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Pärnu MoNo mobiilne noorsootöötaja

2021. aastal keskendusime teadlikult Pärnu MoNo kui teenuse arendustööle, sh
sotsiaalmeedias. Algatasime mitmeid koostöökohtumisi ja strateegilisi plaane, mis
jätkuvad 2022. aastal. Täitsime enamus 2021. aastaks püstitatud ülesannetest, määrasime töö
fookused nii meeskonnatöös kui ka töös noortega.
Tegevuste tekstilise loetelu juurde on alates maikuust visuaalidena esitatud tähtsamad
numbrid ja peamised vestlusteemad noortega. Need illustratsioonid on leitavad Pärnu
MoNo sotsiaalmeediakontodelt Facebookist ja Instagramist. Kokkuvõte lõpus on lisana ülevaade
Pärnu MoNo 2021. aasta tegevustest, ja mh osadest vajadustest, mis on lisatud MTÜ Pärnu
Noorte Vabaajakeskuse aruandesse.
Märkimisväärseimad tegevused/saavutused:
Periood

Tegevus

★ Jaanuar
2021

Muutsime tänavatöö kestuse aega mõlemal päeval ühe tunni võrra
pikemaks: 3-4 tunnilt 5 tunnile.
Sattusime kelgutades kaamerasilma ette Pärnu Postimehesse ja alustasime
koostööd Pärnu Uisuväljakuga.
Valmisid videoklipid
populaarseteks.

meie

tiimi

liikmetest,

mis

osutusid

väga

Pärnu MoNo koordinaator kaardistas koos SKA ja PPA esindajatega
noortekampasid
Pärnus.
MoNo
tiim
tegeles
koos
üle-eestilise
koostöövõrgustikuga noorte toetamisega Pärnumaa noorte probleeme
puudutava Kuuuurija saate järgselt.
Ilmus “Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade
kontseptsioon”, mille autoriteks on Pärnu MoNo koordinaator ja MTÜ Pärnu
Noorte
Vabaajakeskuse
juht:
https://vabaajakeskus.ee/wp-content/uploads/2021/03/MoNo-ja-avatud-osa-ko
ntseptsioon-VALMIS-16.02.21.pdf
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★ Veebruar
2021

Pärnu MoNo koordinaator ja MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse juht osalesid
teenusmajanduse loengus, kus tutvustasid TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö eriala
tudengitele meie organisatiooni, teenuse ja noorsootöö väärtusi.
Pärnu MoNo tööd kiideti Pärnu politseijaoskonna juhi poolt alaealiste
õigusrikkumiste vähenemise kontekstis:
https://parnu.postimees.ee/7183254/mullu-kasvas-margatavalt-alaealiste-seadu
skuulekus

★ Märts
2o21

Covid-19 karmide piirangute valguses oli alates 11.03 tavapärane tänavatöö
pausil. Keskendusime individuaaltööle ja tegevustele internetis (nt
kogemuslugude jagamine ja teised olulised teemad Instagrami livedes, projekti
Dare to Care tutvustus). Sh sai MoNo noorsootöötajatega üks-ühele kohtumisi
kokku
leppida
läbi
N.O.L.K
(Noorsootöötaja
laenutuskeskus)
broneerimissüsteemi.
Noorsootöö tudeng praktiseeris koos MoNo noorsootöötajaga tänavatööd ning
kirjutas sellest sisuka ülevaate, viidates oma töös mh “Mobiilse noorsootöö ja
avatud
noorsootöö ühisosade konseptsioonile” ning Pärnu MoNo
ohutusjuhendile:
https://vabaajakeskus.ee/wp-content/uploads/2021/03/Parnu-MoNo-Ohutusju
hend_2021.pdf
Toimusid koostöökohtumised Saaremaa noorsootöötajatega ja Tallinna MoNo
meeskonnaga. Mõlemal korral kutsuti meid rääkima ning tutvustasime peamiselt
Pärnu MoNo tegemisi, lisaks Ringist Välja mudeli võimalusi. Inspireerisime
üksteist vastastikku ja arutasime koostöövõimalusi.
Tre Raadio Pärnu pooltunnis kõnelesid MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse
noorsootöötajad koroona-ajal tehtavast noorsootööst, sh Pärnu MoNo
tegemistest:
https://parnu.treraadio.ee/kordus/4558/parnu-pooltund

★ Aprill
2021

Covid-19 piirangutest tulenevalt jätkusid peamiselt tegevused internetis: nt
Instagrami lived ja noorteinfo töötoad ning noortega individuaalsed
kohtumised ja suhtlemine veebikeskkondades. Rakendasime veebipõhiselt
kutsvat noorsootööd - edastasime noortele infot veebinaridest ja muudest
noorsootöövaldkonna sündmustest.
09.04.2021 kirjutas MoNo koordinaator lisaloo: “Kuidas jõuda noorteni, kes
võib-olla ise ei näe, et vajavad abi?” Pärnu Postimehes ilmunud artiklile:
“Võigas meenutus elust ossikambas: Valiti ohver, tiriti ta tualetti ja pandi seal
peaga
näkku”
(autor
J.
Roos).
https://parnu.postimees.ee/7220300/voigas-meenutus-elust-ossikambas-valiti-o
hver-tiriti-ta-tualetti-ja-pandi-seal-peaga-nakku
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Aprillis ilmunud PPA ajakirjas “Radar” on artikkel: “Karistamine ei kasvata”
(autor A. Jundas). Selles on mainitud Pärnu MoNo, Ringist Välja,
tänavalepituse ja Ankur meeskonna tegevusi ja seniseid töövõite:
https://issuu.com/ajakiri_radar/docs/radar_kevad2021_issuu/s/12117025
MoNo koordinaator panustas intervjueeritavana Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste
valdkonna üliõpilase magistritöö valmimisse: “Kuhu edasi? - Metsa! Ehk
pikamaakõndimine kui kaasaegne sotsiaaltöömeetod töös probleemse
käitumisega noortega”: https://dspace.ut.ee/handle/10062/72439
Eesti ANKi üldkoosolekul tutvustasid MoNo koordinaator ja MTÜ Pärnu
Noorte Vabaajakeskuse juhataja “Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö
ühisosade konseptsiooni”.
Kaks MoNo noorsootöötajat rääkisid oma karjääriloost TÜ Pärnu kolledži
sotsiaaltöö eriala üliõpilastele. Arutati võimalikke koostöökohti, nt praktikad,
lõputööde teemavalikud.
MoNo noorsootöötajad, kes on ühtlasi Noortegarantii tugisüsteemi
juhtumikorraldajad, koolitasid spetsialiste usaldusliku kontakti saavutamisel
NEET-oludes noortega, kus üheks toimivaks meetodiks on ka mobiilne
noorsootöö. Ettekande nimi: “Noorte toetamine läbi noorsootöö praktika
noore ülesotsimisest kuni tulemuslikkuse saavutamiseni.”
★ Mai 2021

Mais liitus meie
noorsootöötaja.

tiimiga

Pärnu

MoNo

ajaloos

esimene

meesoost

Covid-19 piirangud leebusid ning jätkasime tänavatööga kahel korral nädalas.
MoNo noorsootöötajad alustasid grupitööga Dare To Care projektikohtumiste
raames. Projekti tegevused keskenduvad sotsiaalsete oskuste õpetamisele.
MoNo noorsootöötajad tegid veebi teel ettekande Pärnu Koidula
Gümnaasiumi pea 200 õpilastele ja tutvustasid neile MoNo tööd ning
tänavalepituse mudelit.
MoNo koordinaatoriga käisid kahel korral vabatahtlikena tänavatööd
tegemas võrgustikuliikmed Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise
Keskusest ning Lääne Ringkonnaprokuratuurist. Spetsialistid kogesid, et tänaval
on võimalik noortega kontakti luua lihtsamini ja vahetumalt võrreldes
suhtlemisega asutuse kabinetis.
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★ Juuni
2021

Juunis kohtus Pärnu MoNo meeskond Erasmus+ projekti “(Ex)Change Street
Reality” raames teiste Eesti MoNotajatega. Jagati kogemusi ja arendati
üle-eestilist koostööd.
Lastekaitsepäeva raames uurisime noortelt tänavatel ja internetis seda, kuidas
nemad arvavad, et võiks lapsi kaitsta. Osalesime võrgustikukohtumisel, et
arutada noortekampade teemat.
Narva kolledži tudengitel avanes võimalus praktiseerida Pärnus tänavatööd.
Laura ja Jaana kohtusid noortega mitmel korral ja tegid grupitööd Dare To
Care projektitegevuste raames, sh käidi laevaga sõitmas ja Seikluspargis.

★ Juuli 2021

Juulis kohtus Pärnu MoNo meeskond Erasmus+ projekti “(Ex)Change Street
Reality” raames teiste Eesti ja Solveenia MoNotajatega. Jaana ja Triin tegid
ettekande Pärnu MoNost, lepitusest ja Noortegarantii tugisüsteemist.
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Päikeselistel kuumadel ilmadel kolisime MoNo lebotoolide ja muu nänniga Pärnu
rohealadele noortega mõnusalt aega veetma ja pikendasime tänavatöö aega
paari tunni võrra.
MoNo noorsootöötaja korraldas meeskonnatöö arendamise tegevusi kahele
Pärnumaa Õpilasmaleva noorterühmale.
Pärnu MoNo Instagram sai juurde palju uusi jälgijaid ja meie sealsel kontol
olevad reelsid (lühivideoklipid) said noorte seas väga menukaks.

★ August
2021

Kohtusid osad MoNo noorsootöötajad Pärnu linna Noortekogu, Eesti
Noorteühenduste Liidu esindajate ja Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja
noorsootöö peaspetsialistiga, et arutada koostöövõimalusi. Lisaks, jagati
mõtteid koostööks taas kord ka Pärnu Bussijaama turvatöötajate juhiga.
MoNo noorsootöötajad osalesid Pärnu haridustöötajatele pühendatud vaimse
tervise konverentsil: “Tarkus on hinge tervis” ja ennast arendavatel
koolitustel.
Toimus Pärnu MoNo traditsiooniline kogukonnasündmus Suvelõpu Chillax.
Lisaks, osales terve MoNo tiim külastajatena Augustiunetusel.
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★ September
2021

MoNo koordinaator tutvustas Pärnu MoNo tegevusi ja võimalusi nii
koolijuhtide kui ka noorsootöövaldkonna juhtide infopäevadel.
MoNo tiimi kohtumine Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö
peaspetsialistiga, arutamaks Pärnu MoNo tulevikku.
Noorte seas viisime läbi virtuaalse küsitluse, küsimaks nende tagasisidet ja
mõtteid Pärnu MoNo teenuse kohta. MoNo noorsootöötajatel valmis vahva video
koostöös noortekogu noortega, mis kutsus üles õiguskantslerile esitama
fotosid noorte jaoks turvalistest ja ebaturvalistest paikades nende kodukohas.
Suitsiidiennetuspäeval panid MoNo noorsootöötajad koostöös Pärnumaa
Laste ja Noorte ja Vaimse Tervise Keskuse juhtumikorraldajatega
linnaruumi üles positiivsete ja tuge otsima innustavate sõnumitega
loosungeid, mil kirjas noorte mõtted. Seda tegevust märgati üle-eestiliselt.
Noortel oli võimalus otse tänaval vaimse tervise spetsilistidelt infot küsida.

★ Oktoober
2021

Toimus Pärnu MoNo meeskonna motivatsioonipäev, kus üheskoos
kaardistati töö väärtuseid, eesmärke ja fookuseid ning tunnustati üksteist.
Tähistati Pärnu MoNo teist sünnipäeva.
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Külas käisid Läti noorsootöötajad, et tutvuda Pärnu MoNo tööpraktikatega ja
tänavatöö kohtadega.
Koidula Gümnaasiumi Vaimse Tervise nädalal käisid MoNo noorsootöötajad
noortele töötuba tegemas. Grupitöödena toimusid noortekohtumised ja “Dare
to Care” projekti raames ürituskorralduse kohtumine.
Koolivaheajal toimus väljasõit kummituslinna Viivikonna. Toimus ka
orienteerumismäng, külastati Narva linnust ja Narva noortekeskust. Kaasas oli
Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuse juhtumikorraldaja, kes
noortele vaimse tervise toetusvõimalustest rääkis.
Pea terve sügisvaheaja jooksul toimusid noortekohtumised, milles osales
MoNo noorsootöötaja Laura Kiviselg koos MoNo teenust tarbivate noortega.

★ November
2021

Postimehes ilmus meie tegevustest artikkel “Kolm aastat noortega tänaval:
kleebised, kondoomid, pallimäng ja jutud”, Pärnu Postimees - K. Aus
https://parnu.postimees.ee/7389822/kolm-aastat-noortega-tanaval-kleebised-ko
ndoomid-pallimang-ja-jutud
Noorsootöö nädala raames korraldasime väljakutseid veebis ning jagasime
noorte poolt meile omistatud tagasisidet ja tunnustust üldsusega.
Üheskoos noortega lõpetati “Dare To Care” projekt, mille raames korraldasid
teismelised noorusest ja enda tunnetamisest ning tundmisest
kõneleva veebikohtumise. Toimus noortekohtumine Narvas.
Meie tiimiga liitus uus meeskonnaliige ning see võimaldas teha tänavatööd
varasemast veidi tihedamalt. Meiega koos olid tänaval nii töövari kui ka
mobiilsest noorsootööst aastatööd kirjutav õpilane.
Sündisid esimesed Pärnu MoNo logoga meened: maskid ja kleebised.
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★ Detsember
2021

Perioodil 08.12.2021-19.01.2022 tegi üliõpilane meie katusorganisatsioonis
klienditööpraktikat ja tema juhendajaks oli MoNo koordinaator.
Pärnu MoNo koordinaator kirjutas leheloole kommentaari: “Probleeme
tekitavad tegevuseta noored”. Artikkel:

https://parnu.postimees.ee/7398856/mote-pulli-teha-viis-raiguseni-kooli
-wcs-ja-suudlane-lopetas-kohtupingis
Käisime vestlemas Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõuga, kes videosalvestas
meie mõtted noorte ja MoNoga seonduvatel teemadel. Lindistust
kasutatakse sotsiaaltöö üliõpilaste õppetöös.
Meid külastastid Tõrva noorsootöötajad, et praktiseerida tänavatööd ja
tutvuda Pärnu MoNo tegemistega.
Vahetult enne jõule toimus noortele linnaorienteerumine, mille võitjaid said
autasustatud.
Traditsiooniliselt jagati aasta lõpus sotsiaalmeediavahendusel tänusõnu Pärnu
MoNo toetajatele.
Aasta kokkuvõte 2021:
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Aastaringsed tegevused
★ Jaanuardetsemer
2021

Aastaringselt tagasime noorte jaoks võimalikult järjekindla ja rutiinse
tänavatöö. See aitab kaasa usaldusliku kontakti loomisele ja hoidmisele noorte
ning
noorsootöötajate vahel. Mobiilsete noorsootöötajate osalemine
võrgustikutöös
(nt
koos
politseinikega,
turvatöötajatega,
lastekaitsespetsialistidega jt).
Igakuised Pärnu MoNo meeskonna koosolekud.
Dare To Care Baltics projektitegevused kevadest sügiseni: noortekohtumised,
grupitöö, noorte korraldatud tegevused jpm.
Ettekanded ja esitlused Pärnu MoNost erinevatel sündmustel.
Pea aastaringselt võtsime sõna tavameedias: ajalehes, raadios. Kokku ilmus 2021.
aastal Pärnu MoNost meediakajastusi seitsmel korral.
Vt kõiki meie meediakajastusi siit:
https://vabaajakeskus.ee/parnu-mono/kajastus-meedias/
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LISA. Pärnu MoNo 2021. aasta ülevaade MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse aasta
aruandesse

Pärnu MoNo 2021. aasta ülevaade
Otsekontakt 2740 noorega. Sisse on arvestatud nii tänavatöö kui ka teised Pärnu MoNo
meetodid, mille raames noortega suheldi. Tänavatöö toimus 75. korral.
Silmapaistvus: Ilmus “Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade kontseptsioon”,
autoriteks Triin Mäger ja Annely Reile. Kevadest sügiseni Dare To Care Baltics
projektitegevused, kampaania suitsiidiennetuspäeval koostöös Pärnumaa Laste ja Noorte
Vaimse Tervise Keskusega, arendustegevused üle-eestilise MoNo noorsootöötajate võrgustiku
raames, väljasõit kummituslinna Viivikonna, tagasisideküsitlus noortelt MoNo teenuse kohta,
vaimse tervise loengud koolides.
Vajadused: koormuse suurendamine (sh palk); tööriided (kevad-sügiseks tuulejoped, suvised
T-särgid, talveks soe pesu); koolitused MoNo noorsootöötajatele (nt kahjude vähendamine;
taastav õigus; kriis ja trauma; sõltuvuskäitumine; riskikäitumisega noorte toetamine; VERGE,
individuaal- ja juhtumitöö jt); linnaliinide sõidukompensatsioon; uisuväljaku piletite raha
MoNo noorsootöötajatele MTÜ eelarves; MTÜ-ülene supervisioon või coaching, et hõlbustada
koostööd MTÜ teiste allüksustega.
Koostas: Triin Mäger, 20.01.2022
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