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Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse koosolek  

24. 08.2016 Põltsamaa 

Algus: 10:30 

Lõpp: 15:00  

Juhataja: Kerli Kõiv                                                                            Protokollija: Stiina Kütt 

Osalejad: Kristi Paas, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Merlis Pajustik, Margit Udam, Anne 

Õuemaa, Stiina Kütt, Grete Landson, Ivika Uslov. 

PÄEVAKORD 

1. Jooksvad küsimused 

2. Noorsootöönädala korraldus. S.Kütt, M.Udam 

  

1. Jooksvad küsimused 

Eesti ANKi k’is kontrollimas Tööinspektsioon, rikkumisi ei leitud. Tehti mõned soovitused, sh. 

koostada kodukontori ohutusjuhend või olemasolevat töökorda täiendada ning suunata töötervishoiu 

arsti juurde Kerli, kes sõidab tihti pikki vahemaid ja raamatupidaja, kelle töö on rohkem kui 50% 

arvuti taga. Kuna aga olemas kontoritöö ohtusjuhend, kus sees ka kodukontori teema, siis eraldi 

dokumenti siiski vaja ei ole. Tegevmeeskonna puhul ise vajadus läbi mõelda. Järgmiseks juhatuseks 

mõtleb meeskond, kes soovib minna töötervishoiu arsti juurde.  

SANA suunas EANK-ile pakkumise ANK juhtidele suunatud arenguprogrammi läbiviimiseks. 

Heidi uurib, kas selle saab ühildada uue HTM tegevusplaaniga alates novembrist, sest eelnevalt 

pole ilmselt võimalik meie ajaplaaniga ühildada. Projektijuhtimine oleks meie poolt, selle koormus 

orienteeruvalt 0,25. Tuleb uurida kas arenguprogrammi läbiviimisel tuleb arvestada riigihangete 

seaduses sätestatud reeglitega (nii koolitajate kui koolituskohtade hankimisel) ning ESF 

teavitusnõuetega (peamiselt logo ning kohati etteantud lause kasutamine kõikidel materjalidel). 

Programmi kestus: 6 päeva (2+2+2). Sisulise poole pealt näeme vajadust: noortekeskuse 

paberimajandus, tööohutus, seadusandlus noorsootöös, töötajate toetamine, juhi omaduste 

arendamine, kuidas analüüsida enda tööd, kommunikatsioon ja turundus. Ivika ja Anne küsivad 

koolitusel ”Noortekeskus kui teenus” osalejatelt, millist oskust on juhiks saamiseks veel vaja. Anne 
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vaatab üle coachimisest välja tulnud teemalõigud. Kristi on valmis teemaga edasi tegelema, Marek 

mõtleb kaasa.  

Veebilehe arendus on käimas. Grete laseb sisse viia täiendavad muudatused. Teksti liigendada, 

kompaktsemaks muuta, et liiga pikka listi vältida. Kontaktide kaardi laadset lahendust kasutada ka 

mujal lehel. Visuaalselt lihtsamaks, kontaktid näiteks kaardi visuaalilt kättesaadavad maakondade 

kaupa. Sisu teemad vaja üle vaadata ja jooksvalt Gretele edastada.  

Rahastuse summas 5 550,25 eurot on saanud „Kas hundil on pojad või kutsikad?“, mis tuleks 

nähtavalt lisada EANK kodulehele. Projekti juhib Kristi. 

2. Noorsootöönädala korraldus.  

Gretel saadab noorsootöönädala info Vikerraadio huvitajasse, kus saaks ehk paralleelselt korraldada 

noorsootöö teemanädala.  

Stiina tegeleb noorsootöö kogemuslugude kokku kogumisega, Noorsootöö nädala jooksul oleme 

lubanud sotsiaalmeedias levitada 35 lugu. Koostame ka personaalseid pöördumised noorsootöö 

lugude rääkijatele, juhatus ja tegevmeeskond kirjutab/ salvestab enda lood ning igaüks pöördub 

tuttavate ja enda piirkonna inimeste poole. Stiina koostab Googlesse lugude rääkijatest nimekirja, 

kust on nähtav jooksev lugude info.  

Igasse maakonda otsime noorsootöö lugude elevate raamatukogude eestvedajaid, selleks tuleb 

samuti teha personaalseid pöördumisi. Stiina edastab SANA-le info nende noortekeskuste kohta, 

kes on avaldanud soovi korraldada noortele kultuuridevahelise kokkamise sündmus “Kultuur 

purki.” 

Pidula toimub 9.11. Pidula jaoks on broneeritud terve Paide kultuurikeskus, bänd on broneeritud, 

Margit on broneerinud ööbimiskohti, erinevates kohtades Paides saab majutada kuni 150 inimest. 

Üldkogu ühe esindaja eest tasume ööbimise üldkogu registreerimise alusel kutsekooli hostelis. 

Broneeringut majutusasutustes hoiame kuni 30.09, et need külalised, kes tulevad Pidulasse, saaksid 

vajadusel majutatud. Arvestame peol umbes 300 inimesega. Kava eraldi dokumendil.  

Et Noorsootöönädal kannab loosungit ”Lugude kõla,” palume kingituste asemel külalistel mõttes 

kaasa võtta enda loo. Pidu toimub 30ndate stiilis, sest sel perioodil võeti vastu Eestis Noorsoo 

organiseerimise seadus. Eesti ANK Üldkogu toimub 10.11.  



24.08.2016  Lisa 1: noorsootöönädala Pidula arutelu 

 

1 
 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse koosolek  

24. 08.2016 Põltsamaa 

Algus: 10:30 

Lõpp: 15:00  

Juhataja: Kerli Kõiv                                                                            Protokollija: Stiina Kütt 

Osalejad: Kristi Kruus, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Merlis Pajustik, Margit Udam, Anne 
Õuemaa, Stiina Kütt, Grete Landson, Ivika Uslov. 

 

Pidula toimub 9.11. Pidula jaoks on broneeritud terve Paide kultuurikeskus, bänd on broneeritud, 

Margit on broneerinud ööbimiskohti, erinevates kohtades Paides saab majutada kuni 150 inimest. 

Üldkogu ühe esindaja eest tasume ööbimise üldkogu registreerimise alusel kutsekooli hostelis. 

Broneeringut majutusasutustes hoiame kuni 30.09, et need külalised, kes tulevad Pidulasse, saaksid 

vajadusel majutatud. Arvestame peol kuni 300 inimesega. 

Paide kultuurikeskuses Pidula ajal kohal EANK fotosein ja fotonäitused, kohal fotograaf. Uksel 

tervitusjook ja snäkilaud, hiljem toitlustus ning avatud baar. Liikmete tahvel koridoris, kus EANK 

liikmed seinal ja tunnustused kirjas, ent tunnustuse üelandmine toimub järgmisel päeval üldkogul. 

Seinale märgime ka juhatuse liikmed ajajoonena kirja.  

Margit räägib Paide kultuurikeskuse kujundajaga dekoratsioonide teema, et visuaal oleks terviklik. 

Kammersaali ees pausi ajal lipu liikumise pildid suurel ekraanil. Muusikalise kujundusega on ehk 

nõus aitama Sulo Türilt. 

Et Noorsootöönädal kannab loosungit ”Lugude kõla,” palume kingituste asemel külalistel mõttes 

kaasa võtta enda loo.  

Kava: 

Saabumine 18.00 

Ametlik algus 19.00 

*Saalis videoklipp, paneme lood kõlama (fotonäituste fotod, Marek mõtleb videolahenduse peale). 

Fraasid, mõtted kogutud lugudest (Anne mõtleb lahenduse peale, Stiina jagab lugusid)  
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*Moderaator (Sulo? Kristi?) 

*Eesti noorsootöö tegijad saalis, valgus peale ja räägib saalist oma loo (Heidi ja Kerli räägivad 

inimestega)  

*Moderaator (Sulo? Kristi?) annab sündmuse info, numbrid moderaatori lausetes. Mõtleme, millest 

EANK lugu alguse sai. 

*Ajaloo minutid, (Marek leiab lugeja; Heidi paneb loo kokku)  

*Happening, mis toob EANK lipu sisse (Margit) 

*Saali kaasamine, enda loo-soovide kirjutamise aeg (pillid valmivad Saue noortekeskuses) 

Söömine 20.00 

Pidu 21.00 

Üllatused bändi pauside ajal: 1.pausi ajal jutud puule, leia sama pilli mängijad, leia üles, tutvu. 

Mäng (Merlis, Ivika) 2. paus tort, 3. Peale bändi disko (Sulo- Ivika küsib, Club Music Takeover- 

Margit küsib) 

Lõpp 01.00 

 

Pidu toimub 30ndate stiilis, sest sel perioodil võeti vastu Eestis Noorsoo organiseerimise seadus. 

Eesti ANK Üldkogu toimub 10.11.  


