LNÜ 2018 aasta tegevuskava plaan
Arengueesmärk

Tegevus

LNÜ on tugev ja elujõuline noorteorganisatsioon

JäPe vabatahtlike
laager

Eesmärk

Varustada ja ettevalmistada JäPe
vabatahtlike festivaliks. Tugevdada
nende meeskonnatunnet. Arendada
vabatahtlike.

Olla kaasatud oikumeenilisse töösse ja
Esindada EELKd EKN3
pakkuda võimalust noortele
töös.
oikumeeniliseks noortetööks.

LNÜ juhatuse
koosolekud ja
Üldkoosolekud

Tagada LNÜ töö sujuv ja põhikirjaline
töö. Teha organisatsiooni puudutavad
otsused.

EELK Vaimulike
konverents

Olla nähtaval kohal EELK vaimulike
hulgas ja anda neile võimalus tutvuda
LNÜ tegevustega.

Kohtumised Soome
partneritega

Olla kontaktis oma Soomes olevate
partneritega. Jagada informatsiooni
tulevastest üritustest. Arutada/jagada
organisatsiooni juhtimisega seotuid
rõõme ja muresid.

Aeg/koht

Kommentaar

Elluviija

2.-5. Juuli

Toimus korrapäraselt ja täitis
oma eesmärki.

JäPe korraldusmeeskond

Terve aasta

Triin Salmu on osalenud EKN3
töös. EELK teine esindaja on
Robert Bunder. Koosolekud on
toimundu regulaarselt. Triin ja
Robert osalesid ka väljasõidul
Saaremaale.

Tegevjuht

Juhatuse koosolekud on
toimunud plaanipäraselt ja
regulaarselt.

LNÜ juhatus ja
töötegijad

23.-24.
Jaanuar

Vaimulike konverentsil osalesid
LNÜ juhatusest Triin Salmu,
Triin ja Titta
Liina-Liis Nõmm ja Kadre
Arikainen.

Kevadel ja
sügisel

Kevadine kohtumine toimus
Märtsis Helsingis. Osalesid Triin
ja Titta. Kohtumine oli
Triin Salmu ja
kahepäevane. Esimesel päeval
Titta
toimus partneritega kohtumine
Hämäläinen
ja teisel päeval osaleti Soome
kristlike noorteühenduste
ümarlaual.

Partnerid

Rahastus

LML

EKN

LNÜ

LNÜ

LNÜ on kogudustele abiks laste- ja noortetöö korraldamisel

Noortejuhtide
Seminar

Arendada ja koolitada EELK noortejuhte.
Kevadine noortejuhtide seminar
Anda noortejuhtidele võimalus kokku
27.-29. Aprill ja
toimus plaanipäraselt. OSales 33 Joel Reinaru ja
tulla ja jagada oma kogemusi. Anda
26.-28.
inimest 14 kogudusest. Teemaks NJS meeskond
noortejuhtidele vajalikud teadmised
Oktoober
oli Piibel ja palve.
koguduses töö tegemiseks.

LML

Lastetöö tegijate
suvepäevad

KoolitadaEELK lastetöö tegijaid ning
anda neile teadmised ja oskused teha
tööd koguduses. Tuua lastetöö tegijad 3.-5. August
kokku ja anda neile võimalus jagada oma
kogemusi.

Titta
Hämäläinen ja
meeskond

LML/
osavõtumaks
ud

LNÜ juhatus

LNÜ

LNÜ tunnustas 2018 aastal
parima lastetöö tegjana Reet
Kaldurit Jõhvi kogudusest.
Parima laste- ja noortetöö
tegijana Imbi Tanilsood Valga
praostkonnast. Parima
sündmusena Saku koguduse
lastelaagrit.

Aasta tegijate
tunnustamine

Ära märkida aasta lastetöö, noortetöö
tegija ja aasta üritus. Näidata laiemale
avalikkusele millist tööd tehakse EELKs

Piibli- ja
Misjonikursuse
korraldamine

Õpetada ja arendada EELK ja teiste
konfessioonide noori Piibliuurimises ja
teoloogias. Anda noortele võimalus
praktiliseks õppeks.

Sept - Dets.

Titta
Hämäläinen ja
meeskond

Piibli- ja
Misjonikursuse
lisakoolitused

Koolitada Piibli- ja Misjonikursuse
vilistlasi. Anda võimalus edasiseks
õppimiseks.

Sügisel

Titta
Hämäläinen ja
meeskond

LML

Interneti ajakirja
"Kristliku Kasvatuse"
väljaandmine
aadressil
kristlikkasvatus.ee.

Lastetöö tegijate, noortetöö tegijate ja
õpetajate arendamine ja õpetamine läbi
erinevate teema artiklite ja materjalide.
Jagada üldkiriklikku infot kogudustele ja
kristlastele.

Kerstin Kask

LML

Mai

Soome
UI ja
Misjoniselts/
Misjonikesk
osavõtumaks
us
ud

LNÜ on kogudustel
LNÜ organiseerib üldkiriklikke ja praostkondlikke
sündmusi lastele ja noortele

Ajakrija "Pluss"
väljaandmine

4 numbrit
Kristlasnoorte arendamine läbi erinevate
aasat jooksul. Aasta esimeses pooles on
artiklite ja lugude. Vabatahtlike noorte
2 kevadel ja 2 ilmunud kaks ajakirja.
arendamine läbi meediatöö.
sügisel.

Laagrifond

Toetada kogudusi laagrite rahastamisel
ja korraldamisel. Anda võimalus
Aprill
väiksematel kogudustel korraldada
laagrit.

Lastetöö tegijate
koolitus

Eesmärk on pakkuda lastetöö tegijatele Kevadel ja
lisakoolitusi ka väljaspool suvepäevi.
sügisel

Noortetöö
materjalide
koostamine

Koondada noortetööga seotud
teadmised ühte kausta. Toetada
kogudustes tehtavat noortetööd andes Paar korda
neile vajalikud vahendid ja teadmised. aastas.
Kaasata noortejuhte materjali
koostamisse.

Projektijuht ja
materjali
toimkond

LNÜ

Noortefestival JäPe

Anda EELK koguduste noortele ja teiste
konfessioonide noortele võimalus tulla
kokku ja veeta koos aega. Jagada noorte
seas Jumala Sõna ning palvetada koos.
Pakkuda noortele võimalust, kus
5.-8. Juuli
turvalises keskkonnas jagada omi
mõtteid ja arvamusi. Pakkuda noortele
aktiivset ja alternatiivset vaba aja
tegevust. Arendada noorte sotsiaalseid
ja vaimseid võimeid ning oskusi.

EKN,
JäPe korraldusPilistvere
meeskond
kogudus

LML/EKN/os
avõtumaksud

Lastepäev

Anda praostkondadele võimalus
korraldada koostöös LNÜga oma lastele
üks tore üritus. Olla nähtav EELK
praostkondades.

Joel Reinaru ja Misjonikesk
LML
Sirli Lend
us

Laagrifond jagas tänavu välja
2500€ toetusi laagrite
korraldamiseks. Toetust said nii LNÜ juhatus
laste, noorte kui ka perelaagrid.
Kokku 13 laagrit.
Titta
Kevadine koolituspäev toimus
Hämäläinen ja
5.Mai Tartus. Osales 13 inimest.
Triin Salmu

LML

LNÜ

Praostkonn
LML
ad

LNÜ organiseeri
sünd
LNÜ on EELK siseselt tunnustatud ja hinnatud
koostööpartner (kogudustele)

Pakkuda noortele ja koguduse
töötegijatele ning liikmetele võimalust
Piiblit uurida ja koos õppida.
Olla kaasas EELK suurürituse korralduses
Narva Misjonipäevad ja olla selle kaudu ka nähtaval
Sügisel
kirikusiseselt.
Regionaalsed
Piibliõppe päevad

Info edastamine
kogudustele

Jagada infot kogudusetele ja kiriku
inimestele. Kutsuda inimesi osalema
oma üritustele.

Osalemine Euroopa Olla koostööpartneriks CECile. Aidata
Kirikute Konverentsi kaasa ülistuskomitees. Ja ka
assambleel Novi Sadis koosolekutel osalemine.

Osalemine Eesti
Noorteühenduste
Liidu töös

Olla nähtaval kohal Eesti
noorteühenduste hulgas ja rääkida kaasa terve aasta
ühiskonnas tähtsatel teemadel.

Praostkonn
LML
ad

Kadre ja Triin
ning Keila
kogudus

EELK
Misjonikesk LNÜ
us

Tegevjuht +
töötegijad

LNÜ

Triin Salmu osales konverentsil.
Osales veel ka Hanna Maria
Triin Salmu
Salong stjuuardina. Konverents
läks hästi.

CEC

terve aasta

28.05-07.06
Novi Sad,
Serbia

tegevjuht ja
meeskond

Triin Salmu on osalenud ENLi
üldkoosolekul ja ka
noorteühenduste rahastamise
muudatuste infotunnis.

tegevjuht

ENL

LNÜ

LNÜ 2017 aasta tegevuskava
Arengueesmärk

Tegevus

Eesmärk

Aeg/koht

LNÜ on tugev ja elujõuline noorteorganisatsioon

Varustada ja ettevalmistada JäPe
vabatahtlike festivaliks.
JäPe vabatahtlike
3.-5. juuli
Tugevdada nende
laager
Pilistveres
meeskonnatunnet. Arendada
vabatahtlike.

Kommentaar

Elluviija

Partnerid

Rahastus

Toimus
plaanipäraselt. JäPe
JäPe
sai hästi
korraldusettevalmistatud.
meeskond
Vabatahtlikud olid
väga head.

Pilistvere
kogudus

LML

EELK

LNÜ

EKN

EELK
Kirikukongress

Olla nähtaval kohal EELK
vaimulike seas. Jagada
informatsiooni LNÜ tegemiste
kohta ning kutsuda EELK
vaimulikke LNÜ liikmeteks.

26.-27. Mai
Tartus

Osalesid Triin, Titta,
Liina-Liis ja Anders.
LNÜ
Meil oli väljas laud,
tegevjuht
kus oli kirjandust ja
plakateid.

Esindada EELKd
EKN3 töös.

Olla kaasatud oikumeenilisse
töösse ja pakkuda võimalust
noortele oikumeeniliseks
noortetööks.

Terve aasta

Triin Salmu on
osalenud EKN3 töös Tegevjuht
regulaarselt.

LNÜ on tugev ja elujõuline

LNÜ juhatuse
koosolekud ja
Üldkoosolekud

Tagada LNÜ töö sujuv ja
põhikirjaline töö. Teha
organisatsiooni puudutavad
otsused.

Juhatus: kord
kuus Jaan.-mai
Juhatuse
ja sept.-dets.
koosolekud on
Üldkoosolek:
toimunud.
kaks korda
aastas

Kohtumised
Soome
partneritega

Olla kontaktis oma Soomes
olevate partneritega. Jagada
informatsiooni tulevastest
üritustest. Arutada/jagada
organisatsiooni juhtimisega
seotuid rõõme ja muresid.

05.-06. Aprill
Helsingis 20.
September
Tallinnas

Titta ja Triin
osalesid
kohtumistel.
Tutvuti Nuori
Kirkko töö ja
meeskonnaga.

Arendada ja koolitada EELK
noortejuhte. Anda
noortejuhtidele võimalus kokku
tulla ja jagada oma kogemusi.
Anda noortejuhtidele vajalikud
teadmised koguduses töö
tegemiseks.

Toimus
plaanipäraselt
Aprilli lõpus.
Teemaks oli
28.-30.Aprill ja
Identiteet. Teine
27.-29.
seminar toimus
Oktoober
plaanipäraselt ja
teemaks oli
juhtimine ja
mentorlus.

Noortejuhtide
Seminar

LNÜ juhatus
ja töötegijad

LNÜ

Triin Salmu ja
Titta
Hämäläinen

LNÜ

Joel Reinaru
ja NJS
meeskond

LML

udustele abiks laste- ja noortetöö korraldamisel

KoolitadaEELK lastetöö tegijaid
ning anda neile teadmised ja
Lastetöö tegijate oskused teha tööd koguduses.
suvepäevad
Tuua lastetöö tegijad kokku ja
anda neile võimalus jagada oma
kogemusi.

27.-29. Juuli
Pilistveres

Toimus
plaaneripäraselt. Titta
Teemaks oli “Juurte Hämäläinen
juurde”. Osalejaid ja meeskond
oli 50 ringis.

LML/
osavõtumak
sud

27.Mai Tartus

Tunnustus jagati
Tartus
Kirikukongressil.
Tunnustuse said
LNÜ juhatus
Linda Sakala, Urve
Ploomi ja Noarootsi
kirikuseiklus.

LNÜ

Aasta tegijate
tunnustamine

Ära märkida aasta lastetöö,
noortetöö tegija ja aasta üritus.
Näidata laiemale avalikkusele
millist tööd tehakse EELKs

Piibli- ja
Misjonikursuse
korraldamine

Piiblikooli 6. lend
Õpetada ja arendada EELK ja
lõpetas Maikuus. Ja
teiste konfessioonide noori
Jaanuar-Mai ja sügisel kahjuks ei Titta
UI ja
Piibliuurimises ja teoloogias. Anda Septemberalanud uut kursust. Hämäläinen
Misjonikeskus
noortele võimalus praktiliseks
Detsember
Piiblikursusel on
ja meeskond
õppeks.
täiesti uus
meeskond.

Soome
Misjoniselts
/
osavõtumak
sud

Piibli- ja
Misjonikursuse
lisakoolitused

Koolitada Piibli- ja Misjonikursuse
Toimus
vilistlasi. Anda võimalus edasiseks 1.-3. September plaanipäraselt
õppimiseks.
Talus.

LML

Titta
Hämäläinen
ja meeskond

LNÜ on kogudustele abiks laste- ja noor

Hetkel ei ole veel
Interneti ajakirja
ühtegi ilmunud.
Lastetöö tegijate, noortetöö
"Kristliku
Kuid koduleht on
tegijate ja õpetajate arendamine
Kasvatuse"
tegemisel. Hetkel
ja õpetamine läbi erinevate
Ilmub umbes 6
väljaandmine
on veel samas
Kerstin Kask
teema artiklite ja materjalide.
korda aastas.
aadressil
seisus, mis eelmisel
Jagada üldkiriklikku infot
kristlikkasvatus.ee
üldkoosolekul.
kogudustele ja kristlastele.
.
Tahame, et ajakiri
läheks EKNi alla.
Ajakrija "Pluss"
väljaandmine

Laagrifond

Kristlasnoorte arendamine läbi
Märts, Juuli,
erinevate artiklite ja lugude.
Oktoober ja
Vabatahtlike noorte arendamine
Detsember
läbi meediatöö.

Pluss on ilmunud
kolm korda sellel Joel Reinaru
Misjonikeskus LML
aastal. Veebruaris, ja Sirli Lend
mais ja .

Toetada kogudusi laagrite
rahastamisel ja korraldamisel.
Anda võimalus väiksematel
kogudustel korraldada laagrit.

Laagrifondi toetus
on jagatud. Viiele
laagrile on ka
toetus juba välja
LNÜ juhatus
makstud. Veel on
vaja kahele laagrile
toetus välja maksta.

Eesmärk on pakkuda lastetöö
Lastetöö tegijate
tegijatele lisakoolitusi ka
koolitus
väljaspool suvepäevi.

Creativity for
creation

LML/
SiseMin

Aprill

Jaanuari lõpus
toimus stardipäev Titta
30. Jaanuar
Tartus. Septembris Hämäläinen
23. September
toimus stardipäev ja Triin Salmu
Tallinnas.

Kunstiprojekt, mille eesmärk on
tuua tähelepanu
Terve aasta
keskkonnaprobleemidele ja sellel,
kuidas meie saame loodut kaitsta.

Tegevus ei ole
toimunud. Jääb
ilmselt ära.

Triin Salmu ja
LML
meeskond

LML

LNÜ

LML/ LNÜ

rganiseerib üldkiriklikke ja praostkondlikke sündmusi lastele ja noortele

Noortetöö
materjalide
koostamine

Koondada noortetööga seotud
teadmised ühte kausta. Toetada
kogudustes tehtavat noortetööd Paar korda
andes neile vajalikud vahendid ja aastas.
teadmised. Kaasata noortejuhte
materjali koostamisse.

Meeskonnal on uus
juht – Liina-Liis
Projektijuht
Nõmm. Esimene
ja materjali
kohtumine on ka toimkond
juba paika pandud.

Noortefestival
JäPe

Anda EELK koguduste noortele ja
teiste konfessioonide noortele
võimalus tulla kokku ja veeta koos
aega. Jagada noorte seas Jumala
Sõna ning palvetada koos.
Pakkuda noortele võimalust, kus 6.-9. juuli
turvalises keskkonnas jagada omi Pilistveres
mõtteid ja arvamusi. Pakkuda
noortele aktiivset ja alternatiivset
vaba aja tegevust. Arendada
noorte sotsiaalseid ja vaimseid
võimeid ning oskusi.

Toimus
plaanipäraselt.
Osales umbkaudu
JäPe
180 inimest. Koguti
korralduskõigiaegade suurim
meeskond
annetus SA
Autistikale.
Tagasisisde oli hea.

LNÜ

LML/EKN/o
EKN, Pilistvere
savõtumaks
kogudus
ud

LNÜ organiseerib üldkiriklikke ja praostkondlikke sündmus

Lastepäev

Perelaager

Anda praostkondadele võimalus
korraldada koostöös LNÜga oma
lastele üks tore üritus. Olla nähtav
EELK praostkondades.

Võru lastepäev,
Keila
Misjonipäevad ja
Pärnu praostkonna
lastepäev said LNÜ
käest toetuse.
Tegevused
õnnestusid ja olid
kordaläinud.

Pakkuda peredele vaheldusrikast keskkonda, kus oma lastega koos aega veeta. Anda peredele vajalikke vahendeid kristliku kasvatuse osas.

Sellel aastal
tegevust ei toimu.
Uuel aastal kaob
Pia Ruotsala Talu
tegevus ära ja raha ja meeskond Laagrikeskus
jagatakse teiste
tegevuste vahel.

LML

Esimene üritus
toimus Pärnus
Aprilli alguses.
Teine üritus toimus
Nõos Septembri
tegevjuht ja
Praostkonnad
lõpus. Edasi on
meeskond
plaanis minna
Järva-Jaani. Lisaks
toetame ka Nõmme
õhtute läbiviimist.

LML

Pakkuda noortele ja koguduse
Regionaalsed
töötegijatele ning liikmetele
Piibliõppe päevad võimalust Piiblit uurida ja koos
õppida.

Praostkonnad

LML

LNÜ on EELK siseselt tunnustatud ja hinnatud koostööpartner
(kogudustele)

Keila
Misjonipäevad

Toimus
plaanipäraselt ja
Olla kaasas EELK suurürituse
läks hästi korda.
20.-22.
korralduses ja olla selle kaudu ka
Toimusid
Oktoober Keilas
nähtaval kirikusiseselt.
lastetegevused ja
noorteõhtu ning
Taize palvus.

Kadre ja Triin
EELK
ning Keila
LNÜ
Misjonikeskus
kogudus

Info edastamine
kogudustele

Jagada infot kogudusetele ja
kiriku inimestele. Kutsuda inimesi terve aasta
osalema oma üritustele.

Tegevjuht +
töötegijad

LNÜ

Osalemine
Luterliku
Maailmaliidu
peaassambleel
Namiibias

Osalemine noorteassamblee
korraldamisel ja
koostööpartneriks olemine.

01.-17. Mai

Tegevjuht oli EELK
üks kolmest
Triin Salmu
ametlikust
delegaadist.

LML

terve aasta

Triin Salmu on
osalenud
üldkoosolekul.

Olla nähtaval kohal Eesti
Osalemine Eesti
noorteühenduste hulgas ja
Noorteühenduste
rääkida kaasa ühiskonnas
Liidu töös
tähtsatel teemadel.

tegevjuht

ENL

LNÜ

