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KINNITATUD 

Kaitseliidu ülema …….. käskkirjaga nr …… 
 
KONKURSI „AASTA NOORTEJUHT“ KORRALDAMISE JUHEND 

 
1. Üldpõhimõtted 

1.1. Konkursi „Aasta noortejuht“ eesmärk on esile tõsta vabatahtlikul initsiatiivil põhinevates 
noorteorganisatsioonides – Kodutütred ja Noored Kotkad – noortega töötavate isikute 
panust, tunnustades piirkondadest esitatud kandidaate. Konkursi raames antakse välja kaks 
tiitlit  „Aasta noortejuht“, kusjuures üks valitakse välja Kodutütarde organisatsioonis ning 
teine Noorte Kotkaste organisatsioonis. 

1.2. Konkursist ja kandidaatide esitamise tähtajast informeerimine toimub Kaitseliidu ülema 
poolt. Juhendi teatavakstegemise eest Noorte Kotkaste maleva ja Kodutütarde ringkonna 
liikmete hulgas vastutavad noorteorganisatsioonide peavanemad ja kõik allüksuste juhid. 
Konkursi toimumise kohta ilmub info noorteorganisatsioonide kodulehekülgedel ja 
sotsiaalmeedias. 

1.3. Kandidaat peab olema olnud vabatahtlik noortejuht vähemalt kaks aastat. Tema tegevus 
organisatsiooni liikmena peab olema teistele eeskujuks ning panus Noorte Kotkaste ja 
Kodutütarde arengusse märkimisväärne. Kandidaadiks ei saa esitada 
noorteorganisatsioonide heaks lepinguga töötavaid isikuid (edaspidi töötaja), kuna sellisel 
juhul on keeruline eristada kandidaadi tööalast tegevust vabatahtlikkust tegevusest.  

1.4. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik Kaitseliidu liikmed ja töötajad. Kandidaadi esitaja 
valmistab ette kandidaati iseloomustava essee ning saadab selle kandidaadi allüksuse, NK 
maleva/KT ringkonna, juhatusele. Juhatus kujundab kandidaadi sobivuse kohta arvamuse 
ning NK malevapealik või KT ringkonnavanem teeb sellekohase märke ankeeti, lisades 
juhatusepoolse kommentaari või lühikokkuvõtte juhatuse arutelust. Lõpliku otsuse teeb 
juhatus peale kõigi kandidaatide hindamist ja valitakse välja piirkonnast esitamiseks üks 
kandidaat.  

1.5. Maleva personalispetsialist koostöös noorteinstruktoriga täidab ja edastab kandidaadi 
ankeedi ja essee kehtestatud tähtajaks Kaitseliidu peastaabi personaliosakonda, kus 
kontrollitakse ankeedi korrektsust, tehakse isiku suhtes taustakontroll ja edastatakse ankeet 
noorteorganisatsioonide peavanematele. 

1.6. Konkursi „Aasta noortejuht“ tiitli saajad selgitab laekunud kandidaatide hulgast välja 
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peavanemate poolt moodustatud konkursikomisjon.  

1.7. Kõigil isikutel, kes on saanud teada tiitli „Aasta noortejuht“ omaniku nime, on eetiline 
kohustus vaikida valikust tiitli „Aasta noortejuht“ väljakuulutamiseni. 

1.8. Konkursi „Aasta noortejuht“ tiitlite omanikud kuulutatakse välja Kaitseliidu ülema,  
Kodutütarde peavanema ja Noorte Kotkaste peavanema poolt pidulikul vastuvõtul. 

1.9. Piduliku vastuvõtu korraldamise ja läbiviimise eest vastutavad noorteorganisatsioonide 
peavanemad koostöös peastaabi avalike suhete osakonnaga. 

1.10. Pidulikule vastuvõtule kutsutakse kõik „Aasta noortejuht“ konkursile esitatud 
kandidaadid, noorteorganisatsioonide peavanemate abid, Kaitseliidu keskjuhatuse liikmed, 
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste keskjuhatuste liikmed, Kaitseliidu vanematekogu esindaja ja 
kaitseminister.  

1.11. Pidulikul vastuvõtul antakse konkursil „Aasta noortejuht“ tulemuste väljakuulutamisel  
tiitlite saajatele üle tunnistused ja meened. 

2. Essee 
2.1. Silmapaistva noortejuhi kohta kirjutatud essee peab jõudma tähtaegselt allüksuse 

juhatusse. 
2.2. Essee peab sisaldama lühikest ülevaadet kandidaadi viimase aasta vabatahtlikust 

tegevusest Kaitseliidu noorteorganisatsioonis ning kirjeldama kandidaadi omadusi, mis teda 
teistele eeskujuks tõstavad. Kindlasti tuleb mainida kandidaadi tegevust Kaitseliidu 
noorteorganisatsioonide arendamisel (sh aktiivsust organisatsiooni arengus 
kaasarääkimisel, töögruppides osalemisel, väljaõppe läbiviimisel, organisatsiooni 
tutvustamisel ühiskonnas, jne). Kandidaadi tegevuse kirjeldamisel tuleb põhjendusele lisada 



konkreetseid fakte või näiteid. Lisaks tuleb essees mainida, mitu aastat essee autor 
kandidaati tunneb ning milline on nende seos organisatsiooni tegevuses. 

2.3. Essee pikkuseks on minimaalselt 2500 tähemärki, essee on arvutikirjas ning autori poolt 
allkirjastatud. Essee esitatakse Microsoft Office Wordi dokumendifailina. Lõike esseest 
kasutatakse kandidaatide tutvustamisel avalikkusele (pidulikul vastuvõtul, Kaitse Kodu! 
artiklis jne). Essee autorit sellest eraldi ei teavitata. 

 
3. Tiitli „Aasta noortejuht“ kandidaadi ankeet (lisatud) 

3.1. Ankeedi esimese lehe täidavad maleva personalitöötaja koostöös noorteinstruktoriga ja NK 
maleva pealik/KT ringkonnavanem juhatuse otsusele tuginedes. Lisaks otsusele lisatakse 
ankeeti juhatusepoolne kommentaar. 

3.2. Ankeedile märgitakse konkursi „Aasta noortejuht“ kandidaadi kohta järgmised andmed: 
3.2.1. Ees- ja perekonnanimi 
3.2.2. Sünniaeg (päev, kuu ja aasta) 
3.2.3. Malev/ringkond, täpsustusastmega rühma tasandile 
3.2.4. Andmed Kaitseliidu liikmeks vastu võtmise otsuse kohta  
3.2.5. Ametikoht 
3.2.6. Endised ametikohad   
3.2.7. Osalemine käesoleva aasta noorteorganisatsiooni üritustel 

3.2.7.1. Väljaõppeüritused 
3.2.7.2. Väljaõppe läbiviimine (Kaitseliidu Koolis, teistes malevates jmt) 
3.2.7.3. Seltskondlik ja kehakultuuriline tegevus (Nt: maleva aastapäeva korraldamine, 

jalgpallitreeningute organiseerimine jmt) 
3.2.7.4. Enesetäiendamine (Kaitseliidu Kooli kursused jmt) 

3.2.8. Tegevused organisatsiooni esindamisel 
3.2.9. Tunnustus (sh riiklikud, Kaitseliidu ja Kaitseministeeriumi valitsemisala 

teenetemärgid, ergutused, tänukirjad) 
3.2.10. Liikmemaksu tasumine vastaval aastal (märkida ristiga, kas kandidaadil on 

liikmemaks tasutud, tasumata või on tal liikmemaksust vabastus). 


