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Eesti ANK üldkogu protokoll  

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

Asukoht: Paide Noortekeskus 

Kuupäev: 10.11.2015 

 

P R O T O K O L L  

Algus: kell 11.00 

Lõpp:  kell 16.00 

 

Juhataja: Kerli Kõiv Protokollija: Stiina Kütt 

Kohal: saalis 53 hääleõiguslikku liikmete esindajat 

 

Päevakord: 

1. Üldkogu rakendamine. K.Kõiv 

2. Juhatuse liikme tagasikutsumine K.Kõiv 

3. Juhatuse liikme valimine. K.Kõiv 

4. Uute liikmete vastuvõtmine, K.Kõiv 

5. 2016.aasta tegevuste tutvustus. H.Paabort 

6. Eesti ANK tunnustusstatuut. K.Kõiv 

7. MTÜ NTM võrgustikuprojekti MoNoKoV tutvustus. H.Erik 

8. Hiiumaa noortega tegelevate spetsialistide koostöövõrgustiku kogemused Norra 

õppevisiidil. K. Ojasoo 

9. Rahvusvaheline noorsootöö. S.Kütt 

10. Pagulaste teemast noorsootöös. SoM ja HTM esindajad 

11. Üldkogu lõpetamine. Sünnipäeva-aasta avamine.  

 

1. Üldkogu rakendamine. K.Kõiv 

Päevakorra tutvustamine. Saalist ettepanek lisada päevakavva juurde koht muret tekitavate 

küsimuste esitamiseks. Vastu 0, erapooletud 0, poolt 53. 

 

2. Juhatuse liikme tagasikutsumine. K.Kõiv  

Laekunud juhatuse liikme T. Sinijärv avaldus taandada  teda juhatuse liikme kohalt. 

Küsimusele, miks Tiina tagasi astuda soovib, vastas ta, et juhatuse liikmena tegutsemine 

hakkas segama tööd. Vastu 0, erapooletud 0, poolt 53. Vastu võetud otsus, et T. Sinijärv ei 

jätka juhatuse liikmena. 
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3. Juhatuse liikme valimine. K.Kõiv 

Sellest punktist alates saalis kohal 55 häält. 

Tähtajaks ei laekunud ühtegi kirjalikku avaldust vabanenud juhatuse liikme koha täitmiseks, 

seega tuleb kandidaadid esitada saalis kohapeal.  

Ettepanekud juhatuse liikme kandidaadi kohale esitada: Merlis Pajustik, Mart Saar, Sulo 

Särkinen, Hele Riit, Arnek Grubik,  Merle Salusoo. Merlis Pajustik on nõus kandideerima, 

Mart Saar ei ole nõus kandideerima, Sulo Särkinen ei ole nõus kandideerima. Saalis ei viibi 

Hele Riit, telefonitsi võetakse temaga ühendust, ent pole nõus kandideerima. Saalis ei viibi 

Arnek Grubnik, telefonitsi võetakse temaga ühendust ja on nõus kandideerima. Saalis ei viibi 

ja ühendust ei saa Merle Salusooga.  

Kell 11.20 sulgeme nimekirja juhatuse liikme kandidaatide esitamiseks, algavad kandidaatide 

tutvustused. Merlis Pajustik: osaleb aktiivselt Eesti ANK projektides, korraldab noorsootööd 

Vastseliina vallas, osaleb noorsootöötajate nõukojas. Huvi üle-eestilise noorsootöö vastu. 

Kristi Kruus ja Ivika Uslov tutvustavad Arnek Grubniku tegevust Muhu noortekeskuses. 

 Ettepanek häältelugemiskomisjoni kinnitada Margit Tõnisson, Margit Udam, Ivika Uslov. 

Vaatlejaks saalist Üllar Põld. Vastu 0, erapooletu 0, poolt 55.   

Kinnine hääletus algab kell 11.30. Välja antud 55 juhatuse liikme valimise sedelit. 

 

Häältelugemiskomisjonile laekus 55 sedelit. Uueks juhatuse liikmeks valiti Merlis Pajustik.  

 

4. Uute liikmete vastuvõtmine. K.Kõiv 

MTÜ Vinni valla noored tutvustasid ennast eelmisel üldkogul. Ettepanek Eesti ANK liikmeks 

vastu võtta MTÜ Vinni valla noored. Vastu 0, erapooletu 0, poolt 55. 

Eesti ANK liikmeks soovib astuda Torma vallavalitsus koos Torma ANK-iga. Tutvustab Janar 

Hannolainen. Keskus taasavati 17.12.14.  2 noortetuba, sh. ruum Torma rahvamajas (päevas ca 

28 noort), avatud 3 päeval nädalas ning Sadala noortetuba (päevas 6-8 noort), avatud 2 päeval 

nädalas. Projektidest aegamööda inventar. Saalis täiendavaid  küsimusi pole. Ettepanek Eesti 

ANK liikmeks vastu võtta Torma vallavalitsus. Vastu 0, erapooletu 0, poolt 55. 

 Eesti ANK liikmeks soovib astuda Jõhvi noortekeskus. Tutvustab Hristo Neiland. Jõhvi 

noortekeskus on Kultuuri- ja huvikeskuse osa, põhikirjas tehakse veel muudatused. Uued 

ruumid avati 1. oktoobril kunstikooliga samas hoones, nimekonkursi tulemusel sai 

noortekeskuse uueks nimeks Noored Jõhvikad.  2 töötajat, sh. juhataja-noorsootöötaja ja 

koristaja. Avatud tööpäeviti 12-19. Saadab dokumendid, kevadisel üldkogul toimub 

hääletamine. 

5. 2016.aasta tegevuste tutvustus. H.Paabort 

Eesti ANK 2015 numbrites. 10 töötajat. Liikmeid 82, 133 noortekeskusega. 

Olulised teemad laual: huvitegevus; noored, kes ei õpi ega tööta; Eesti EL eesistujamaana 

2018; noorsootöö nädal; noorsootöötaja kutse; noortegarantii; vägivalla ennetamine; 

noorsootöötaja eetika; noorsootöö õppekavad ülikoolides; noortepoliitika areng; 

uusimmigrandid; noorte sotsiaalprogrammid; riskioludes kasvavad lapsed ja noored.  

2016. tegevuskava vt. lisa.  
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„Coachi mind“ projekti plaani tutvustus (Marek Mekk). Koolitused 20-22 noorsootöötajale-

juhile, coachingu sessioonid, coachide andmebaas, logiraamatu sidumine, materjal veebidesse. 

Võimalus laieneb noorsootöötajatele üle Eesti. Küsimus saalist- kas piiratud võimalused sel 

juhul neile, kes logiraamatut ei kasuta? Nii projekt kui logiraamat suunatud liikmele. Suunitlus 

aasta jooksul ka teistes tegevustes rohkem liikmeskeskustele. Logiraamatule võimalikult palju 

funktsioone, et muuta töö lihtsamaks. Andmebaas siduda ehk ka ENÜ kodulehega.  

Eesti ANK 15 juubeliaasta tegevused (Kerli Kõiv). Ülevaade sünnipäevaaasta plaanidest. 

 

Eesti 100 (Üllar Põld)- projektikonkurss noorte liikumisharjumise ja loodusteadmiste 

edendamiseks. Kahe pika matkaraja läbimine ühises noortekeskuste vahelises koostöös.  

 

ENTK uuest KOV koostöö struktuuriüksusest (Kati Nõlvak). Tulemas koolitused  

tegevuskavade koostamiseks, võimalused raha taotlemiseks KOV noorsootöö edendamiseks, 

HTM infopäevad KOV-idele. 

6. Muud teemad, küsimused, ettepanekud 

Ene Pikner. Mure, et erinevad tegevused kattuvad ajaliselt. Eesti ANK tegevused üleval 

kodulehel Google kalendris.  

H.Paabort. Palub saalisolijatel kirja panna üks mõte, soovitus, kommentaar tegevjuhile.  

7. Eesti ANK tunnustusstatuut. K.Kõiv 

Eesti ANK tunnustamise statuudi tutvustamine. Vt lisa. Soovitus lisada pronksliige- 

liikmelisus 5 aastat. Tuleb hääletamisele kevadisel üldkogul. 

8. MTÜ NTM võrgustikuprojekti MoNoKoV tutvustus. H.Erik 

Mobiilse noorsootöö koostöövõrgustiku projekt. Kohtumised noortele emadele, eakeatele, 

noortevolikogu toetamine Luunja vallas, koostöö koolidega. Võimalus projektiga liituda, luua 

ühine andmebaas, küsida nõu, lugeda ja rakendada häid praktikaid.  

9. Hiiumaa noortega tegelevate spetsialistide koostöövõrgustiku kogemused Norra 

õppevisiidil. K. Ojasoo 

Ülevaade Hiiumaa noorsootöö keskuse töötajate, Hiiumaa politsei- ja piirivalveameti, Käina 

huvi- ja kultuurikeskuse ja Emmaste avatud noortekeskuse esindajate visiidist, mille käigus 

tutvuti võimalustega läbi ennetustöö vähendada kuritegevust, sõltuvusainete tarvitamist ja 

koolist väljalangemist noorte seas. Õppereis toimus Erasmus+ programmist rahastatud 

Hiiumaa noorsootöö keskuse projekti “Effective Youth Work in Rural vs Urban Areas” toel.  

10. Rahvusvaheline noorsootöö. S.Kütt 

Ülevaade Erasmus+ programmi strateegilisest koostööprojektist "Boost your possibilities - 

Youth Centres for youth mobility and intercultural learning," milles Eesti ANK osaleb koos 

partneritega Soomest ja Sloveeniast. Eestis võtsid Sloveenia töövarje vastu Keila, Paide, 

Rõuge, Kärdla ja Lille Maja noortekeskused. Projekti raames toimunud töövarjuvisiitidest 

andsid ülevaate Marion Tamberg (osales visiidil 11.-16.10 Soomes, Oivanki noortekeskuses) 

ja Riin Luks (osales visiidil 29.9-2.10 Sloveenias, Zagorje ob Savi keskuses).  

Töötoad “Reis ümber Euroopa:” 4 eri gruppi jagunedes said osalejad ülevaate Euroopa 

Vabatahtliku Teenistuse saatva, vastuvõtva ja koordineeriva organsistsiooni kogemusest, 

praktilistest ülesannetest ning kuulsid vabatahtlike kogemusi. Saatva ja vastuvõtva 

organisatsiooni rolli ja ülesandeid tutvustas Margit Udam. koordineeriva organisatsiooni rollist 
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ja Eesti ANK plaanidest rääkis Stiina Kütt. Oma lugusid jagasid praegune Paide noortekeskuse 

vabatahtlik Pierre Tingaud Prantsusmaalt ja endine vabatahtlik Maarit Nõmm, kes tegi 

vabatahtlikku teenistust Kreekas.  

 

10. Pagulaste teemast noorsootöös. SoM ja HTM esindajad 

Kersti Kivirüüt Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Kaisa Üprus-Tali 

Sotsiaalministeeriumist avasid pagulaste teemat, selgitasid teemakohaseid mõisteid, Eesti 

plaane, hariduse ja noorsootöö võimalusi noorte uusimmigrantite toetamisel. Lepiti kokku, et 

samal teemal toimub põhjalikum teabepäev 2016. aasta alguses.  

 

11. Üldkogu lõpetamine. Sünnipäeva-aasta avamine.  

Üldkogu lõpetab Paide noortebändi Memory Lane etteaste koos Eesti ANK lipukestega 

kaunistatud kuklitega. Eesti ANK 15. sünnipäeva puhul läheb ringi rändama suur Eesti ANK 

sünnipäevalogoga lipp, mis peab läbima kõik liikmeskeskused üle terve Eesti. Lipu teekonda 

ja liikumise reegleid tutvustab Kristi Kruus. Lipp võib igas keskuses peatuda maksimaalselt 2-

3 päeva. Eesti ANK kodulehel oleval Google kaardil on näha kõik liikmeskeskused nin saab 

jälgida lipu liikumist. Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond alustab lipu teekonda andes selle 

üle Paide noortekeskusele. Lipu teekond lõppeb Loksa noortekeskuses, kust toimetatakse lipp 

Eesti ANK 15. sünnipäevapeole. 

 

 

 

 


