
 

 

Laiendatud juhatuse protokoll 2014 nr 5 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

Asukoht: Riigikogu, Tallinn 

Kuupäev: 15.10.2014 

P R O T O K O L L  

Algus: kell 14:30 
Lõpp:  kell 17:30 
 
Juhataja: Einike Mölder Protokollijad: Pille Rokk ja Margit Piho 

Kohal: Tiina Sinijärv, Margit Piho, Einike Mölder, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Kristi Kruus, Pille Rokk ja 
külalised. Lisatud nimekiri allkirjadega.  
PÄEVAKORD  

1. Riigikogu kohtumiste kokkuvõte, arutelu; 
2. HMN projekt- avatud noorsootöö väärtuste esile tõstmine;  
3. Koostööprojekt Moldovaga; 
4. NEET-noored projekt- kas, kellega,kuidas läheme; 
5. Jooksvad küsimused ja tagasiside. 

SISU: 
1. Riigikogus kohtuti Riigikogu esimehe Eiki Nestori, Riigikogu liikmete Jüri Ratase ja Kalvi 

Kõvaga. Jüri Rataselt tuli hea mõte, et märgakem üksteist. Tänapäevaste nutiseadmete kasutamise 
levikuga on üksteise märkamine tahaplaanile jäänud. 
Eesti ANK-ga kohtus ka sotsiaalkaitse minister Helmen Kütt.  

2. HMN projekt- avatud noorsootöö esile tõstmine. 
Paabort:  taustaks nii palju, et ANK-d on 15 a tegutsenud. Esialgu oli oluline esmatasandi noorsootöö tegemine. 

Aja jooksul on väga palju lisategevusi juurde tulnud. Vahel on tunne, et kas me avatud noorsootööga enam üldse 

tegeleme ja mida see avatud noorsootöö tegelikult tähendab.  Traditsiooniline noorsootöö hakkab tahaplaanile 

jääma.  

Projekti tähtaeg on 15.11.14. Mida peaks avatud noorsootöös arendama? Kõige olulisem on motiveeritud töötaja. 

Noored väga tahavad noorsootöötajaga suhelda. Kuidas panna noorsootöötaja arusaamisele, et ta tahab seda 

teha ja et ta sellest ära ei väsiks? Kuidas tegeleda probleemsete noortega. Kovisiooni vajalikkus on suur. ANK-s 

pigem pannakse keeld, kui tegeletakse probleemiga. Raskete ja keeruliste probleemidega tegelemise oskust on 

vaja arendada. Kas meil on ka üldse õigusi nende probleemidega tegelemise ja millised need on? 

Kriisikommunikatsioon on puudulik. 

Kruus: muud tööd on nii palju, et ei taheta tavalist noorsootööd teha. Motivatsiooni pole töötajatel .  

Mölder: võiksime üles otsida avatud noorsootöö nö mängulise poole. 

Kõiv: iga sügishooaja alguses võiks olla nö stardipakett, sealt siis edasi minna spetsiifiliseks. Avatud noorsootöö 

mantra, et läbi aasta oleks millestki lähtuda. 



 

Kommentaar: analüüsin eelmise aasta  ära ja siis lähen sealt edasi. Mõtestan, miks ja mida ma teen. Palgatase 

on ka üks rühm, mis motivatsiooni madalal hoiab. Sa pead teadma, kui väärtuslik võib olla see kui 1 inimese 

asemel on näiteks 2 töötajat 27 noore kohta tööl. Noorsootöötajal peab alati olema arusaamine, miks ta midagi 

teeb. Noortega suhtlemise pool tuleks noorsootöötajatel arendada. Vajalikud oleks näiteks lisakoolitused: 

sotsiaaltöö, psühholoogia, noore arenguvajadused. 60% noortekeskuse külastajatest tulevad niisama avatud 

ossa ja nad ei taha midagi teha. Noortekeskuses käivad erinevad vanuserühmad ja suhelda tahavad mõlemad. 

Huvitegevusi nad ei taha, vaid suhelda. Inimressursis on puudus. Liigitust on noorte puhul palju. On neid noori, 

kes on väga aktiivsed, ka neile oleks vaja mentoreid. Peaks märkama aktiivsemaid noori. Kui sul on kolm 0,5 

kohaga inimest ja 400m2 pinda, siis ta lihtsalt ei jõua. Kuidas motiveerida noorsootöötajat, et ta ära ei läheks.  Iga 

projektiga tuleb tööd juurde, aga mitte inimesi.  

Kommentaar: noorsootöötajatel silmad ei sära. Tahavad uut tööd otsida, olnud tööl 3-10 aastat. Noorsootöötajad 

vahel ei anna väga head eeskuju ja nad ise ei anna endale sellest aru. Kahes piirkonnas oleme näiteks 

noortekeskuse üle andnud MTÜ-dele. Ühendab nii täiskasvanuid ja noori, need noortekeskused ei ole nii 

murelikud.  

Projekti kirjutamise meeskonna moodustavad:  Irina Kevel, Einike Mölder, Tiina Sinijärv, Kerli Kõiv ja Pille Rokk. 

3. Koostööprojekt Moldovaga. 
ENTK poolt tuli pakkumine osalemaks õppevisiidil Moldovas. Kaasatud erinevate katuste inimesed. 

Eesmärgiks koostöö aktiviseerimine. Detsembris on tulemas Eestisse Moldovast vastu delegatsioon.  

Osaleda soovivad: Gerri Alamets, Urve Sarapik, Eveli Maripuu. Osalemas siis KOV esindaja ja 

noortekeskuste esindajad.  16. oktoobri lõunaks kinnitavad osaleda soovijad Pillele oma tuleku. 

4. NEET-noored projekt- kas, kellega ja kuidas läheme, Heidi Paabort. 
Eesti ANK- le tehtud ettepanek, et hakkaksid välja mõtlema üle-eestiliselt, kus asuvad NEET noored. Tuleks 
analüüsida seda, milline on noortekeskuste võimekuse neid probleeme lahendada. Näiteks ühes piirkonnas, kus 
neid noori on, võetakse tööle inimene, kes hakkab nendega tegelema. Noorte üles leidmiseks võib kasutada 
MONO, individuaalset tööd ja peab teadma millised on võrgustiku võimalused (Töötukassa jne). peab teadma ka, 
millised võimalused on läbi noortekeskuse noort toetada, näiteks vabatahtlik tegevus. Iga piirkond saab 
juhtumikaardi ja suuna kuidas edasi arendada, et noortel oleks veel rohkem võimalusi. Selleks on võimalik 
rahastust saada, et koordineerida üle Eesti. Ressurss sõltub piirkonna suurusest. Kui seda probleemi pole 
võimalik lahendada läbi ANK-i, siis on olemas lisavõimalused. HTMi ootus on, et umbes 45% peaks olema 
jõudnud aastaks 2017 tagasi kooli või tööle. Kui Eesti ANK ei võta vastu pakkumist, siis tehakse ettepanek 
ENTK-le.  
ENTK hakkab selle projekti kõrvale looma koostöös Eesti ANK-ga lahendusi kuidas seda kõike analüüsida. 
ENEB-i kaudu hakkavad toimuma kõik koolitused vastavalt meie vajadustele. 
Küsimus: kui suur osa on ennetusel ja kui suur tule kustutamisel? Seda pole meile ette öeldud. Kui meie ütleme 
jah, siis esitame terve kontseptsiooni. Siis meile öeldakse, kuidas täpselt jaotada. Kindlasti on nad näinud ise, et 
NEET noortele suunatud spetsiifilised tegevused on kallimad, kui universaalsed tegevused kõikidele noortele. 
Rahasummasid ei tahaks hetkel lauale panna. See ei ole projekt, vaid programm, mida Eesti ANK hakkab 
juhtima.  
Mölder: praegu on vaja põhimõttelist juhatuse otsust, et me saaksime öelda jah või ei. Otsus on vajalik ka 

tegevmeeskonnale, kes hakkab seda üles joonistama.  Peamine küsimus on, et see on väga suur programm ja 

meil on vaja inimest, kes seda veaks. Hetkel on lisaks käimas Riskilaste programm, mida samuti veab tegevjuht. 

Ühel juhul ei tahaks head tegevjuhti kaotada. Oluline teada, kuidas 2015. aastal eelarve jaguneb. Kuidas oleks 

võimalik tasuda tegevjuhi palk, näiteks liikmemaksudest. Tegevjuhile ei peaks jääma nii kandev osa projektides. 

Me ei saa oma tegevmeeskonda tühjaks jooksutada väga suurte projektidega.  



 

Paabort: kommenteerin, minu arvates asendamatuid inimesi pole olemas ja inimesi leiab alati. Küsimus on selle, 

kas noortekeskused üldse tunnevad, et nad tahaksid seda teha. Kui me küsisime, siis 1 vastus tuli eitav ja 

ülejäänud 35 vastanut olid poolt. Tuleb mõista, et sellist teist võimalust ei tule iialgi, et antakse noortekeskustele 

rahastust, et lahendada lisaks NEET noorte probleemidele veel muid ühiskonna valupunkte, mis iganes need on. 

Aga kas ANK-d näevad, et me tegelikult jõuame nende noorteni? Kas meil on kohapeal abikäsi, kellega me 

jõuame nende noorteni.  

Kõiv: mina leian ka, et täna vaja põhimõttelist otsust, sest me ei tea veel numbreid. Kui selguvad numbrid, siis 

selguvad alles detailsed tegevused. Vahepeal on veel võimalusi aruteludeks. Kui me oleme rohelise tule andnud, 

siis taganemisteed pole.  

Mölder: meil on vaja paika panna ka järgmise aasta finantsplaan.  

Kruus: minu arvates on see Heidi mure kõige tähtsam. Kui me pole oma 125 liikme käest küsinud, kas nad on 

valmis seda projekti tegema. Kindlasti on mõni KOV, kes ütleb, et ta ei soovi seda projekti teha, et tal pole NEET 

noori ja ta ei hakka neid otsima. 

Paabort: keegi ei pea projekti tegema, sundust ei ole. Ministeerium on öelnud, et alustage näiteks 30 

noortekeskusega esimesel aastal, vaadake, kuidas läheb.  

Mölder: peaasi, et meil pole mingeid siduvaid lepinguid, mis ütleks, et kontakt 15 000 noorega või 15 000 

päästetud noort.  

Paabort: 15 000 on kuni aastani 2020 ja meiega räägitakse 8100 hetkel kuni aastani 2017.  

Kruus: mõistlik oleks esialgu ikkagi tegeleda kõikide noortega nö ennetuslikult. 

Kõiv: plaan B oleks siis, et me loobume, aga ühel hetkel ENTK ikka koputab meie uksele. Aga siis me ei ole 

enam otsustajad ja peame tegema nii nagu nemad meile ütlevad. Töö tuleb nagunii ära teha ja noored on meil 

samad. 

Paabort: küsimus on hetkel selles, et kui me programmi koordineerime, kas me saame oma meeskonda sellega 

inimesi juurde, kes aitaksid ühiselt kogu süsteemi tagant tõugata. Meie saame öelda, mis koolitusi vaja ja millist 

võrgustikku. Tänu sellele projektile oleme juba kaasatud Noortegarantii elluviimise juhtgruppi, kus Töötukassa 

küsib Eesti ANK-lt, kuidas te tahate, et me koostööd võiksime teha. Programmi võtmine annab palju hoobasid, 

kuid ka suure vastutuse.  

Sinijärv: eelmise NEET projekti puhul natuke kõlas läbi see, et lahe, et me teeme vabatahtlikku tööd, koristame 

ära, aga see neid NEET noori ei aita. Oluline, et oleks ikka kindel tulemus. Tegelikult oleks meile õigusi juurde 

vaja noortekeskustes. See inimene, kes tööle hakkab noortega, et ta saaks koolitusi, õigusi, et ta jõuaks päris 

sihtgrupini.   

Paabort: tegelikkus on nii, et ka ennetustööd tahetakse läbi noortekeskuste teha. HTM ütleb, et isegi kui ENTK 

mõtleb välja palju ta raha tahab suunata noortekeskustele, siis see hakkab ikkagi läbi Eesti ANK-i käima. Meie 

Eesti ANK-ga saame küsida ühtset aruandlust. Vastasel juhul on nii, et igaüks, kes koordineerib, küsib erinevaid 

andmeid. Eesti ANK saab olla see lüli, et lihtsustada noortekeskuste elu nii palju, et 10kordselt vähendada 

aruandlust.  

Kommentaar: Kruus mainis KOV-e, mina oma jah sõna ütleks pigem omavalitsuse kui noortekeskuse poole pealt, 

sest ma näen vajadust. Tooks võrdluseks Lääne-Viru alaealiste komisjoni projekti, mis ei saanud rahastust 



 

Riskilaste väikeprojektide voorust. Me võtsime ühendust kõikide 16 omavalitsusega ja kõik ütlesid jah, et on vaja 

tegeleda nende noortega, kes alaealiste komisjoni lähevad. Ei ole KOV-id selle vastu, pigem tuleb leida see 

inimene, kellega rääkida.  

Kruus: see võibki noortekeskusele tähendada, et ta saab ühe inimese juurde. Kui ta muidu käib pidevalt KOV-is 

võitlemas sellepärast, siis ta nüüd saab öelda, et saabki ühe inimese juurde ja palk tuleb hoopis projektist, mitte 

KOV-lt.  

Mölder- kas me võtame selle vastutuse ja võtame selle programmi koordineerimise ja juhtimise? 

Sinijärv: mulle meeldib see, et kui me saame selle NEET noore kätte, siis Töötukassal on nii palju teenuseid, 

kuhu noort suunata. Me ei pea jalgratast leiutama, pigem peame noort toetama ja nõustama.  

Kõiv: täpselt nii ma seda ette kujutan. Töötukassa ei saa seda teha, sest noor on temast nii kaugel. Meil on vaja 

seda mobiilset noorsootöötajat, kes tõesti toetab noort. 

Paabort: hetkel me ei saa KOV-dele öelda, milline noorsootöötaja peaks keskuses töötama. Kuid mina näen, et 

selle programmi kaudu on võimalus saada lisaressurssi, palgata kvalifitseeritud töötaja ja tänu sellele muuta ka 

noorsootöötajat professionaalsemaks. Keegi küsis Facebookis, et kui see raha ära lõpeb, et mis siis saab. Kui sa 

oled 5 aastat harjunud väga hea koostööga ja sa näed tulemust, siis miks peaks KOV otsustama, et ta ei jätka 

sellega.  

Kommentaar: samas on nii, et töö võib väga hea olla, aga kui KOV-l raha pole, siis ei saa midagi teha.  

Mölder: Töötukassa saabki näha, et me päriselt aitame neid noori nende ukseni jõuda. Ja Töötukassal on 

piisavalt rahastust, et noori aidata.  

Kõiv: tänane teema on laual sellepärast, et teatud hetkel võttis Eesti ANK mingid tegevused, mis andsid 

kogemuse. Ja võetaksegi Eesti ANK-i partnerina, sest meil on kogemus. Nüüd me võtame uue programmi ja 

saame uued kogemused. Siis jällegi tullakse poliitilisi otsuseid tegema meiega, sest meil on kogemusi.  

Hääletamine- kohal 4 juhatuse liiget 5st, 4 poolt häälega nõustutakse programmi teostama.  

Mölder: Heidi, ütle, millised on nüüd järgmised sammud?  

Paabort: kirjutan täna HTM-le, et me otsustasime läbirääkimistele minna. Iseenesest on nii, et kogu selle meetme 

jaoks on nad raha ära jaotanud. 36 miljonit läheb kogu Noortegarantii peale, millest 8 milj suunatakse 

noorsootöösse, ENTK saab ka sealt mingi osa. Kõik see, milleni me ei ulatu, võtab ENTK enda kanda. Meiega on 

veel see erisus, kui muidu tahetakse raha maksta tagantjärgi, siis Eesti ANK saab raha siiski ette.  

Mölder: kas meil on ennem 10-11.11.14 üldkogu veel mõnd koosolekut? Oleneb, kui kiirelt HTM meiega suhtlema 

hakkab. Heidi: HTM-l on juba väga kiire. Kõigil on nii kiire, et juhatuse koosolekut ei saa ennem üldkogu teha.  

5. Tagasiside: 

- Kui on tähtsaid asju arutada, siis võiks koosolek olla ennem ringkäiku, ekskursiooni vms, siis töötab 

mõte paremini; 

- Tore oli. Motiveeris see, et pole varem Riigikogus käinud ja et asi on läbi mõeldud; 

Laiendatud juhatust juhtis: Einike Mölder  Protokollisid: Pille Rokk ja Margit Piho 


