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Laiendatud juhatuse protokoll 2015 nr 11 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

Asukoht: Sauga Avatud Noortekeskus 

Kuupäev: 16.06.2015 

P R O T O K O L L  

Algus: kell 10:00 
Lõpp:  kell 16:00 
 
Juhataja: Tiina Sinijärv Protokollija: Pille Mardiste 

Kohal: Margit Udam, Marek Mekk, Kristi Kruus, Stiina Kütt ja külalised. Lisatud nimekiri allkirjadega.  
 
PÄEVAKORD 
 

1. Eesti ANK nõukoja kontseptsiooni välja töötamine (Marek Mekk); 
2. Eesti ANK 15 sünnipäeva tähistamise ideede arutelu (Tiina Sinijärv); 
3. Eesti ANK projektide omafinantseeringu tagamine, arutelu (Tiina Sinijärv); 
4. Logiraamatuga seotud väljakutsed (Pille Mardiste); 
5. VÜF projekti lõpukonverentsi teemade arutelu (Pille Mardiste). 

 
SISU 

1. Eesti ANK nõukoja kontseptsiooni välja töötamine (Marek Mekk). 
Väljast poolt valdkonda kokku tulevad inimesed. Eesti ANK nõukoda koguneks kord aastas. Kord aastas 
kogunemisest ei pruugi olla piisavat mõju. Võiks olla võimalus nõukogult jooksvalt nõu küsida, vastavalt 
vajadusele. 
Kasu (mida annab Eesti ANKile): Annaks teistsugust objektiivset vaadet, kuidas me paistame kellelegi, 
kes pole asjas sees. Oluline on meie kuvand. Noorsootöö toomine esile teistmoodi. Läbi silmapaistvate 
ühiskonnategelaste näiteks pääseda meediasse. Tuntus, tuge, uued teooriad. 
Olulisemad: valdkonna tarkus; mõjusus, positiivne kuvand, PR ja meedia, valdkonna tähtsuse 
tõus. Peame ausalt teadma, miks me neid tahame. See on kommunikatsioon välja poole. Kuvandi all 
mõtleme seda, et oleme paremini nähtavad pildis. Meil on vaja ennast ühiskonnale müüa. Meil on vaja 
müüa noorsootööd noortekeskuses. Tahame muu valdkonna inimestelt. Tahame nagu 
reklaamiagentuuri endale. Kutse ja suund peab selge olema. Toob meile valdkonna tarkust (näiteks 
reklaamispets Lesli Laasner, kuidas viia infot laiemale avalikkusele). Juhatus koostab nõukoja profiili, et 
millist tarkust meil on vaja. Nõukoda võiks osaleda üldkogu, kuulata ja osaleda pärast 
paneeldiskussioonil. Ennem, kui hakkame paika panema uusi Eesti ANK plaane, kaasame nõukoja 
arutellu. Nõustab juhatust ja tegevmeeskonda. Vastu pakume:  valdkonna tähtsuse tõusu, liige olla on 
prestiižne, noorte tähelepanu, noorsootöö ekspertiisi, uus vaatenurk, reklaami, võimalust luua midagi 
uut 
Kes: leida inimesed, kellel südamelähedane noorte teema ja tahavad panustada. Võiks olla keegi 
KOVide liidust. Liikmed võiks olla juhatuse liikmetest sõltuvalt- kui meil on endal teadmised olemas, siis 
pole teist sama teadmisega inimest vaja. 
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Nimetus: Eesti ANK nõuandev koda, tulevikuagentuur, Eesti ANK tarkade klubi, pädevusklubi, 
kompetentsi koda, pilgutajad, oskuskoda, tarkade koda, Eesti ANK koda, PR nõukogu. 
Arutleti kojas olevate potentsiaalsete liikmete üle:  

 Ilmar Raag- meedia 

 Tuuli Roosma- meedia 

 Mihkel Raud- meedia/ poliitika 

 Märt Avandi- patroon, kunst pehmed väärtused 

 Kaja Kallas- mõistus, poliitika 

 Urmas Vaino- meedia, tarkus, valdkonnaga kursis 

 Jevgeni Ossinovski- poliitika, vene kogukond 

 Indrek Vaheoja- patroon 

 Helmen Kütt- tarkus, poliitika 

 Martin Veinmann- tarkus 

 Evelyn Sepp- tarkus, patroon 

 Ene Ergma- tarkus 
Oma valdkonna tarkust pakuks meile: Kaja Kallas, Urmas Vaino, Helmen Kütt, Evelyn Sepp. 
Arvamus: kui meil on vaja kellegi nõu, siis me saame seda küsida ilma nõukojata. Kui meil on vaja 
üldkogu paneeldiskussiooni inimesi, siis saame kutsuda, keda parajasti vaja. Kui koda võtab sõna 
noorsootöö teemal, siis äkki see võiks olla üle Eestiline koda, näiteks kaasata ENTK, SANA jne. 
Riigikogus moodustati noorte toetusrühm, 14 parlamendiliiget. Üks sellest toetusrühmast võiks ka Eesti 
ANK nõukotta kuuluda. Pigem tundub, et meil on vaja PR koda, tarkust saab nagunii. 

2. Eesti ANK 15 sünnipäeva tähistamise ideede arutelu (Tiina Sinijärv). 
Küsimus, kes on Eesti ANK: tegevmeeskond, juhatus või liikmed 143 ANKI (300-350 noorsootöötajat). 
Eesti ANK sünnipäev võiks jõuda 350 noorsootöötajani. Sünnipäeva tähistame terve aasta, oluline leida 
läbiv sõnum. Näiteks läbiv sõnum: noortekeskuste positiivne mõju noorte arengule.  
Märtsi üldkogul kogutud ideid hinnati 4 vaatenurgast: mõjusus, ressursi mahukus, elluviimise lihtsus, 
originaalsus.  
Eesti ANK läbiv sõnum- ühenduses peitub jõud ja kvaliteet. 
Enim punkte saanud ideed koondatud Lisa 1.   

3. Logiraamatuga seotud väljakutsed (Pille Mardiste). 
Tehtud muudatused:  

 Kasutajaid otsides näitab keskuses varem käinuid ees pool. 

 Töötaja režiimis saab kasutajat otsida ka ees- ja perekonnanime kombinatsiooniga. 

 Sündmuste all olevatele kohtumistele saab lisada nimetusi. 

 Suure ja väikse tähe mitte eristamine kasutaja nimes.  

 Statistikavaates võimalik vaadata andmeid kuupäevade vahemiku kaupa. 

 Statistikavaadet võimalik vaadata mitme sündmuse peale kokku.  
Käimasolevad muudatused: 

 Statistika otsimine ühe noore kohta võimaluse loomine. 

 Topelt kasutajate ühendamine- pärast seda kui sama eesnime, perekonnanime ja sünnipäeva 
kombinatsiooniga kasutajaid enam luua ei saa, otsida andmebaasist üles tõenäolised topelt 
kasutajad ja ühendada need kokku nii et iga inimese jaoks oleks üks kasutaja. 

 Statistikavaates külastusi kokku ja unikaalsete külastuste vaatamine- näiteks novembris 
külastusi kokku 28, neist unikaalsed 5. 

 Statistikas sündmuste/kohtumiste kestvuse aja vaatamise võimalus- näiteks mitu tundi on 
toimunud see kuu kunstiring. 

 Sündmuste arhiveerimine. 
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 Sel kuul loodud uute kasutajate nägemine statistika vaates- näeb mitu uut kasutajat on loodud. 

 Logiraamatu automaattestid. 
ENTK analüüsiosakonna ettepanekud: 

 Kas oleks võimalik lisada juurde küsimused, mis eeldavad jah/ei vastust: 
- Osalen koolis toimuvates noorsootöö tegevustes (nt laulukoor, trenn, võõrkeele-; pilli- vms 
huviring, kuulun õpilasesindusse. 
- Osalen noorsootöö tegevustes väljaspool kooli (muusikakool, kunstikool, spordimaja, 
tehnikaring, kuulun mõnda ühingusse, olen osaluskogu liige). 

Otsustati: Eesti ANK võiks teha nö statistikanädala näiteks oktoobri kolmandal nädalal. Tulevad 3 
lisaküsimust ja kõik kasutajad vastavad, siis saab adekvaatse info kätte. Noorsootöötajad seletavad 
noortele küsitluse lahti. Need küsimused on liiga üldised, et kogu aeg küsida. Teeb süsteemi mõttetuks. 
  
Kristi ettepanek: teha koht, kust saab otsida noort. Et leida noore sisestatud andmed kiirelt. Tahaks 
otsida nii, et see poleks kohtumisega seotud.  
Eesti ANK tase: 

 Iga noortekeskuse kohta olemas keskuse lühitutvustus- tuleb ankeedi vormis ja täidetakse kord 
aastas. Seal võiks olla ka palgaandmed. 

 Saab vaadata noortekeskuse avatud osa külastatavust vanusegruppide kaupa. 

 Näeb keskuses loodud erinevaid sündmusi ja nende üldist statistikat. 

 Peaks saama näha maakondade, piirkondade jne kaupa info kokkuvõtteid ja üldist Eesti 
statistikat.  

Logiraamatu arutelu: iga kohtumise juures võiks noorsootöötajad kirjeldada, mis toimus. Ainult numbrite 
kogumisest ei piisa. Peab analüüsima oma tegevusi. Miks me midagi teeme. Jääks maha tegevuste 
jälg, mis antud ringi raames on tehtud ja mis noortele meeldis, milline oli tagasiside. Logiraamatu 
kasutajate teadlikkust tuleks tõsta võimaluste suhtes.  
Logiraamatu kohta oleks vaja teha registri põhimäärus. Õhus on küsimus, milliseid andmeid me võime 
tegelikult koguda ja kust läheb tundlike andmete piir. Andmete esitamise nõusolek peab olema taas 
tõendatav. Tuleks koguda andmete kogumise luba. Noortekeskuses peaks olema noore andme 
kogumisel lapsevanema luba, mis on taas tõendatav.  
Praeguse logiraamati üleval pidamine on igakuine Eesti ANK kulu. Kui tuleb üle Euroopaline platvorm, 
siis oleks võimalik sellele üle minna. Logiraamatute vahelt saaks andmeid üle viia, et juba kogutud 
andmed ei läheks raisku. See on tulevik, mille üle peaks ka tulevikus arutlema. 
Otsustati: tuleks panna juhatuse liikmetega kiri kokku andmekaitse inspektsioonile ja uurida kui 
kaugele võime andmete kogumisega minna, kus on see lubatud piir. 
 
RISE projekt: Tiina Sinijärv, Stiina Kütt ja Pille Mardiste on seotud rahvusvahelise koostööprojektiga. 
Eesmärgiks ühise noorsootöö dokumenteerimise süsteemi loomine. Partnerid: KEKS Rootsi 
noortekeskusi ühendav organisatsioon; Rumeenia Hunedoara maakonna spordi- ja noorsootööamet; 
Iirimaa Dublini noorsootööamet ja Eesti ANK. Projekti kestvus jaanuar 2015-detsember 2016. Projekti 
raames luuakse Euroopa ülene logiraamatu süsteem. Platvormi esimene versioon peab valmis saama 
2015. aasta lõpuks, peale mida algab testimine. 2016. aasta lõpuks valmib logiraamatu lõplik versioon 
(sh manuaal selle kasutamiseks). 

4. VÜF projekti lõpukonverentsi teemade arutelu (Pille Mardiste). 

 Konverents toimub projekti „Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames.  

 Projekti rahasta EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

 Konverents on seotud Vüf projekti lõpetamisega, siis vastavalt projekti teemale võiks lähtuda 
noorsootöö dokumenteerimisest, analüüsist ja kvaliteedist. 

 Mis teeb noorsootöö/noortekeskuse kvaliteetseks. 



                                                                                                                                           

 

4 
 

 Toimumiskoht Sauga Avatud Noortekeskus 27.08.15 kell 10-16:00. 

 Konverentsi pealkiri: Mis mõõdus? Mis mõttes?- What size? What´s the point? 

 Infot levitada läbi erinevate listide. Levitada läbi Rajaleidja, maavalitsuste. Inimestele saata 
sms-e (EMTi kodulehel saab saata massisõnumeid). Augusti alguses kindlasti saata 
kosrduskutse.  

 Teha videokutse mõne aja pärast- mis mõttes sa ei tulegi? Näiteks augusti alguses. 

 Pille Mardiste uurib palju võiks maksma minna sünkroontõlke teenus. 

 Konverentsil kohapeal võimalik mõõta kaalu, pikkust, kehakoostist, teha IQ testi. 

 Ettekannete vahepeal teha energizereid.  

 Konverentsi kutsel võiks olla kirjas mitu meetrit ja tonni noorsootöötajaid konverentsile ootame.  

 Ettekandeid mitte üle 5. Esinejad: Piret Talur ja Kristiina Valk (Tartu LV) "Noortekeskused 
noorsootöö kvaliteedi ja selle hindamise maastikul - mis oli, mis on, mis tuleb?„ (45min); Mark 
Harding (City of Dublin Youth Service Board)- Iirimaa noortele mõeldud programmid ja 
kogemused noorsootöös; Jenny Andersson (Rootsi KEKS noortekeskuste võrgustik)- Rootsi 
erinevad noorsootöö dokumenteerimise tööriistad; Heidi Paabort- teema kinnitamisel; Pille 
Mardiste- ülevaade Vüf projekti raames toimunud tegevustest ja partnerite tänamine 

5. Eesti ANK projektide omafinantseeringu tagamine, arutelu (Tiina Sinijärv). 
Loogiline oleks, et kui osaled projektis, siis kannad omafinantseeringu. Hetkel ainult 0,2 kohta 
tegevjuhile ja seda oleks vaja katta liikmemaksudest. Hetkel pole liikmemaksu piisavalt. Novembris 
2015 peaks tulema otsus, kuidas liikmemaksudega edasi minna.  
Eelmisel üldkogul oli ettepanek teha astmeline liikmemaks. Tekib küsimus, kas see liige, kellel on 
rohkem noortekeskusi, saaks ka suurema hääleõiguse. Või pigem minna seda teed, et saab osaleda iga 
noortekeskuse kohta inimene, kui juriidilise isiku alla kuulub mitu noortekeskust. Ainult liikmed saavad 
projektides osaleda, läbi selle saaks liikmeid juurde. Mis saab nendest liikmetest, kes ei osale ühelgi 
üldkogul ega muudel sündmustel. Millised on sanktsioonid? Võimalik tulevikus teha üldkogud tasulised. 
Noortekeskused saaksid kasutada oma koolitusrahasid, näiteks 50 eurot inimese kohta. Määrata igale 
projektile, et kui soovid osaleda, siis maksad osalustasu. Augusti juhatusel tuleb üle vaadata 
sanktsioonid. Liikmete KOVidele saata märgukiri, kui liige pole ühelgi üldkogul osalenud. Et juhtida 
tähelepanu ja viidata Hea Tavale.  
 
 
 
 
 
 
 


