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Traditsioonilisel aastakonverentsil soovime sel korral arutleda viimast kümnendit iseloomustavate valdkondlike trendide üle,
liikuda olevikust tulevikku erinevate valdkondade esindajate tulevikukujutluse ja kogemuse toel. Ettekanded pakuvad inspiratsiooni, et üheskoos mõtestada visiooni, milline on noorte roll tulevikus, missugune on tuleviku noor tegija ja milliseid proovikive
ta ühiskonnale esitab. Kuivõrd määravaks saab noorte valikute puhul materiaalsete väärtuste kõrval eneseteostus maailmas,
mis on avatum ja võrgustunum kui kunagi varem? Kuidas tunneb noor oma väärtused ära teda ümbritsevas keskkonnas – kas
see vaimustab või muserdab teda? Kuhu suunab noori tööturg, haridus ja kultuur aastaks 2030 ning kuhu suunavad noored
ühiskonna arengu?

11.30–12.00 Kogunemine ja registreerimine
12.00–12.15 Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja Ardo Rohtla sõnavõtt
12.15–12.30 Õiguskantsler Indrek Tederi sõnavõtt
12.30–13.15 Praxise hindamiseksperdi Katrin Pihori ettekanne noortevaldkonna trendidest
13.15–14.00 Lõunapaus
14.00–14.45 Euroopa Noortefoorumi juhi Allan Pälli visiooniettekanne noorest aastal 2030
14.45–14.55 Sihtasutuse Loov Põlvkond eestvedaja Artur Taevere videosõnavõtt
14.55–16.15 Ringarutelu koos auditooriumiga
Mihkel Kunnus, semiootik, kirjanduskriitik
Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium
Mattias Lepp, Click & Grow
Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöö Keskus
Vladimir Svet, Eesti Noorteühenduste Liit
Tanel Veenre, Eesti Kunstiakadeemia
16.15–16.30 Konverentsi lõpetamine
Päeva juhib Praxise hariduspoliitika programmijuht ja juhatuse liige Laura Kirss
Noorteseire (www.noorteseire.ee) on loodud teadmuspõhise noortepoliitika juurutamise eesmärgil. Noorteseire pakub järjepidevalt
värsket informatsiooni noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikku mõju. Noorteseire loodi ESFi programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames.
Noorteseire aastaraamatu väljaandmist toetatakse riigieelarvest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud
ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Programmi rahastatakse
Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007–2013 vahenditest.
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Noorteseire
Ardo Rohtla on Haridus- ja Teadusministeeriumi
noorteosakonna asejuhataja ja töötab ministeeriumis alates 2004. aastast. Ta on õppinud kasvatusteadusi ja ajalugu ning olnud tegev noorsootöö
valdkonnas nii kohalikul kui riiklikul tasandil üle
14 aasta. Ardo on olnud oluline roll noorsootöö
strateegiliste dokumentide (riiklikud arengukavad, struktuurifondid jt) väljatöötamisel ning ta
on osalenud Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu
noortevaldkonna seisukohtade kujundamises.

Indrek Teder on õiguskantsler alates aastast
2008. Õiguskantsler ühendab endas põhiseaduslikkuse järelevalvaja ja üldise petitsiooniorgani
funktsioonid. Niisugune kombineeritud pädevus
on rahvusvahelises plaanis ainulaadne. Eesti
Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman,
kelle ülesanne on laste õiguste kaitse ja edendamine. Teder lõpetas Tartu Ülikooli 1983. aastal.
Ta on olnud Eesti Advokatuuri juhatuse aseesimees ning advokatuuri kutsesobivuskomisjoni
liige. Kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Reservohvitseride Kogusse ning Kaitseliitu. Ta on nooremleitnant reservis.

Katrin Pihor omandas bakalaureuse- ja teadusmagistri kraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ning jätkab seal doktorantuuris. Ta töötas
aastatel 2004–2008 Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis
asedirektori ja direktori kohusetäitjana, vastutades
Euroopa Liidu alase õppevaldkonna arendamise
eest. Alates 2010. aastast töötab Katrin mõttekoja Praxis juhtide majandusprogrammis. Hindamiseksperdina on tema eest vedada olnud mitmed
mahukad mõjuhindamise projektid, samuti on ta
arendanud noorte seiresüsteemi.

Allan Päll on Euroopa noortefoorumi (European
Youth Forum) peasekretär. See on Euroopa noorteorganisatsioonide katus, esindades noorte huve
poliitikakujundamises Euroopa institutsioonides.
Varem on Allan tegutsenud Eesti Üliõpilaskondade
Liidus nii juhatuse liikmena kui ka tegevjuhina
ning juhtinud üliõpilaste katusorganisatsiooni
Euroopa tasemel, esindades tudengite huve kõrghariduspoliitika kujundamisl Bologna protsessis.
Kõige tihedamalt on ta seotud rahvusvaheliste
projektidega kõrghariduse kvaliteedi ning välishindamise ning kõrghariduse ligipääsu teemadel.

Mihkel Kunnus on õppinud Tartu Ülikoolis keemiat,
semiootikat ja kultuuriteadusi ning pedagoogikat.
Ta on 9.-12. klasside füüsikaõpetaja ning keskkonnaeetika ja ökosemiootika lektor. Mihkel on
tuntud ka kui kirjandus- ja kultuurikriitik, ta on
Eesti Kirjanike Liidu liige.

Artur Taevere on Sihtasutuse Loov Põlvkond
eestvedaja ja tegevjuht. See sotsiaalne ettevõte
teeb koostööd koolidega Eestis ja Inglismaal,
pakkudes õpetajatele täiendkoolitusprogramme
ja õppematerjale. Neis on põhiteemaks see, kuidas arendada õpilastes oskust kriitiliselt ja loovalt
mõelda ning koostöös probleeme lahendada. Ta
on varem töötanud rahvusvahelises haridusorganisatsioonis Teach For All, tegeledes õpetajate ja
koolijuhtide täiendusõppega 30 riigis üle maailma.
Artur on Heateo Sihtasutuse ja “Noored kooli” üks
algatajatest. Õppinud Oxfordi ülikoolis ﬁlosooﬁat,
politoloogiat ja majandust.

Irene Käosaar on 2007. aastast töötanud Haridusja Teadusministeeriumis, algul rahvusvähemuste
hariduse osakonna juhatajana ning alates 2009.
aastast üldharidusosakonna juhatajana. Haridus
ja sellega seonduv on seega juba pea 25 aastat
olnud Irene töö, hobi, kirg ja väljakutse; sellest
olulisemad on vaid pojad, kes on niikuinii maailma
kõige tähtsamad. Ta peab enda missiooniks hariduses õpilase esikohale toomist – mida iganes me
haridussüsteemis ei muuda või arenda, see peab
aitama kaasa sellele, et meie lapsed, kes kooli
lõpetavad, oleksid seetõttu rõõmsamad, loovamad,
ettevõtlikumad ja arukamad.

Mattias Lepp on Click & Grow juht ja asutaja,
kes on teinud väikesest elektrooniliste lillepottide
tootjast maailma juhtiva linnafarmide arendaja.
Saanud orkestri dirigendi hariduse suundus
Mattias IT valdkonda kus oli kaasasutajaks ühele
Eesti esimesele digitaalse meedia agentuurile.
Alates 2012. aastast on tegelenud aktiivselt
globaalse toidutootmise probleemidega ning
arendanud koostöös Eesti, USA ning Pranstusmaa
ülikoolidega uudseid tehnoloogiaid toidu kasvatamiseks linnaruumis. Mattias on mitmete ettevõtluskonkursside võitja ning mentor erinevates
noorte ettevõtlusega tegelevates inkubaatorites.

Tiia Randma töise tegevuse eesmärk on alates 1995.
aastast olnud tööturuvajaduste ja koolituspakkumise omavahelise parema sidususe edendamine.
Töötades Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunikuna, algatas ta 1997. aastal kutsete süsteemi
loomise Eestis, koostöös ETV-ga sündis saatesari
“Ametilood”. 2008. aastal loodi kaubanduskoja juurde Ettevõtlusõppe Mõttekoda ning paar aastat on
toiminud ettevõtete koostöövõrgustik “Unistused
ellu!”. Riigikantseleis oskuste rakkerühma tööd eest
vedades valmistas Tiia ette tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi kontseptsiooni. Selle elluviija on Kutsekoda,
kus Tiia alates selle aasta septembrist töötab.

Edgar Schlümmer on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Eesti Noorsootöö Keskuse direktor alates 2007. aastast. Ta on õppinud noorsootööd ja omandanud magistrikraadi
sotsiaalteaduste valdkonnas. Noorsootöö praktikuna ning korraldajana on ta tegutsenud nii
avalikus kui ka vabasektoris üle 15 aasta.

Vladimir Svet õpib õigust Tartu Ülikooli Tallinna
Õigusinstituudis ning on ülikooli üliõpilasesinduse liige. Aastatel 2011–2013 juhtis ta Tallinna
linna noortevolikogu, kus tegeles aktiivselt noorte
osalemise temaatikaga. Vladimir on Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimees aastast 2014.
Praegu peab ta tähtsaimaks ülesandeks konverentsi TEDxLasnamäe korraldamist.

Tanel Veenre on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja Gerrit Rietveldi akadeemias Hollandis
ehtekunsti. Ta on esinenud loengutega rahvusvahelistel seminaridel ja ülikoolides Portugalis,
Hispaanias, Soomes, Inglismaal, Iisraelis, Iirimaal, Türgis, Mehhikos, Belgias ja Saksamaal.
Tema loomingut on esitletud enam kui 150 näitusel
ja etendusel üle maailma. Alates 2005. aastast
on ta õppejõud Eesti Kunstiakadeemias, alates
2013. aastast disainiteaduskonna professor.
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