Tegevuskava

LNÜ 2019 aasta tegevuskava
Arengueesmärk

Tegevus

LNÜ on tugev ja elujõuline noorteorganisatsioon

JäPe vabatahtlike
laager

Eesmärk

EELK Vaimulike
konverents

Kohtumised Soome
partneritega

Noortejuhtide
Seminar

Kommentaar

Varustada ja ettevalmistada JäPe
vabatahtlike festivaliks. Tugevdada nende 8.-11. Juuli
meeskonnatunnet. Arendada
Pilistevere
vabatahtlike.

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

LNÜ juhatuse
koosolekud ja
Üldkoosolekud

Aeg/koht

Partnerid

JäPe meeskond

Rahastus

LNÜ

Valitud
esindajad Triin
Salmu ja Robert
Bunder

Terve aasta

Juhatuse koosolekud on
Jaanuar-Juuni
Tagada LNÜ sujuv ja põhikirjaline töö.
toimunud veebruaris,
ja SeptemberTeha organisatsiooni puudutavad otsused
märtsis, aprillis ja mais.
detsember.
võimalikult läbipaistvalt.
Plaanis on ka suvine
Kord kuus.
väljasõit.
LNÜst osalesid Triin ja
Olla nähtaval kohal EELK vaimulike hulgas
Titta. Olime lauaga väljas
22.-23. Jaanuar
ja anda neile võimalus tutvuda LNÜ
ja lisaks tegime ka
Nelijärvel
tegevustega.
rühmatöö noorsootöö
teemal.
Kevadel toimus
kohtumine Helsingis 9.Olla kontaktis oma Soomes olevate
Kevadel
10. aprill. Kohtiti Soomepartneritega. Jagada informatsiooni
Helsingis ja
Eesti töörühmaga ja
tulevastest üritustest. Arutada/jagada
sügisel
osaleti kristlike noorte- ja
organisatsiooni juhtimisega seotuid
Tallinnas
lastetöö
rõõme ja muresid.
organisatsioonide
kohtumisel.
Arendada ja koolitada EELK noortejuhte.
Anda noortejuhtidele võimalus kokku
3.-5. mai ja22.tulla ja jagada oma kogemusi. Anda
24 november
noortejuhtidele vajalikud teadmised
koguduses töö tegemiseks.

Tegevjuht

LNÜ

Tegevjuht ja
kontor

LNÜ

Tegevjuht,
juhatus ja Titta
Hämäläinen

LNÜ

Kevadine toimus ära. Läks
hästi. Osales 30 inimest. NJS meeskond
Laupäeval oli kohal 35
(juht Joel
inimest. Teemaks oli
Reinaru)
jüngerlus.

Page 1
el

Elluviija

Misjonikeskus

LNÜ + ovm

LNÜ on kogudustele abiks laste- ja noortetöö korraldamisel

Tegevuskava

Lastetöö tegijate
suvepäevad

KoolitadaEELK lastetöö tegijaid ning anda
neile teadmised ja oskused teha tööd
koguduses. Tuua lastetöö tegijad kokku ja 26.-28.Juuli
anda neile võimalus jagada oma
kogemusi.

Aasta tegijate
tunnustamine

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

Aprill ja 9.
juuni

Piibli- ja
Misjonikursuse
korraldamine

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

Jaanuar-Mai ja Piiblikooli 8. lend lõpetas PMK meeskond
Septembermaikuus ja 9. lend alustab (juht Titta
Misjonikeskus
Detsember
sügisel.
Hämäläinen)

Soome
misjoniselts +
annetused +
ovm

Lastetöö tegijate
koolitus

Eesmärk on pakkuda lastetöö tegijatele
lisakoolitusi ka väljaspool suvepäevi.

Jaanuaris toimus koolitus Titta
19. Jaanuar ja
Tallinnas. Osales 21
Hämäläinen ja
22. september
inimest.
abilised

ovm

Tellitavad koolitused

Anda parostkondadele ja kogudustele
võimalus tellida koolitusi oma
töötegijatele laste- ja noorsootöö
teemadel või metoodikate
tutvustamiseks.

Vastavalt
vajadusele

LTSP meeskond
(juht Titta
Hämäläinen)

Juhatus on teinud oma
valiku kandidaatide seast.
LNÜ juhatus
Autasud antakse üle 9.
juuni Toomkirikus.

Koondada noortetööga seotud teadmised
ühte kausta. Toetada kogudustes
Noortetöö materjalide
Vastavalt
tehtavat noortetööd andes neile
koostamine
võimalusetele
vajalikud vahendid ja teadmised. Kaasata
noortejuhte materjali koostamisse.
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LNÜ + ovm

LNÜ

Tegevjuht/LNÜ
juhatus/ Titta
Hämäläinen

Tellija

NJM toimkond

LNÜ

LNÜ on EELK siseselt tunnustatud ja hinnatud
koostööpartner (kogudustele)

LNÜ organiseerib üldkiriklikke ja
praostkondlikke sündmusi lastele ja noortele

Tegevuskava

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
11.-14. Juuli
turvalises keskkonnas jagada omi mõtteid 2019 Pilistveres
ja arvamusi. Pakkuda noortele aktiivset ja
alternatiivset vaba aja tegevust.
Arendada noorte sotsiaalseid ja vaimseid
võimeid ning oskusi.

JäPe
korraldusmeesk
ond ja LNÜ
tegevjuht

LNÜ + ovm +
EKN + muud
toetused

EELK Noorte
ümarlaud

Anda noortele võimalus tutvuda ning
osaleda EELK töös ja otsutes. Tuua kokku
kiriku juhtimisest huvitatud noortejuhid
/noored ja EELK konsistoorium.

LNÜ tegevjuht
ja juhatus

LNÜ

Misjonikonverents

Olla kaasas EELK suurürituse korralduses
ja olla selle kaudu ka nähtaval
26.10.2019
kirikusiseselt.

Info edastamine
kogudustele

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

Uue-Testamendi
konverents
Usuteaduse
Instituudis

UI korraldatud akadeemiline konverents,
mida on juba mitu aastat korraldatud.
04.04.2019
Sellel aastal kaasati ka asutusi ning toodi
sisse praktiline osa.

LNÜ osales ning tegi ka
kaks lühikest ettekannet
noortetöö ja PMK teemal.

Osalemine Eesti
Noorteühenduste
Liidu töös

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

Osaletud on ENLi
kevadisel üldkoosolekul.

Misjonikeskus

Tegevjuht +
töötegijad
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tegevjuht

