
peasündmus. 28. märtsil kl. 17-18.00 toimub pidulik maavanemate koostöökogu
koordinaatori teatepulga üleandmine järgmisele koordinaatorile.
Konverentsil osalevad Eesti maavanemad, arendustöötajad, omavalitsusliitude
esindajad, regionaal- ja haridusministeeriumide ministrid ja esindajad, noored ja
noorteühendused, avalikkus, press.
Konverents on pühendatud Eesti 90 ja Kärdla 70 aastapäevale.
Konverentsi korraldavad Hiiu Maavalitsus, Hiiumaa Noorte Teavitamis- ja
Nõustamiskeskus, toetavad Eesti Maavalitsused, Hasartmängumaksu Nõukogu, B7,
Eesti Kultuurikapital, Kärdla linn, HOL.
Registreerimine: info@tuuru.edu.ee 46 22800
Lisateave: Reet Kokovkin, reet.kokovkin@hiiumaa.ee , 5178597
Margit Kagadze margit@kardla.ee , 53474137
http://www.noored.hiiumaa.ee/ , http://www.b7.org , http://www.hiiumaa.ee/
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Päevakava:
9.00-9.30 registreerimine
9.30 Tervitused maavanemalt, regionaalministrilt ja B7 presidendilt.
Haridus- ja teadusministri ettekanne – Haritud noored maale
10.30-13.00 Ettekanded I sessioon
Urve Palo – Hoolivus Eesti ühiskonnas
Helgi Põllo ja Helen Põllo – Dispuut linn versus maa.
11.30 kohvipaus
Ivo Eesmaa – Harimatus peletab maalt
Tairi Rõõm – Haridusalased valikud, palgad ja töö leidmise võimalused.
13.00-14.00 Presidendi lõuna
14-15.30 Ettekanded II sessiooon
Margit Kagadze - Noorte karjääri planeerimine ja nõustamiskeskuste roll
Ere Naat - Kaugtöö võimalused Eestis.
B7 – Läänemere saarte noored ühinemas
Kristel Algvere, Liana Lemkov - Noorte sõnum, mis vormiti tööpadade
käigus
Konverentsi juhivad Tuuli Tamla ja Joonas Lepna – edukad Hiiumaa noored
Ettekannete vahel videointervjuud Hiiumaa omavalitsuste juhtidega.
Lisateave:
Registreerimine: info@tuuru.edu.ee 46 22800
Reet Kokovkin, reet.kokovkin@hiiumaa.ee , 5178597
Margit Kagadze margit@kardla.ee , 53474137
http://www.noored.hiiumaa.ee/ , http://www.b7.org , http://www.hiiumaa.ee/

