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Pärnu MONO 2019. aasta kokkuvõte 
 
2019. aastal alustasime mobiilse noorsootööga (edaspidi: MoNo) oktoobrist.  
Esmalt toimus 2019. aasta septembri lõpus Pärnu Noorte Vabaajakeskuse, kuhu oli kaastatud ka             
Pärnumaa Noorte Tugila noorsootöötajad, meeskonna koosolek. Koosolekul panime paika Pärnu          
MoNo kui teenuse esialgse raamistiku - eesmärgid, struktuur, tegevusplaan, tööülesanded.  
 
Pärnu MoNo peaeesmärk: noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. 
Alaeesmärgid:  

● Kogunemiskohtade kaaristamine,  
● Noorte jaoks noorsootöötajate kättesaadavuse suurendamine,  
● Noorsootöötajatena olla seal, kus on noored,  
● Jõuda varasemast enam sihtgrupini, 
● Noorte ulatuslikum kaasamine noorsootöösse,  
● Pakkuda noortele (avalikus linnaruumis) eluterveid vaba aja veetmise võimalusi,  
● Noorteinfo jagamine,  
● Varajane sekkumine ja märkamine noorte hälbiva käitumise korral,  
● Risikikäitumise ennetamine ja leevendamine.  

 
Otsustasime, et hakkame 2019. aasta oktoobris MoNo tegema esmaspäeviti ja sulgeme sel päeval             
maja ülejäänud noortele. Otsustasime, et MoNo raames viibime neli tundi noorte juures avalikus             
linnaruumis ja ülejäänud nelja tunni ajal täidame muid tööülesandeid - MoNo tegevuste            
kaardistus, sotsiaalmeedias noorteinfo jagamine ja noortega suhtlemine, päeva lõpus refleksioon          
MoNost logiraamatusse. 
Sealhulgas kaasasime planeerimisse noored, küsides neilt sotsiaalmeedia vahendusel, millistes         
avalikes kohtades nad noorsootöötajaid esmaspäeviti MoNo raames näha soovivad.  
 
2019. oktoobri keskel kohtusid juhataja Annely Reile ja noorsootöötaja Triin Mäger           
linnavalitsuse esindajatega noorsootöö ja sotsiaaltöö valdkonnast, et arutada Pärnu MoNo          
lähitulevikuplaane ning jagada ülevaadet juba toimunud sammudest. 
2019. aasta novembri alguses külastasid noorsootöötajad (Pärnu ja Audru noortekeskusest) koos           
linnavalituse esindajatega (noorsoonõunik, lastekaitsespetsialist, HEV koordinaator) Tallinna       
Spordi- ja Noorsooametit, et tutvuda pealinnas tehtava mobiilse noorsootööga. Sellele järgnes           
järelkohtumine Tallinna MoNo esindajaga Pärnus novembri keskel.  
Novembri keskel koolitasid Pärnumaa noorsootöötajaid kahel päeval Tartu mobiilse         
kontaktnoorsootöö (edaspidi: MoKo) praktikud. Koolituse raames tegime praktilist tööd ka          
avalikus linnaruumis.  
Lisaks tutvustasid novembris Annely Reile ja Triin Mäger Pärnu MoNo tegevusi Pärnu linna             
Noortekogu istungil.  
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2019. aastal käisid noorsootöötajad avalikus linnaruumis noortega kontakti loomas ja MoNo           
tegemas kümnel korral. Lisaks sellele viibiti paar tundi tänaval MoKo koolituse raames. Kahel             
korral käisid noorsootöötajad MoNo raames noortega üritustel - noorteseminaril “Ad Astra”           
Pärnu Hotellis ja Endla Teatris etendusel “Oliwer Twist”.  
 
MoNo raames viibis MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse alt tänaval kokku seitse           
noorsootöötajat - Pärnu Noorte Vabaajakeskusest, Audru Noortekeskusest ja Pärnumaa Noorte          
Tugilast. Nendega koos tegid MoNo paaril korral kaks praktikanti TÜ Pärnu kolledžist.  
 
Kohad avalikus linnaruumis, kus Pärnu MoNo 2019. aastal toimus: Pärnu Bussijaam; Pärnu            
Keskus; Martensi väljak; Munamägi ja skatepark; lasteväljak/uisukas; Iseseisvuse plats (SEB          
plats); Pärnu jõe vasakpoolne kallas - istumispinkide juures; Jaansoni rada jõe paremal kaldal;             
Noorte park Tallinna maanteel; Port Artur 1 ja 2; Circle K esine kesklinnas; linnaliini bussides               
(eriti nr 14); Rimid - kesklinnas ja Tallinna maanteel; Kaevu, Raba, Oja ja Tallinna maantee               
bussipeatused; Männi park; Pärnu rand; Vallikäär; Rääma rand. 
Neist kohtadest külastasime enim: Pärnu Bussijaama, Pärnu Keskust, Port Artureid ja Martensi            
väljakut.  
Kokku jõudsid noorsootöötajad 2019. aasta oktoobrist kuni detsembrini MoNo raames          
kahekümne seitsmesse eri asukohta. 
 
Peamised tegevused noortega MoNo raames 2019. aastal:  

● Kontakti loomine,  
● Kaardimängud (vestluskaardid),  
● Eri teemadel vestlused ja arutelud noortega. Peamised teemad: uimastid/peod, tervis,          

sport, suhted, vaba aeg/hobid, kool/õpingud, toimetulek kiusamisega, noortekeskuse        
võimalused, ühiskonna või nt bussijaama reeglid ja nende täitmine, päevakajalised          
teemad olenevalt perioodist (nt kaklused, turvatöötajate ja politsei tegevus).  

● Pingeliste olukordade neutraliseerimine.  
● Kutsuv noorsootöö - vabaajakeskuse kuu tegevuskavade jagamine, noorte otsene         

kutsumine saama osa avatud noorsootööst nii Pärnus kui ka Audrus või ka Tugila             
programmist ja selle tutvustamine noortele.  

● Sotsiaalsete oskuste õpe. Nt prügi sorteerimine, suhtlemisoskused, konfliktide        
lahendamine.  

 
Peamised tähelepanekud 2019. aasta MoNost:  

● Vabaajakeskuse külastatavus on alates 2019. aasta oktoobrist hüppeliselt tõusnud. MoNo          
raames on noorsootöötajad teinud kutsuvat noorsootööd, mis on kandnud vilja, sest sel            
viisil avatud noorsootöö tegevusi reklaamides, on noored hakanud sellest rohkem osa           
võtma.  

● Kesklinna piirkonnas koguneb noori kõige enam umbes alates kell 16:00 Pärnu           
Bussijaama. Noorte poolt tuli ettepanek teha Pärnu Bussijaama “Nortsi Nurk” - ehk siis             
eraldi ruum, kus noored saavad kindlatel aegadel koos noorsootöötajatega olla ja nt            
kaarte mängida või vestelda ning kus saaks neile visuaalselt ja suuliselt edastada            
noorteinfot.  
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● Noored harjusid üsna ruttu ära selle süsteemiga, et viibime esmaspäeviti tänaval. Siiski            
avaldati tungivalt soovi, et esmaspäeviti oleks lisaks MoNole ka vabaajakeskus avatud.           
Osad noored, kellega noorsootöötajad kohtusid MoNo raames on edaspidi vabaajakeskust          
külastanud ainult nendel päevadel, mil MoNo ajal tänaval olnud noorsootöötajad on           
majas.  

● Mida aeg edasi, seda enam julgesid noored linnaruumis noorsootöötajatega rääkida ausalt           
ja avameelselt teemadest, millest võib-olla teiste täiskasvanutega ei julgetaks.  

● Noored võtsid noorsootöötajad tänaval kiirelt omaks. Tihti tuldi ise ligi ja tõstatati            
jututeemasid. Oodati noorsootöötajaid esmaspäeviti kindlates kogunemiskohtades.  

● Noored andsid MoNo raames noorsootöötajatele ideid, mida võiks vabaajakeskuses teha.          
Nt LAN party (võrgupidu) ja väljasõidud.  

● Info MoNost on liikunud ka võrgustikuliikmeteni, kes on suunanud nt bussijaamas aega            
veetvaid ja õppimise või töötamisega hõivamata noori Tugila programmi.  

● Selgub, et on vajalik võrgustikukohtumine Pärnu Bussijaama esindajatega, et kaardistada          
nii turvatöötajate kui ka noorsootöötajate ootused, vajadused ja tingimused MoNole ning           
luua mõlemaid osapooli rahuldavaid toimivaid kokkuleppeid.  

● Noorsootöötajad tunnevad, et lihtsam oleks luua võõraste noortega kontakti, kui seljas           
oleks mingi ühine tunnus, nt riietuse näol (pusa, jope). Sel viisil teaksid ka teised              
täiskasvanud (lapsevanemd), et meie näol on tegemist usaldusväärsete täiskasvanutega         
tänavapildis. Noorsootöötajad saaksid sel viisil tõmmata ka paremini piiri era- ja tööelu            
vahele (kui noorsootöötaja kannab nö vormiriietust, siis teeb tööd). 

 
Noorte arv 2019. aasta MoNo raames: Keskmiselt näeme-kohtume tänavapildis kokku ligi 80            
noorega ühel korral. Otsekontakti loome tavaliselt ligikaudu 40 noorega ehk vähemalt pooltega            
neist, keda kohtame. Sisukamad vestlused toimuvad tavaliselt ligi 20 noorega. Kõige suurem arv             
noori, keda tänaval oleme kohanud on ligi 180 noort.  
 
Ideed 2020. aastaks: 2020. aastal soovime keskenduda rohkem nö “pildis olemisele”. Kavas on             
teha pressiteade, et ühiskonda meie tegevusest informeerida. Soovime minna rääkima Pärnu           
MoNost koolidesse ja ressursi olemasolul korraldada sealgi tegevusi, töötubasid. Vajalik on           
kohtuda Pärnu Bussijaama esindajatega. Soovime luua kindla imidži Pärnu MoNo          
noorsootöötajale - tuvastatavad riided ja vajalik varustus. Tähtis on võimaldada võimalikult           
järjekindel ja rutiinne tänaval käimine, et noored teaksid, millal on neil võimalik MoNo raames              
noorsootöötajatega (ja kellega täpsemalt) kohtuda - see aitab kaasa usaldusliku kontakti           
loomisele ja hoidmisele noorte ja noorsootöötajate vahel. Võimaluse korral soovime nt Pärnu            
Bussijaama ja kesklinna peamistesse kaubanduskeskustesse ülesse panna vabaajakeskuse kuu         
tegevuskavasid ja Tugila plakateid. Kavas on planeerida MoNo tegevusi lisaks esmaspäevadele           
ka nädalavahetusteti. Tulles vastu noorte nõudlusele on 2020. aasta jaanuarist alates           
vabaajakeskus taas avatud 7 päeva nädalas.  
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