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Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse koosolek 7/2016 
24.10.2016 
Tartu 
 
Algus: 10.30 
Lõpp: 15:00  

Osalejad: Merlis Pajustik, Melany-Regle Rangus, Ivika Uslov, Anne Õuemaa, Sulo Särkinen, 
Margit Udam, Kerli Kõiv, Heli Erik, Heidi Paabort, Stiina Kütt 

Juhataja: Kerli Kõiv                                                                            Protokollija: Stiina Kütt 

 

PÄEVAKORD 
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4. Muud küsimused 

 

1. Noorsootöö nädala korraldus 
 
Pidula korralduse detailne arutelu ja dokumendi täiendamine Google Drive’s. Vt. Lisa 2. 

 
2. Tunnustamine 

Eesti ANK tunnustusstatuudi alusel tunnustame Eesti ANK liiget, kes on olnud aasta jooksul 
aktiivne osaleja Eesti ANK poolt elluviidavates algatustes ja projektides ja/või silma paistnud 
omaalgatuslike tegevustega Eesti ANK heaks. 

Eesti ANK liikmete tunnustamiseks on laekunud 2 kandidaati: Narva Noortekeskuse klubi 
“EXIT” ja Merle Salusoo (Hiiumaa Noorsootöö Keskus). Vt. ettepanekuid Lisa 1. 

Juhatus otsustab ettepaneku alusel tunnustada Merle Salusood.  Kuna tunnustusstatuudi alusel 
keskendume Eesti ANK-ile antud panusele, edastame teise kandidaadi, Narva Noortekeskuse 
klubi “EXIT”, ENTK tunnustuskonkursile noortekeskuse kategoorias. Tunnustusettepaneku 
põhjal on tegu eelkõige noortekeskuse kohapealse tasandiga.   

Üldkogul anname üle tunnustuse Merle Salusoole. Tunnustusega kaasneb kiituskiri ning 
auhind, Piletilevi kinkekaart 30 euro väärtuses.  

Stiina saadab Narva Noortekeskusele vastuse, tänab ettepaneku eest ning edastab info ENTK 
konkursile suunamise kohta.  

Eesti ANK liikmelisuse kuld- hõbe- ja pronkstahvlite tellimus on sisse antud, tahvli tekst 
esitatud ja tahvlid peaksid valmima novembri alguseks.  
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ENTK tunnustuskonkursile on ettepanekud laekunud Eesti ANK liikmetelt ja 
tegevmeeskonnalt. Heidi ja Stiina edastavad ettepanekud.  

 
3. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus 
 
9.11 võimaldame majutuse registreerunud Eesti ANK liikme ametlikule esindajale või 
volitatud esindajale Järvamaa Kutsehariduskeskuse hostelis. Kell 09.00-10.00 hommikusöök 
noortekeskuse majas Liisu söögitoas.  

Juhatus kohtub 8.11 kell 12 Paides, et võtta vastu uued liikmed, arutada läbi noorsootöö nädala 
ja üldkogu korraldus.   

Kuna põhikiri on muutunud ja liikmed võtab nüüd vastu juhatuse koosolek, laseme täita 
logiraamatu ankeedi liitumisdokumentide osana. Liikmete tutvustused üldkogul jäävad alles.  

Lohusuu Vallavalitus on esitanud dokumendid, õhku jääb küsimus, kui kaua on keskus avatud. 
Palume täita logiraamatu ankeedi ning juhatus teeb otsuse Eesti ANK liikmeks vastu võtmise 
kohta järgmisel koosolekul.  

Eelmise aasta lõpus vaatasime üle 0-osalustega liikmed. Stiina saatis 30.09.2016 keskustesse 
ja valdadesse välja kirjad meeldetuletusega Eesti ANK liikmelisuse kohta. Neist Koeru ja 
Misso noortekeksuste esindajad on registreerunud osalema 10.11 toimuvale üldkogule. Järva -
Jaani ei ole kirjale reageerinud. Stiina helistab Järva-Jaani ning täpsustab üle, kui mitme 
keskusega jätkab liikmelisust Kuressaare noortekeskus.  

4. Muud küsimused 

KuM plaanib välja kuulutada projektikonkursi- kolmepoolse koostööprojekti raamatukogude, 
muuseumide ja noorte koolivaheaja tegevuste korraldajatega. Eesmärk on noorte kaasamine, 
kultuuris ja selle loomes osalemise suurendamine, muuseumite ja raamatukogude ning teiste 
mälu- ja haridusasutustega koostöö tõhustamine nii noortega kui omavahel. KuM pöördus Eesti 
ANk poole, et uurida, kas ideele on täna alternatiive ning mis suunas tasub edasi mõelda.  

Ettepanek tegevus siduda laste ja noorteaastaga, keskenduda ühisloomisele, 
multifunktsionaalsusele, eelistada piirkondade ülesust ja koostööd. Eelistame muukeelsete 
kaasamist (laiemalt, kui vaid venekeelsete kaasamine). Eesmärgiks  noortekeskuse-
raamatukogu-muuseumi kolmnurga piirkondliku praktika kujundamine, mis loodetavasti 
jätkub koostööna ka edaspidi. Oluline on, et uus tekkiv asi ei dubleeriks olemasolevaid, 
sõnastada lisapanus ja erisus.  

Käimas on Eesti ANK kommunikatsioonijuhi konkurss, konkursi tähtaeg 24.10. Praegu aitab 
tundide alusel hädast välja Grete Landson, pöördume Grete poole ka noorsootöö nädala 
meediaplaani täiendamise vajadusega.  
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Tere,  

mina esitan aktiivseks Eesti ANK liikme kandidaadiks - Merle Salusoo, Hiiumaa Noorsootöö 
Keskus, merle.salusoo@hiiuvald.ee, tel. 51987211  

 Miks? Kuigi ma hiljuti alustasin siin majas tööd, siis nii käesoleval aastal, kui ka varasemalt, 
on Merle alati rõhutan olulist rolli katuseorganisatsioonil Eesti ANK ning Merle on alati 
hoidnud initsiatiivi kõrgel, mis puudutab erinevaid projekte, algatusi või nimeta ainult. Merle 
on alati hoolitsenud selle eest, et asutus oleks esindatud igakülgselt Eesti ANK 
üritustel/üldkogul, sest talle läheb korda Eesti ANK kui organisatsioon ja inimesed. Nagu ta 
ise on korduvalt toonitanud, siis Eesti ANKis töötavad inimesed on tema head kolleegid, keda 
on aeg-ajalt hea näha, jagada oma rõõme-muresid ning vahetada kogemusi, sest kellegil ikka 
on olnud kas sama kogemus, mure või rõõm ning oskab aidata. Merle hindab alati väga kõrgelt 
osalust Eesti ANK erinevates programmides ning toob Hiiumaa noortespetside võrgustikus 
(Hiiu maakonna noortega töötavate spetsialiste võrgustik) välja Eesti ANKi kui olulise partneri 
Hiiumaa Noorsootöö Keskusel. Ma usun, et Merle on suurepärane peegeldus Eesti ANKile kui 
hea liige, kolleeg, sõber, organisatsiooni esindaja ning mis peamine, südamega alati 
noorsootöös.  

 --  

Parimat soovides, Kaie Pranno 56 288 687 kaie.pranno@hiiuvald.ee  

 

 

Tere, 

 

Saadan Teile kandidaati tunnustamiseks. 

Kandidaadi veebileht ja andmed on kättesaadavad siin: 

http://noortek.ee/ee/kontaktandmed 

http://noortek.ee/ee/t-tajad 

http://noortek.ee/ru/kohvik-klubi-exit     vene keeles 

 

Palun kinnitage kirja ja kandidaadi kohta infot kättesaamist. 

 

Lugupidamisega, 

Tatjana Klimenko 
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Narva Noortekeskuse klubi “EXIT” 

Pakun ära märkida Narva Noortekeskuses asuvat avatud noortekeskuse – kohvik-klubi “EXIT” - hea ja 

produktiivse noorsootöö eest. Aastal 2016 augustis peale hoone renoveerimist “EXIT” sai uusi 

kaasaegseid ruume. See ergutas töötajaid klubi tegevuste arendamiseks ja laienemiseks, kuna uued 

tingimused lubasid seda. Oli korraldatud mitu meistritubasid: käsitöö meistrituba, kus noored said vabal 

ajal tegeleda seebi valmistamise, scrapbookingu, ehete valmistamise ja teiste huvitavate tegevustega; 

veel ühes meistritoas noored said teha nukke ja mööblit nende jaoks. Samuti korraldati “Muusika tuba” 

mille väljundiks sai noorte muusika bänd aastal 2016 (15-19 - aastased noored). Antud bänd on kuulus 

noorte seas ja osaleb linna üritustel. Narva Noortekeskuses on korraldatud head tingimused noorte bändi 

proovide ja ettavalmistuse jaoks. 

“EXIT” on avatud noortekeskus, kus lapsed saavad mängida lauamängu, lauahokki, lauajälgpalli, samas 

saavad mängida xboxi ja lugeda raamatuid. Tihti spetsialistid korraldavad koos noortega üritusi nii 

ruumis, kui ka õues või kuskil keskusest väljas. Koolivaheajal noored külastavad muuseume ja 

erinevaid ettendusi. 

Aastal 2016 Narva Noortekeskuse spetsialistid kirjutasid ANKisse 4 projekti ja said toetusi. Esimene 

projekt oli “Jump in dance”, kus lapsed näitasid oma tantsuoskusi. Oli korraldatud suur üritus mitmest 

osast, kus noored näitasid erinevaid tantsud break dance stiilis. Teine projekt on “Intellektuaalne mäng”, 

mis kestab selle aasta lõppuni. Intellektuaalses mängus osaleb mitu meeskonda. Iga meeskond istub 

oma ringis, nendele esitatakse küsimusi, antakse piiratud aega ja nemad hakavad omavahel suhtlema ja 

vastuseid arutlema. Intellektuaalne mäng on populaarne noorte seas ja väga kasulik nende 

arendamiseks. Tänu selle mängule noortekeskus sai endale umbes 70 uusi noori. Kolmas projekt on 

“Nelihooaega”, kus lapsed korraldavad üritusi, matku, projekte ja samas nende eesmärgiks on neid 

üritusi ellu viia Noortekeskuse spetsialistide abiga. Neljas projekt on „Proovi mängida elus“, kus lapsed 

alguses mängivad erinevaid mänge arvutis ja xboxis ja pärast nad mängivad samasid mänge juba 

reaalses elus spordikeskuses ja staadionil (jalgpall, bowling, tantsumaraton, male).  

Avatud noortekeskuse kohviku-klubi “EXIT” noored osalevad kõikidel ANK korraldatud üritustel. 

Aastal 2016 ANK-15 sünnipaeva raames noored osalesid ANK lipu üleandmisel Kurtna 

Noortekeskusest Narva Noortekeskusele ja siis juba Narva Noortekeskusest Sillamäe avatud 

noortkeskusele. 

Narva Noortekesksus ja avatud noortekeskus kohvik-klubi “EXIT” töötavad suurepäraselt ja on 

tunnustust väärt! 
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PIDULA - Eesti ANK 15 
Paide kultuurikeskuses 
09.11.2016  
Noorsootöönädala raames 
Loosung ”Lugude kõla”  
 
 
08.11.2016 
PROOV: SUUR SAAL, KORIDOR… 
 

Aeg Tegevus Ekraan/ Heli/ Valgus/ 
Dekoratsioonid 
 

Vastutaja 

14:00 
15.00- 
18.00? 

Lõunasöök tiimile 
Suure saali lava valmis seadmine 
(kujundus, valgus, heli, ekraan ...) 
 

Lilleseade - lavale 
(ajastutruu), puu - pillide 
riputamiseks. 
Lamp Marekile. 
Mikrofon (ajastutruu) - Sulo 
4x3 ekraan, projektor - 
Margit 
Arvuti taha - Sulo 
organiseerib; 
Projektor - pidusaali - mängu 
tarbeks - Sulo organiseerib. 
Arvuti - Margiti arvuti. 
Tugitool, vaip - Margit 
suhtleb ajakeskusega, 
muuseumiga. 
Helimees on olemas 
(mikrofonid on olemas - 3 
tk) - Viljar; 
Valgusmees - on olemas. 
“Lugude kõla” - logo - 
ekraanile. 
 

Kujundus ja 
muu tehniline 
lahendus - 
Margit 

15.00- 
18.00 
 

Teie lood ehk Eesti ANK 
meeskonna lavaproov (kuivalt ja 
liikumisega) 
Esitavad: Marek, Kerli, Heidi, 
Kristi, Ivika, Stiina, Margit, Riin, 

Algul proov kuivalt, kui lava 
üles pannakse. 

Anne + kogu 
meeskond 
esineb 
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Merlis, Anne 

18.00- 
22.00 
 

LAVAPROOV: 
● Eesti ANK meeskond “Teie 

lood Esitavad: Marek, Kerli, 
Heidi, Kristi, Ivika, Stiina, 
Margit, Riin, Merlis, Anne. 

● Kogu kava algusest lõpuni 
läbi koos Sulo juhtimisega 

(koos ekraanil esitluste ja videote 
näitamisega; muusikalise taustaga; 
liputseremoonia, tantsu ja muuga) 

 Heidi, Kerli 
(sisu), Margit 
(tehnika ja 
tehniline 
meeskond), 
Sulo 
(õhtujuht) 

18.00- 
22.00 

Kõikide ruumide kujundamine ja 
näituste ülespanek koridorid 
(EI TOHI SEGADA 
LAVAPROOV) 

 Näitus - 
Stiina, siia 
oleks vaja 
vabatahtlikke, 
sest Stiinal on 
mingil hetkel 
lavaproov?; 
Kujundus 
(pillipuu jms) 
- Margit 
Ajaloo näitus- 
Heidi 
Liikmete 
näitus- Stiina 
ja Kerli 

 
 
09.11.2016 
PIDULA 
 

1. Tegevuskoht: SUUR SAAL 

Aeg Tegevus Ekraan/ Heli/ Valgus/ 
Dekoratsioonid 
 

Vastutaja 

18.00 Saabumine  
 

 Marek on 
heros - loeb 
külastaja nime 
ette. 2 neiut on 
all, kes 



Lisa 2: Pidula kava 

3 
 

kirjutavad 
külastajate 
nimed 
paberile, et 
heros saaks 
nimed ette 
lugeda. 
Pillide tarbeks 
- Heidi 

19.00 
(5 min) 

Algus suures saalis: 
Saalis videoklipp “Paneme lood 
kõlama”  

Fotonäituste fotod; Marek 
mõtleb videolahenduse 
peale.  

Marek (loe 
kommentaarid
e vastuseid) - 
1. 11 - klipp ja 
slideshow 
valmis.  

19.05 
(15 
min) 

Teie lood 
(Fraasid, mõtted noorsootöötajatelt 
kogutud lugudest) 
Etlevad: Marek, Kerli, Heidi, 
Kristi, Ivika, Stiina, Margit, Riin, 
Merlis, Anne 

Anne mõtleb lahenduse 
peale, Stiina jagab lugusid 

Anne 
 
Saal - 
reserveeritud 

19.20 Moderaator (Sulo) 
“Tere õhtust, kallid külalised! Need 
olid teie lood. ….” ja juhatab sisse 
Eesti noorsootöö tegijate lood, kes 
istuvad saalis, valgus peale ja 
räägib saalist oma loo.  

 Sulo; 
Heidi ja Kerli 
räägivad 
inimestega, 
kes lugusid 
esitavad 
KALVI - 
proovib kui ei 
ole eelarve 
lugemine 
REET 
EDGAR 
ALO 
REELIKA 
(TIIU 
RAHUOJA) 

 Milline on ja kuidas algas Eesti 
ANKi lugu? 

 Kristi rääkis 
Üllariga; 
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Moderaator (Sulo) annab sündmuse 
info, numbrid moderaatori lausetes. 
Mõtleme, millest EANK lugu 
alguse sai. 
Ajaloo minutid. 

Heidi saatis 
loo ära; Sulo 
modereerib 

 Happening, mis toob EANK lipu 
sisse (Ürituse kulminatsioon) 

 Margit 

 Õhtujuhi kokkuvõte ja juhatus 
järgmistesse tegevustesse, mis 
toimuvad koridoris ja 
kammersaalis. Räägib ka kogu 
päevast sh, mis saab siis, kui 
ametlik osa läbi ja nad uksest välja 
lähevad (seal ootavad pillid jms).  
 
 
Saali kaasamine, enda loo-soovide 
kirjutamise aeg (pillid valmivad 
Saue noortekeskuses) 

- jutud puule, leia sama pilli 
mängijad, leia üles, tutvu. 

 

 Pillid ja 
ülesande sisu - 
Kristi; 
esitaja  - Sulo 

 
 
2. Tegevuskoht: Kammersaal  

Aeg Tegevus Ekraan/ Heli/ Valgus/ 
Dekoratsioonid 
 

Vastutaja 

20.00 Söömine  
 

 Margit 

21.00 
 

Swingers  Margit 

21.35 Mäng  
 

 Merlis, Ivika 

22.00 Swingers - Viimane lugu 
sünnipäevalaul! 

 Margit 
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22.35 Tort 
 

 Margit 

23.00 Swingers 
 

 Margit 

23.35- 
01.00 

Disco 
 

 Sulo 
 
 
 

 
 
Kõnekaardid - Margit - Teksti saadame Margitile, kes laseb Kumas trükkida. 
 
Fotosein - Heidi võtab, Margitil on nipukad noortekas olemas, võtab kaasa. 
 
Stiina - saadab Margitile Lugude kõla logo. 
 
Heidi teeb külaliste kirja põhja ja saadab Kerlile ja Margitile. 
 
Lugusid veel koguda. 
 
 
 
 


