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Pärast uute liikmete vastuvõttu lisandus 2 uut liiget.  
 
PÄEVAKORD 

1. Eesti ANK juhatuse esimehe tervitus ja päevakorra kinnitamine 
2. Eesti ANK roll täna ja homme 
3. Eesti ANK 15 (2016) 
4. Eesti ANK 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
5. Uute liikmete vastu võtmine- Luunja ka Kiviõli 
6. Uue juhatuse valimise sh kandidaatide tutvustamine 
7. Eesti ANK sise- ja väliskommunikatsiooniplaan 
8. Liikmete kaasatuse analüüs 
9. Eesti ANK Hea Tava/ kodukord (liikmete kaasatus) 
10. RISE ja logiraamat 
11. Logiraamatu näite täitmine 

 
1. Einike Mölder tervitab liikmeid ja tutvustab päevakava. 
2. Eesti ANK roll täna ja homme, Heidi Paabort. 

Üks Eesti ANK olulisi suundi liikmete hulga suurendamine. Aastaks 2020 võiks Eesti ANK tegevistesse 
aktiivselt panustada 75% noortekeskustest, hetkel aastal 2015 panustab 60%. Eesti ANK ongi liikmed ja 
tegevmeeskond. Liikmed töötavad igapäevaselt noore tasemel. Eesti ANK 4 prioriteeti:  

 Tulemuslikum avalikkuse teavitamine noortekeskuste mõju olulisusest noorte arengule 

 Eesti ANKi kvaliteetse eestkoste tagamine 

 Liikmete aktiivse osalemise suurendamine Eesti ANKis 

 Noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine noorte arengu toetamiseks 
Kõik punktid oln olulised, kui ühte neist ei tee, siis ei saa ka teistega edasi liikuda.  
Eesti ANK meeskond on aastatega suurenenud. Heidi Paabort on tegev- ja arendusjuht ja juhib 
Riskilaste programmi, raamatupidaja ja kommunikatsioonijuht osalise koormusega, Kerli Kõiv tegeleb 
NEET noore programmiga, Stiina Kütt, kes alustab 1. aprillist HMN avatud noorsootöö arendamise 
projekti juhtimist. Pille Rokk vastutab Vüf projektis «Eesti ANK eestkoste tagamine» üldkogude, 
laiendatud juhatuse teemal, Anne Õuemaa tegeleb Murdepunkti projektiga koos Kristel Altosaarega. 
Riskilaste projektis tegutsevad koos Heidiga Margit Piho ja Pille Rokk. Planeerimisel on sekretäri koht. 
Eesmärgi noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine noorte arengu toetamiseks raames on 
loodud Eesti ANK Hea Tava enseshindamismudel. Enesehindamismudelil oli 2014. aasta sügisel I 
testperiood, nüüdseks on sisse viidud muudatused ja alanud uus testperiood millal oodatakse kõiki 
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huvilisi testima kuni juuni 2015. Enesehindamismudel leitav http://ank.ee/avaleht/index.php/dokumendid 
ja tagasiside oodatud pille.rokk@ank.ee.  
Teine tegevus on noorsootöö professionaalsuse tõstmine. Murdepunkti projekti raames alles alagavad 
koolitused. Riskilaste projekti raames olid erinevad koolitused. NEET noorte programmi raames on 
plaanitud koolitused koostöös ENEB-ga.  
Eesti ANKi poole on pöördunud KÜSK ja nad on öelnud, et noortekeskuste poolt esitatud projektide 
puhul on töölepingud valed. Võib tekkida olukord, kus inimene on oma töö ära teinud, kuid valed 
lepingud ja raha tuleb tagasi maksta. Küsimus, kas Eesti ANK poolt võiks tulla koolitus erinevatel 
juriidilistel teemadel- lepingute tegemine jne. Kas teha koolitus Eest ANK poolt või edastada info ENEB-
le. Vajadus oleneb, kas noortekeskustel on tugi KOV poolt lepingute sõlmimisel. Töökultuuri kohapealt 
kõik noortekeskused võiksid vähemalt kord aastas oma kontaktid ank.ee kodulehel üle vaadata ja 
vastavatest muudatustest teada anda. Kui noortekeskuses vahetub inimene, siis oluline, et uuele 
töötajale antakse üle info tehtud tegevuste kohta erinevates projektides ning teavitatakse ka Eesi ANK-i. 
Erinevate noorsootöö katusorganisatsioonidega on plaanis teha kampaania, et inimesed mõistaksid 
nende organisatsioonide erinevusi ja tegevusvaldkondi.  
Kolmas meede noortekeskuste ja nende tegevuste süsteemne arendamine (sh uued metoodikad, seire, 
nõustamine). Sellega tegeletakse Murdepunkti, Riskilaste ja avatud noorsootöö laborite raames.  
Teine prioriteet on liikmete aktiivse osalemise suurendamine. Üks meede on noortekeskuste olukorra 
süsteemne seire, kaardistamine ja mõju analüüs. Teine meede liikmete motiveerimine Eesti ANKi töös 
aktiivsemalt osalemiseks. Oleme teinud laiendatud juhatusi ja hea meel, et nendel on osalenud palju 
liikmeid.  
2015-2016 tegevuskava. 20-21. mai 2015 üldkogu KOV-le (teema: NEET, avatud noorsootöö, 
logiraamat jms). Oleks lisaks jälle väike ringreis, et tutvustada erinevaid noortekeskuse. Üldkogul võiks 
osaleda nii noortekeskuse inimene kui ka KOV esindaja ühiselt. Üldkogule võivad tulla ka need, kes 
pole veel liikmed, kuid on teemast huvitatud. Üldkogul võiks rääkida Riskilaste projeki arengutest ja 
mõjust, samuti Murdepunktist. 
Järgmised üldkogud: 9-10. november 2015; 14-15.märts 2016; 9-10. november 2016.  
Juunis toimub laiendatud juhatus, kuupäev ja koht veel täpsustamisel- teemaks Eesti ANK poliitika 
nõukoja loomine.  
12. august 2015 korraldab ENL Noortepäeva, Eesti ANK loobus korraldamisest. 27.08 VÜF projekti 
konverents- teemadeks logiraamat ja rahvusvahelised esinejad.  Suvekooli Eesti ANK seekord ei toimu, 
kui tuleb ideid, siis võiks korraldada aastal 2016. 
Kolmas prioriteet tulemuslikum avalikkuse teavitamine noortekeskuste mõju olulisusest noorte arengule. 
Üks osa on PR avalikkusele- olemas kommunikatsioonijuht ja Eesti ANK blogi: 
http://eestiank.blogspot.com/ . Oodatud on ka liikmete arvamuslood ja mõtted. Teine meede koostöö ja 
usalduse toetamine KOVide ja noortekeskuste vahel. See on seotud mai üldkoguga, laboritega jne.  
Neljas prioriteet on Eesti ANKi kvaliteetse eestkoste tagamine. Selle väga oluline osa on Eesti ANKi 
stabiilne finantsiline suutlikkus (jätkusuutlikkus). Teine meede jätkuv professionaalne partnerlus 
koostööpartneritega, kuulume 32 erinevasse võrgustikku- rahvusvahelised strateegilised partnerlused, 
erinevad ministeeriumid jne.  
Kerli Kõiv esitlus strateegilisest koostööprojektist Soome ja Sloveeniaga „Boost your possiblities - 
Youth centres for youth mobility and intercultural learning» (2015-2017). Projekt saanud alguse soovist 
saada selgust rahvusvahelise noorsootöö rollist noorsootööle ja selle mõjust noorele ning kuidas seda 
võiks üldse rohkem noortekeskustes olla. Üks osa on projektikoosolekud: 8.-12.märts Soomes; 12.-
15.juuni Eestis Põltsamaal; detsembris Soomes; 2016.a Sloveenias ja Soomes. Üks osa projektist on 
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küsitlused ja uuringud- olukord riigis, kaardistada mis siis tegelikult noortekeskustes toimub 
rahvusvahelise noorsootöö teemal. Lisaks uuritakse rahvusvahelise noorsootöö mõju noorele, 
noorsootöötajale, noorsootööle. Toimuvad erinevad rahvusvahelise noorsootöö propageerimise 
sündmused. Eesti ANK teeb EVT akrediteeringu, et aidata noortekeskustel vabatahtlike saada. Projekti 
tulemuseks tõendus, et rahvusvahelisel tööl on mõju, noortekeskuste hulk, kes sellega tegeleb 
suureneb. Üks osa projektist on töövarjundus- 5 töövarju vastuvõtmine. Eesti ANK liikmete viiel inimesel 
võimalik minna töövarjuks Soome või Sloveeniasse. Igast riigist on 3 partnerit- 1 on katus, 1 kogenud 
noortekeskus, 1 vähem kogenud noortekeskus. Meil Eesti ANK, Rõuge ja Lille Maja. Samas 
esindajatena võivad osaleda ka teiste noortekeskuste inimesed. Uuringute partner on Tartu Ülikool.  
Tiina Sinijärv noorsootöö nädala fotonäitus- näitus oli üleval linnade ja valdade päevadel Viru keskuses 
25-26.03. 18 pilti üleval koos tekstiga, pealkiri „Noorsootöö mõju ja noorsootöö kutse väärtustamine“. 
Pildid A3 kapal. Rahaliselt näitust toetas ENTK. Eesmärk otsustajatele puust ja punaseks ette teha 
mida noortekeskus ühele noorele tähendab. Oodatud on ettepanekud, kuhu näitus võiks üles minna, 
ettepanekud oodatud tiinasini@keila.ee . Näitus ühes kohas 2 nädalat, eesmärk et näitus jõuaks üles 
noorsootöö tunnustusüritusele.  
Noorsootöötaja kutse taotlemisel on igasugune tagasiside taotlusprotsessi kohta oodatud ja võib julgelt 
Tiinaga ühendust võtta.  
Üllar Põld Saue noortekeskusest projektist Tipp ja Lipp-  2012. aastal sai alguse mõte teha Eesti ANK 
lipuga mäe otsas pilti. Projekti eesmärgiks väärtustada mõtestatud tegevust ja liikumist, jõukohast 
pingutust, leida ühine tegevus noortele. 23.05 2012 Muhu noored tegid Üügu pangal esimese pildi. 
12.06 2012 Võru noored Suure- Munamäe otsas. Suvi 2012 lipp levis Euroopa kõrgema mäe Elbruse 
otsas Kaukaasias. See on toimunud vabatahtlikult. Kes on teemast huvitatud võiks Üllariga ühendust 
võtta ullar.pold@gmail.com.  

3. Eesti ANK 15 (2016) Einike Mölder 
Eesti ANK saab 2016. aastal 15. aastaseks. Jagati ülesanne, kus paberile paluti kirjutada järgmised 
mõtted:  kuidas peaks Eesti ANK sünnipäeva tähistama terve aasta jooksul; keda võiks kutsuda 
üritustele esinema ja millistel teemadel; kolmandaks kirja panna oma kontakt, kui ollakse nõus 
korraldusmeeskonnas osalema. Töötoast kokkuvõte Lisa 1.  

4. Eesti ANK 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Einike Mölder 
Majandusaasta aruanne oli saadetud eelnevalt e-mailile. Ühtegi küsimust eelnevalt mailile ei jõudnud. 
Raamatupidaja palus edasi öelda, et eelmise aasta tulem oli miinusega seetõttu, et Norra projekti 
omafinantseeringuks on läinud 22998 eurot ja Norra välisvisiidi kulud said tehtud Eesti ANK 
omakuludest.  
Hetkeseis netovaras on 2225. Rääkida tuleks liikmemaksu tõstmisest, et ka tulevikus oleks võimalik 
projekte omafinantseerida. Liikmemaksudest ja HMNi toetusest tuleb nö Eesti ANK omarahastus. 81 
liiget 132 noortekeskusega on alates tänasest Eesti ANK-s. 2010 vimati arutati liikmemaksu.  
Täna liikmemaksu tõstmist otsustama ei pea, aga alustaksime arutelu. Novembri üldkogul 2015 peaks 
liikmemaksu tõstmise otsuse vastu võtma. Liikmemaks tõuseks aastast 2016. Teemat võiks arutleda 
lisaks mai KOV-dega üldkogul, et selgitada neile Eesti ANK rahastust. Põhimõtteline otsus mais ja 
otsuse kinnitamine novembris. Ettepanek tõsta aastamaks alates 200 eurole aastast 2016.  
Otsus: minnakse edasi plaaniga 2016. aastal liikmemaksuks 200 eurot, arutelu jätkub mai üldkogu, 
poolt 40 häält.  
Otsus: 2014. aasta majandusaasta aruanne vastu võetud, poolt 50 häält.  
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5. Uute liikmete vastu võtmine- Luunja ka Kiviõli 
Luunja tutvustus:  
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, mille alla kuulub noortekeskus, kultuurimaja ja sporditöö. 
Korraldavad kogu Luunja valla kultuuri ja spordi tööd. Noortekeskus avati 2010, 2013 ühendati 2 
asutust. Praegune meeskond on töötanud 2 aastat. Noortekeskus on renoveeritud EAS-i toel, loodud 
huviringid. Seoses bändiruumiga trummiring, bändiring, kitarriring, noorte diskorite ring. Lisaks erinevad 
tegevused alates õhuhokist ja lõpetades lauatennisega, kõõginurk. Tehakse erinevaid üritusi, 
kirjutatakse projekte. Korraldavad õpilasmalevat. Tahavad Eesti ANK-ga liituda, sest ei tee hetkel 
rahvusvahelist tööd ega osale üheski suures programmis. Keskusest käib läbi igapäevaselt umbes 20-
30 noort. Ametis on vabaajakeskuse direktor, lisaks direktori asetäitja spordi ja noorsootöö alala, 0,75 
kohta noorsootöötaja, 0,75 kohta ringijuhti ja sellest 0,25 kohaga teeb noorsootööd, lisaks maja 
perenaine.  
Kiviõli tutvustus: Kiviõli noortekeskus loodi 2006. aastal Kiviõli linna allasutusena. Asutuses tööl 3 
töötajat: juhataja, noorsootöötaja, koristaja. Noortekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste 
ja noorte ühistegevuse, omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel. Päevas külastab 20-25 noort, 
koolivaheaegadel rohkem. Noortekeskuses on võimalik noortel vaba aega veeta televiisorit vaadates, 
muusikat kuulates, piljardit, lauamänge, lauahokit mängida, kasutada interneti ja kõõginurka, laenutada 
jalgrattaid ja matkavarustust, rentida ruume sünnipäevadeks ja koosolekuteks. Treaditsioonilise 
düritused koolivaheaegade sisustamine, Teeme ära talgute korraldamine, linna päeval 
meelelahutusprogrammi korraldamine, eelkooliealiste laste jõulupidude korraldamine, tähistavad 
erinevaid pühasid, koolidega ühisüritused. Suurim ettevõtmine kuu aega kestev õpilasmalev 13-18. 
aastastele noortele. Eesti ANK-ga soovitakse liituda: kuuluda katusorganisatsiooni, arendada koostööd, 
saada nõu ja kogemust, saada nõu projektide osas, osaleda koolitustel.  
Otsus: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus vastu võetud 50 poolthäälega. 
Kiviõli noortekeskus vastu võetud 50 poolthäälega. 
 

6. Uue juhatuse valimise sh kandidaatide tutvustamine, Einike Mölder 
Kandidaadid: 
Kerli Kõiv- oli ka eelmises Eesti ANK juhatuses, pikaaegne noorsootöö kogemus, olulised teemad 
rahvusvaheline noorsootöö ja NEET noored. 
Kristi Kruus- oli ka eelmises juhatuses; töötab Saue Avatud Noortekeskuse juhatajana; otsekohene. 
Tiina Sinijärv- oli ka eelmises juhatuse; Keila Avatud Noortekeskuse juhataja. 
Marek Mekk- Valgamaal töötanud Tankla noortekekuste võrgustikuga; Kodukant Eesti juhatuses olnud; 
töötanud koolitajana.  
Ivika Uslov- Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja juba 8 aastat; olnud kunagi 1,5 aastat Eesti ANK 
juhatuse liige; huvitab rahvuvaheline noorsootöö. 
Hele Riit-Vällik- töötab Tartu Lille Majas direktorina; unistus, et kõik teaksid, mis tööd noorsootöötaja 
teeb. 
Margit Udam- saatis videotervituse. Töötab Paide Avatud Noortekeskuse juhatajana; noortega töötanud 
rohkem kui 16 aastat;  Paide Eesti ANK  liige 2014. aastast; suureks kireks EVT 
Kaia Kask- ei ole kohal, kuid loetakse ette motivatsioonikiri. Pääsküla noortekeskuses töötab 
juhatajana; soovib panustada noorsootöösse; noorsootööga tegelenud 2003. aastast; noorsootöötajana 
alustas 2006. aastal.  
E.Mölder loeb üle saalis olevad hääletusõigulikud isikud ja saab kokku 44 liikme esindajat + 7 volitust. 
Kokku osaleb hääletusel 51 liiget. 1 liige on saalist lahkunud.  
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Kokku 51 korrektset hääletussedelit. Häältelugemiskomisjoni kuulusid Margit Piho, Üllar Põld ja Mirjam 

Ojasaar. 
Salajase hääletuse tulemus: Kerli Kõiv 43 häält, Tiina Sinijärv 42 häält, Margit Udam 40 häält, Kristi 
Kruus 39 häält, Marek Mekk 36 häält, Hele Riit-Vällik 32 häält, Ivika Uslov 20 häält, Kaia Kask 3 häält.  
 
Eesti ANK korraliste valimiste, järjekorras VIII koosseisu, kuuluvad: Tiina Sinijärv, Kerli Kõiv, Kristi 
Kruus, Marek Mekk, Margit Udam. 
 

7. Eesti ANK sise- ja väliskommunikatsiooniplaan, Pille Rokk. 
VÜF projekti «Eesti ANK eestkoste tagamine» raame sai loodud Eesti ANK 
kommunikatsioonistrateegia. Kommunikatsioonistrateegia loomisse panustasid Tallinna ülikooli 
kommunikatsiooni tudengid, Eesti ANK kommunikatsioonijuht.  
Väliskeskkonna analüüsi olulisemad punktid: võimalik kasutada täiendavaid vahendeid EL 
tõukefondidest; noorsoopoliitika pole siseriiklikult prioriteetne teema; laiema avalikkuse tähelepanu 
keeruline võita. Sisekeskkonna analüüsi olulisemad punktid: suurenev liikmete arv on Eesti ANKile ühelt 
poolt väljakutse, ent samas ka võimalus ühtse ja tugeva identiteedi loomis; liikmetel on käesoleval 
hetkel täiesti erinev identiteet, suurus ja võimekus; Eesti ANKil probleem ühtse visuaalse identiteediga, 
ei esine Eesti ANK logo enamike noortekeskuste kodulehekülgedel. Kommunikatsioonistrateegi 
eesmärgid: suurema osaluse saavutamine Eesti noortepoliitikat puudutavatest diskussioonides; 
parandada rahastamist: rahastajalt pikema perspektiivi taotlemine, suurem tugi KOV-delt; suurendada 
liikmeskonda, liikmeskonna võimekust ning kaasatust Eesti ANKi tegevusse; suurendada toetust 
noortekeskustele kui arengukeskustele kogukonna ja lastevanemate silmis. Siht- ja sidusrühmad: 
poliitikakujundajad; rahastajad; koostööpartnerid; liikmed; lapsevanemad ja kohalik kogukond laiemalt.  
Kommunikatiivsed tegevused- sisekommunikatsioon 
Suhtevõrgustiku arendamine: 

• Eesti ANK liikmetest noorsoopoliitika koja loomine- tegeleb noorsoopoliitika küsimustega, 
osaleb läbirääkimistel, kohtumistel otsustajate ja partneritega; 

• liikmete jooksev kaasamine organisatsiooni kujundamisse. 
Teavitustöö 

• Eesti ANK juhtkonna ja tegevmeeskonna iganädalane tegevuse tutvustamine kodulehe ja 
Facebooki vahendusel; 

• koolitus-, koostöö- ja projektiinfo vahendamine maililistide kaudu oma liikmeskonnale; 
• Eesti ANK blogi jooksev sisustamine, Eesti ANK töö tutvustamine. 

Kommunikatiivsed tegevused- väliskommunikatsioon 
Suhtevõrgustiku arendamine 

• regulaarsete (1-2 korda aastas) infokoosolekute korraldamine partnerite ja otsustajatega; 
• regulaarsed kohtumised (1-2 korda kuus) KOV-des, kus Eesti ANK liikmed; 
• Eesti ANK nõukoja loomine. Nõukoja liikmeteks noorsootemaatikast huvitatud väljapaistvad 

ühiskonnategelased, aitavad visioneerida noorte ja noorsootöö arenguväljavaateid, 
tegevussuundi; 

• Iga-aastase valdkonnakonverentsi korraldamine. 
Meediatöö 

• arvamusliidrite kasvatamine ja kujundamine; 
• positsiooni võtmine ja väljendamine olulistel noorsootöö teemadel; 

https://www.facebook.com/margit.piho


 

 

 

6 

 

• operatiivsete seisukohtade esitamine pressiteadetena; 
• visuaalmeediakampaaniad; 
• kohaliku meedia aktiivsem kaasamine; 
• sotsiaalmeediastrateegia loomine ja järgimine; 
• regulaarsed kohtumised (nt 1 kord aastas) noortevaldkonna ajakirjanikega. 

Kuvandiloome liikmete kaudu 
• ühtse märgisüsteemi loomine ja kasutamine liikmetel, mis viitaks Eesti ANK liikmelisusele; 
• praktiliste meediakoolituste ja töötubade korraldamine. 
8. Liikmete kaasatuse analüüs, Heidi Paabort 

2014. märtsi üldkogul said osalevad liikmed täita ringreisil küsitlust, kus oli vaja näidata milliste 
teemadega soovitakse olla sisuliselt kaasatud ja millega mitte. Aasta jooksul on olnud näha, et alati ei 
ole võimalik oodata sisulise tagasiside saamisega 2 nädalat.Ei saa rääkida organisatsiooni arvamusest 
kui pole 50% liikmete arvamust.   
On välja antud noortevaldkonna arenguprogramm 2015-2016, kus 172 noorsootöötaja arvamust 
kasutati arenguprogrammi kokku panemisel.  
Töögrupid: 15 gruppi saavad arutleda 10-15 minutit kaasatuse erinevate võimaluste teemal.  

9. Eesti ANK Hea Tava/ kodukord (liikmete kaasatus), Heidi Paabort 
Laienev meeskond vajab konkreetset töökorda. On tekkinud mõte nimetada seda töökorraks, mis on 
mõeldud kõigile, kes Eesti ANK tööga seotud. Eesti ANK kodukord oli saadetud eelnevalt tuvumiseks 
mailile, tagasiside tuli, et muuta kodukord töökorraks. Samuti tuli ettepanek, et mis hetkest 
tegevmeeskond peab hanke korraldamisest teavitama juhatust. Tekkis küsimus, kas tegevmeeskonna 
liige võiks olla volitatud. Liige peab osalema ühel üldkogus aastas, mis siis saab, kui liige ei osale? 
Sanktsioone pigem mitte rakendada vaid loota heale tahtele.  
Hääletus: kes on nõus, et võetakse vastu Eesti ANK töökord sellistel tingimustel, et juhatus vaatab veel 
üle kirjavead, aga ei tee põhimõttelisi muudatusi. Vastu võetud 46 häälega.  

10. RISE ja logiraamat, Pille Rokk 
Eesti ANK osaleb Erasmus+ strateegilise partnerluse projektis, mis sõlmiti 4 partneri vahel: DJTS 
Rumeeniast, CDYSB Iirimaalt, KEKS Rootsist ja Eesti ANK eesmärgiga luua ühine kasutajasõbralik 
noorsootöö dokumenteerimise süsteem. Selle projekti raames viiakse kõikides partnerriikides läbi 
küsitlus, et kaardistada noorsootöö dokumenteerimise olukord. Vastuseid oodatakse hiljemalt 7. 
aprilliks. Link: 
https://docs.google.com/forms/d/13HPldBwbtXeopLaj0A6eEsWnzpsLKL2IryaBqeGhsDg/viewform 
RISE projekti järgmine kokkusaamine 1-5.06 Rumeenias, augustis toimub kohtumine Eestis Saugas ja 
novembris Iirimaal. 
Hetkel saavad uued noortekeskused liituda Eesti ANK poolt loodud logiraamatuga. Oma liitumissoovist 
teavitada pille.rokk@ank.ee.  

11. Logiraamatu näite täitmine, Heidi Paabort 
Hetkel logiraamat koosneb kahest tasemest. Üks kus noor saab endala kasutaja luua ja enda osalust 
näidata. Teine tase on noorsootöötaja tase, kus dokumenteeritakse sündmusepõhiselt noortekeskuse 
tegevusi. Et tulevikus aruandlust vähendada on idee luua logiraamat neljatasemeliseks, oleks 
võimalikult kasutajasõbralik, annaks erinevatele tasanditele selle, mida meil on vaja, et arua anda. 
Vajadus: Eesi ANK tasand/ Eesti tasand; maakonna tasand; projekti/ programmi/ aruande tasand; ANK 
tasand; noore tasand. Tekivad erinevad hoovad, et analüüsida tööd noorega.  
Oluline: dokumenteeritakse avatud/open ja drop-in noorsootöö; individuaalne töö; grupitegevused ja 
programmid; unikaalsed osalejad kui ka osalused; vabatahtlikud; noorte poolt loodavaid 

https://docs.google.com/forms/d/13HPldBwbtXeopLaj0A6eEsWnzpsLKL2IryaBqeGhsDg/viewform
mailto:pille.rokk@ank.ee
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tegevusi/projekte/sündmusi; vanust; sugu ja staatust. Logiraamat peaks võimaldama teatud dokumente 
lisada ja neid arhiveerida (töötajate CV-d, portfoolio ja arengukavad), lisada tegevuskavasid ja märkusi, 
mis vaja teha. Logiraamat peaks olema kindlasti kasutajasõbralik, pidevalt teksti salvestav, et täita seda 
pikema aja jooksul või tegevuse toimumisega samal ajal kartmata, et midagi vahepeal kaob. Erinevate 
tasandite raportite ja tulemuste allalaadimise võimalused jne. 
Gruppides täidetakse logiraamatu näidet: 
https://docs.google.com/forms/d/1fFGvDpoeSxf4RGDzDIEJsNNljNI_A954IQdfSGKoRqQ/viewform?c=0
&w=1 
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Lisa 1 
Eesti ANK 15 tähistamine 2016. a mõtted 
 

1. Fotonäitus „Minu elamused ANK-is“ (meeleolukad fotod matkadest, seikluskasvatusest, 
ringitööst jne). 

2. „Lillepäev“- noored igas ANK-is teevad paberist lilli, kus peal head soovid ja kingivad neid 
kaubanduskeskustes, bussijaamades, külakeskustes inimestele ja selgitavad juurde, et on 
õnnelikud, sest saavad osaleda ANK tegevustes. 

3. Video/filmikonkurss „Meie rõõmsad hetked ANK-is“ 
4. ANK tähed 2016- suur show, kuhu kõik noortekeskused saaks saata oma talendid (muusikud, 

trikimeistrid, tantsijad, lauljad jne). Kui üle-eestilist keeruline teha, võiks korraldada 
maakondades või 2-3 maakonnaga koos.  

5. Sünnipäeva puhul võiks korduda idee „Noored ja ääred“ ehk noored saaksid sõita tutvuma 
teiste maakondade noortekeskustega. 

6. Noorsootöötajate vahetus (kas või oma maakonnas vahetavad noorsootöötajad üheks päevaks 
keskusi ja korraldavad seal noortega tegevusi. 

7. Igas noortekeskuses tehakse just ANK 15. sünnipäeval torti ja peetakse pidusid.  
8. Veebikalender, kus kõik ANK-id saavad oma sünnipäevaüritusi reklaamida kogu aasta vältel. 
9. Tunnustuspäev koos konverentsiga. Konverentsil esinevad TEDx esinejad: meie tulevik. 

Näiteks: Eesti Teadusagentuur, Rakett 69 Andres Juur, Eetika keskus- väärtused ja noorsootöö 
mõju, hooliv noorus.  

10. Iga kuu tuleb välja üks animatsioon- Lotte käis noortekeskuses, Lottel läheb nüüd koolis 
paremini, Lotte läks lühiajalisse EVS-i, Lotte leidis üles oma andekuse, Lotte teeb oma esimese 
noortealgatuse, Lotte sai teada kuidas oma esimesel töökohal hakkama saada, Lotte aitab 
sõpra-meeskonnatöö on oluline. 

11. Võiks olla pidulik teemapidu, toredad mängud, seminar, live muusika, ideede ping-pong, 
tahvelarvutiga orienteerumine. 

12. Võiks olla „torti“ ehk töö ja küpsis käsikäes- mõttekojad maailmakohviku meetodil. 
13. 15. aastast edulood kirja- valmib raamat, trükis või album koos tekstiga. 
14. Jäädvustada noortekeskuste poolt lühikese (u. 5-10 min) filmiga teemal: „Mis teeb noort 

õnnelikuks“; „Miks mulle meeldib noortekeskuse tegevus“. 
15. Pidulik üritus, kus saavad julged noored osaleda ja läbi viia. 
16. Seiklusõpe 
17. Üritus „noorte mõttes tänapäevaselt“- uudsus ideede päev. Kuidas ideid paberile panna ja lõpu 

finišisse vedada.  
18. Kaasata noori- noored esinema (muusika, koolitus vms). Noortega suvel ühine üritus (ANK 

üldkogu liikmetega vms). 
19. Videotervitus igast liikmesorganisatsioonist. 
20. Iga kuu erineva maakonna põhine tegevus/üritus. Maakonna ANK-id on maakonna tegevuste 

eest vastutavad. 
21. Eesti ANK-ga läbi Eesti- noortele ekskursioonid, et külastada teisi noortekeskusi. 
22. Anda välja postkaart. 
23. Luua lauamäng- „Mööda noortekeskusi“ ja seda müüa või levitada noortekeskuste hulgas. 
24. Jalgrattamatk läbi Eesti ANK-ide tutvustamiseks- teatevõistlusena ANK-ist ANK-ini. 
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25. Noorte ja noorsootöötajate edulood- roll ja mõju minule, noortekeskusele. Kutsuda 
konverentsile rääkima või edastada videolugusid. Neid toredaid klippe võiks ka ETV näidata. 
Otsustajad on nö publik, kes saaks osa noorte siirast rõõmust. Bankett või pidu, saaks ka jalga 
keerutada. Mõnus Eesti muusika, noortekeskustest edu saavutanud noored muusikud. 
Sõnavõtt riigimeestelt. 

26. Noortele erinevad koolitused koos noorsootöötajaga, nt ürituste korraldamine jne (2 noort+ 1 
NT). 

27. Pidulik vastuvõtt liikmetele ja külalistele, kes on mingil määral Eesti ANK-i toetanud. 
28. Konkurss noortekeskustele. 
29. Analoogne kampaania nagu igal aastal (kaart, foto) võib-olla sellel aastal, kui Eesti ANK 15 teha 

meenutuste/ mälestustega midagi. ANK-ide meenutused (fotod, tekstid). 
30. Noortekeskuste vahelised noortelt noortele postitused (pilt, video jne). 
31. Promomaterjalid noortele- kleepsud jms. Sildid noortekasse, plakatid. 
32. Sünnipäevaks valmib film Eesti ANK-st- mängufilm, faktidel põhinev, kaasatud võiks olla tuntud 

näitlejad. 
33. Iga keskus (liige) võiks oma tegevusega „pildil olla“ (blogipostitus, pildiseeria, reportaaž 

päevast). 
34. Interaktiivne kaart kodulehel, kus iga liige saab täpikesena kirja. 
35. Sünnipäeva tähistamisel võiks osaleda noored ettevalmistatud sketšiga. Pidu võiks olla 

noortepärane. Isegi stiilipidu. 
36. Mingi lühifilm, kuidas eelmised 14 a on kulgenud/ areng selle aja jooksul, imikust teismeliseks 

kasvamine/ arenemine. 
37. Ühine suvine üritus- suvekool, erinevad ettevalmistused/ etteasted keskuste poolt. 
38. Konverents, kuhu on oodatud esinema erinevad osapooled- liikmed, koostööpartnerid, 

räägitakse nii minevikust, olevikust, kui tulevikust.  
39. Võib-olla nagu „Eesti Vabariik 100“ teemaga mingi tore loovtööde näitus/ üleskutse „Eesti ANK 

15“. 
40. Aasta jooksul noortekeskuste töö tähtsuse fookuses hoidmine, ühisartiklid üle-Eestilises 

meedias, miks mitte piirkonniti.  
41. 09.11 võiks noortekeskused üle Eesti näiteks süüa koos noortega torti. Kogukonnaga ja õhtul 

maakonnas teha suur noorteüritus noortele tähtsa esinejaga. Seda võiks teha kõik maakonnad 
samal päeval ja kellaajal, siis oleks olemas ka meedia kajastus 

42. Teavitus noortele, kes või mis on ANK. 
43. Konverents- noorsootööst läbi aegade; posit. näited,  muutused selle aja jooksul. Fotonäitus 

„Enne ja nüüd“. 
44. Üle Eesti kogunevad noored nö Balti keti taoliseks ürituseks. 
45. Sünnipäeva puhul mõni Guinessi rekord. 
46. Ühel päeval märgivad kõik noored ennast FB-s noortekas. 
47. Fotogalerii võiks jätkuda. 
48. Pikemat aega noorsootöös olnute tunnustamine. 
49. Iga ANK tutvustab oma volikogudele informatiivses mõttes noorsootöö arengut riigis, meie 

vallas, mudel välja töötatud ühiselt.  
50. Suurelt noortekeskuste konverents. 
51. Erisaade TV-s, raadiointervjuud, fotokampaania „Mina olen Eesti ANK“, esseekonkurss „Eesti 

ANK 15 magamata aastat“ noorsootöötajatele.  
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52. Suur sünnipäevapidu- mõni bänd kes 15. a; märgiline 15- 15 riigisaadikut, 15 noort jne. 
53. Seinakalender, kus pildid ja ajalookillud Eesti ANK liikmetest. 
54. ANK bänd- noortekate bändid, noored esinevad. 
55. Noortekeskustes käinud noored, kes on nüüd edukad/kuulsad- vennad Piusid Põltsamaalt, Elisa 

Kolk Tähe ANK. 
56. Videoklipid erinevatest noortekeskustest ja nende võimalustest- kokku tuleks film. 
57. Maakonna siseselt noortekate ühine näitus, et tuletada meelde ja teavitada ANK-ide olemasolu 

ja vajalikkust- mingi ühine kontsert, infopäev, tegevused. 
58. Igas Eesti linnas sünnipäeva tähistamine „Sünnipäeva tuur“. 
59. Üle-Eestilised aktsioonid: fotojaht/selfie ANK; ringi liikuv „verstapost“- nagu olümpiatuli; 1 minut 

noorsootööd just sel hetkel; 2016 meedia-aasta ära kasutamine. Formaalne: noorte 
meediaharidus, meediakajastus noorsootöös, noortealgatused meedias. 

60. Ägedad 20sekundilised noortekeskusi promovad klipid TV-s. 
61. Kolleegipreemia või noortekeskuste preemia (annaks põhjust süüvida teiste NK-tegevustesse). 
62. Noortekeskuste vahelised sünnipäevakohtumised- ringreisid. 
63. Ühise tordi valmistamine, sünnipäevatordi valmistamine. Sünnipäevatordi söömine. Veebipidu- 

mitu noortekeskust on omavahel ühenduses.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


