Juhatuse protokoll nr 4/2016
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Toimumiskoht: Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses (Veski tn 4)
Kuupäev: 3.06.2016
PROTOKOLL
Algus: 11:00
Lõpp: 16:00
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, Irina Kevel (Männiku ANK)
PÄEVAKORD:
1. Eesti ANK arengukava muudatuste ülevaatamine. S.Kütt.
2. Eesti ANK põhikiri. K.Kõiv.
3. NOPI programm. M.Udam.
4. Eesti ANK koduleht . G.Landson.
5. Eesti ANK 15. S.Kütt, M.Udam, M.Mekk.
6. Noortepäev 2016. M.Udam
7. Eesti ANK üldkogu teemad ja korraldus. K.Kõiv
8. Suveperioodi tegevused. H.Paabort.
9. Muud küsimused. K.Kõiv
10. Eesti ANK dokumentide arhiveerimine. H. Paabort
1. Eesti ANK arengukava muudatuste ülevaatamine. S.Kütt.
Eesti ANK eelmisel üldkogul täiendasid liikmed enda mõtetega Eesti ANK arengukava. Tehti
alljärgnevaid ettepanekuid.
Suund 1. Noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine noorte arengu toetamiseks:
Noortekeskuse nimi peaks olema patenteeritud; koolituse/ meeldetuletuse vajadus
enesehindamise mudeli teemal; koolitused ja motivatsioon praktikabaaside juhendajatele;
KOV-ide suunamine noorsootöötaja kutse omandanute palgataseme määramisel; kutse
taotlemise soodstamine; rohkem ennetusprojekte/ programme, koostööprogramme, et kaasata
nö tavanoori; avatud ruumi olemusega edasi töötada.
Suund 3. Tulemuslikum avalikkuse teavitamine noortekeskuste mõju olulisusest noorte
arengule:
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EANK poolt teavituskirjad/ pöördumised KOV-idesse, noortekeskuste ja noorsootöötaja
temaatika nähtavamaks, atraktiivsemaks, sh. ka kohalikus meedias. Maakondlik-piirkondlik
noorsootöötajate võrgustik ja tugi üksteisele.
Suund 4. Eesti ANKi kvaliteetse eestkoste tagamine:
Projektide kirjutamine teenusena; Teenus/koolitus
läbi ettevõtete lapsevanematele;
koduleheküljel mobiilivaate olemasolu; persoonilood noorsootöötajatega; EANK võiks siduda
selgelt end noorte KOV-i valimistel osalemisega.
Ehk on aeg ja vajadus korraldada uus „Mis loom on ANK?”/ “Kuidas läheb noortekeskus
vol3?” läbi käia need keskused, kes praegu on hall ala ning võrrelda eelmiste tulemustega.
Kodulehel lisada märge juurde neile, kes ei ole EANK liikmed. Enesehindamise mudeli teema
on vajalik meelde tuletada, eelnevalt ka dokumentide üle vaatamise vajadus, sh.
enesehindamismudel, Hea Tava. 2017. aastal ehk 5 aastat hiljem HMN toel taas
kvaliteedihindamise teema tõstada, haakub ka KOV liitumiste temaatikaga.
EANK liikmetelt on tulnud küsimusi tudengite praktikate kohta noortekeskustes. TÜ Narva
Kolledž ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia suhtlevad praktikabaasidega, Narva Kolledž pakub
praktikajuhendajatele kursustel osalemise võimalust. Pöördume TLÜ praktikasakonna poole,
et uurida, kuidas on noortekeskuste praktika teema seal lahendatud, kas arengukava planeerides
peame millegagi arvestama, et praktika teema areneks.
Koostöös Noorsootöötajate Koguga võiks Eesti ANK suunata KOV-e kutse omandanud
noorsootöötajate palgataseme määramisel.
Idee korraldada ühiseid kutsetaotlemise
kokkusaamisi EANK liikmetele.
Stiina lisab liikmete ettepanekud arengukava dokumenti, tutvustame täiendusi augusti üldkogul
ning võimalusel võtame arengukava vastu.
2. Eesti ANK põhikiri. K.Kõiv.
Oleme üle vaatamas Eesti ANK põhikirja ja seda korrigeerimas. Praeguses põhikirjas on liialt
palju seaduse kopeerimist ning ka mõned konarlikud sõnastused vajavad korrastamist.
Muudatusettepanekud:
Tuginedes juhatuse liikmete kogemusele soovime sisse viia muudatuse, et juhatus valitakse
kolmeks aastaks. Praegusel juhul kulub juhatuse liikmetel praktiliselt 1. aasta käimasolevatest
tegevustest arusaamisele ning 2. aasta asjalikule tööle ja uutele startidele, kuid puudu jääb 3.
aasta, mille käigus saab juhatuse liikmena ka käivitatud protsessist osa saada, seda toetada ja
uusi arenguid analüüsida. Endiselt jääks sisse nõue, et üle 3 korra järjest juhatuses olla ei saa.
3.3 ühingu liige: Positiivne külg on, et kui KOV on liikmelisusega seotud, on nad teadlikud,
võtavad samuti vastutuse noorsootöö arendamise eest. Praegu on võimalus liituda nii KOV
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asutuse kui MTÜ-na, ent uurime mõnelt juristilt, kas on võimalik liikme staatuse
ümbermääratlus, et noortekeskused ise oleksid liikmed. Vajalik kokku panna liitumiste
meelespea töögrupp, et koostada ja edastada asjakohane info liikmetele ja liikmeks astuda
soovijatele. Praegu on oluine, kuidas liitumisprotsessis toimetada. Ootame ära riigipoolse
seadusandluse, seejärel paneme kokku meelespea. Kohaliku juristi käest vajalik
noortekeskustel endil küsida õigusjägsuse kohta, sest kasutusel on palju erinevaid mudeleid.
Hetkel oleme üle vaatamas ANK kontakte, jooksvalt palume liikmeid teavitada meid
olukorrast, kus liikme nimetus/staatus/kontaktid on muutunud.
3.3.1 fikseerida: on juriidiliselt eksisteerinud ning põhikirja alusel tegutsenud avatud
noorsootöö meetodil vähemalt 1 aasta;
Võtta välja 3.3.3. Jääb sisse, et avatud noorsootööd teostatakse vähemalt 20 tundi nädalas.
Lisame võimalike liikmete loetelu. Kommunikeerime edaspidi välja noortekeskuste arvu, mitte
juriidliste isikute arvu.
Toetajaliikmeid e. vaatlejaliikmeid hetkel ei ole, üldkogul on võimalik osaleda külalisena.
Võtame põhikirjast välja toetajaliikme punkti.
Liikmeks vastu võtmine:
ettepanek, et juhatus saab uued liikmed vastu võtta
Liitumisdokumentide juurde küsida ühe liikme soovituskiri ning uutel liikmetel kaasneb
kohustus tutvastada ennast järgmisel üldkogul. Liikmeid välja arvata võib juhatus. EANK
liikmed ise jälgima teiste tegevust ning vajadusel meid teavitama.
Varalised kohustused liikmete kohustuste alt välja.
Ettepanek sisse viia muudatus punkti 4.6: Üldkoosolekul võib üks liige olla volitatud esindama
lisaks endale veel kolme ühingu liiget.
4.10. Juhul kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.6 sätestatu kohaselt pädev
otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus hiljemalt kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga
uue koosoleku. Uus koosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on vähemalt 1/5
liikmetest.
5.3: Juhatuse valib üldkoosolek kuni 3 aastaks salajasel hääletusel.
Revisjon valitakse juhatuse volituste ajaks, seega punkt 7.2: Revisjoni komisjoni volituste aeg
on kolm aastat ja need kestavad juhatuse volituste ajal. Revisjonikomisjon on kontrollorgan,
kes esindab liikmeid, tutvub majandusaasta aruandega, vajadusel sekkub.
Kerli viib muudatused põhikirja sisse. Irina tõlgib Eesti ANK nimetuselühendi ka vene keelde.
3. NOPI programm. M.Udam.
Eesti ANK alustab noorte piirkondlike ideede projektifondi ”Nopi Üles!” kaudu 7-26 aastaste
noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist. ”Nopi üles!” info on leitav
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Facebookis, Eesti ANK kodulehel ja info juba levib. Juba on saanunud esimesed ideed, nende
esitajatega kontakteerub projektijuht Riin Luks. Toimuvad Skype vestlused noortega, kus idee
selgineb. Ideed esitletakse plakati või video kujul, mis lähevad üles Faecebooki lehele laike
koguma. Kui koos on 150 laiki, saavad noored raha idee teostamiseks. Jäglitakse ideede
uuenduslikkust ning seda, et taotlusi tuleks juriidilistest isikutelt, eri piirkondadest. Sel aastal
on jagada üle 35 000 euro, projekte teostada on võimalik oktoobri lõpuni või kuni fondis raha
jätkub, taotlemine on jooksev. Uus voor algab jaanuaris kui projektifond on end tõestanud, st.
ellu viidud minimaalselt 16 projekti.
4. Eesti ANK koduleht . G.Landson.
Kohtusime uue veebilehe arendajaga, et esialgne versioon üle vaadata ning esimesed
kommentaarid anda. Edaspidi saab iga juhatuse ja tegevmeeskonna liige üle vaadata end
puudutava sisu osa punktid ning teha ettepanekud. Vajadus muuta ka alamenüüde/ -pealkirjade
jaotust.
Toimunud ja toimuvate projektide kajastamine on kodulehe olulisim osa, vajalik luua
projektide sorteerimise mehhanism, samuti raamatukogu sorteerimise variandid sarnaselt
projektidega. Uurida võimalust, kas aegunud uudised saaksid automaatselt liikuda arhiivi.
Võimalik esilehe visuaalina kasutada videot, kaalumisel on erinevad variandid.
”Nopi üles!” visuaal on kutsekooli IT õpilase tehtud, ehk saame teda appi kutsuda ka kodulehe
ühtset visuaali kujundama.
5. Eesti ANK 15. S.Kütt, M.Udam, M.Mekk.
Hetkel oleme üle kontrollimas ja uuendamas ANK kontakte, info kõigi noortekeskuste kohta
peaks jõudma hiljemalt 20. juuniks. Vajadusel kontakteerub Stiina otse kohaliku omavalitsuse/
keskuse esindajatega täpsustuste tegemiseks.
Ringi rändavad Eesti ANK fotonäitused, aasta jooksul ca 35 näitusepaika. 2014. a noorsootöö
nädala) pildid jagame laiali noorsootöö nädala Pidulas.
Kohtumisel ENTK-ga selgus, et osaluskohvikud toimuvad sel aastal 3. novembril, noorsootöö
nädal 7.-13. novembril. Heidi küsib teemade ühildamise kohta. Stiina levitab noorsootöö
lugude korje üleskutset meie kodulehel, sotsiaalmeedias, meililistides, sh. ka parteritele. Elava
raamatukogu maakondlikud eestvedajad selgitame välja üldkogul augustis.
9. novembril toimub noorsootöö nädala Pidula, mille raames tähistatakse ühtlasi Eesti ANK 15
sünnipäeva. Margit tegeleb peo korraldamise tehnilise poolega, ruum on olemas ja Svingers
bänd broneeritud. Helitehnika tuleb Türilt, helimees on olemas Paides. Veel koostada peo
stsenaarium. Kindlasti Eesti ANK fotosein ja fotonäitused üles, tunnustused liikmetele ja tänud
partneritele üle anda, sünnipäevalipp jõuab kohale ehk võimalus 2017. a noorteaasta välja
kuulutada.
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Tööjaotus:
Margit- tehniline korraldus, eelarvelised vahendid paika;
Heidi, Kerli, Grete, Kristi- eelkutse, aktus;
Marek, Anne, Ivika- üldstsenaarium, trikid, üllatused;
Stiina, Margit, Heidi, Kerli- üldkogu.
10. novembril toimub Paide noortekeskuses üldkogu, liikmete esindajatele (1 üldkogul osaleja)
korraldame öömaja. Pidula eelregistreerimise järel broneerib Margit majutuse, et vajadusel
leiduks koht ka teistele Pidulal osalejatele Paides ööbimiseks. Juhatus ja tegevmeeskond peab
ilmselt juba päev-kaks varem Paides kohal olema.
Augustis toimub eraldi kohtumine noorsootöö nädala teemade arutamiseks.
ENTK võimaldas ligipääsu noorsootöö nädala kalendrile, ent tehniliselt pole leht hetkel
töökorras. Stiina suhtleb Birgit Rasmusseniga, et tehnilise poole pealt nõu küsida. Luua
noortepäeva ja noorsootöö nädala ühine logo/visuaal.
6. Noortepäev 2016. M.Udam
Margit tegeleb norotepäevaks noorteala sisustamise hinnapakkumiste võtmisega, PANK
tegeleb atmosfääri kujundamisega koostöös AF inimestega, kes ise otsivad sobilikku
toitlustuse varianti. Põhupalle istumiseks otsivad juba noored, sinna peale tulevad
kaltsuvaibad, suuri niidirulle värvitakse Paides koos malevanoortega. Margit edastab
hinnapakkumised Heidile, Heidi ENTK-le. ENTK-le jääb arvamusfestivali noorteala
korraldamise vastutus. Reede õhtul viib PANK enda atmosfääri elemendid ära.
12. augusti hommikul toimub ka Eesti ANK üldkogu. Üldkogu liikmete noortele on idee
pakkuda suppi. Grete pöördub Felixi/ Salvesti poole ning uurib sponsorluse võimalikkust.
Üldkoguga paralleelselt toimub jalgpallilahing. Peale üldkogu rongkäik noortealale (12.0021.00). Noorteala muusika kokkulepped tehtud Daniel Viinalassiga. Organisatsioonid pakuvad
tegevust noortele. Juuni lõpuks on kava enam-vähem koos. Eesti ANK meeskond võiks mõelda
Arvamusfestivali orienteerumise peale, et suunata noori ka teistele aladele. Noored reporterid
küsima kuulsustelt, miks on noorsootöö oluline, hashtagimine sotsiaalmeediasse. Kerli uurib
Rõuge meediaringilt, kas nemad on valmis tulema. ENTK lubas mõelda transpordi toetamise
võimalikkust. Idee teha noortepäeva kleepsud/ käepaelad, et lugeda kokku orienteeruv
külastajate arv, noortepäeva ja noorsootöö nädala ühine logo/visuaal.
7. Eesti ANK üldkogu teemad ja korraldus. K.Kõiv
Üldkogu toimub 12. augusti hommikul Paide noortekeskuses. Päevakorrasa: Eesti ANK
põhikirja vastu võtmine (saadame tutvumiseks 2 nädalat ette), Eesti ANK arengukava vastu
võtmine; uute liikmete vastu võtmine (hetkel saabunud liikmeks astumise soovid Lohusuu
vallalt; Abja vallalt; Tarvastu vallalt); diplomid Riskilaste projekti teostajatele; RISE
logiraamatu tutvustus; noorsootöönädala Elava Raamatukogu eestvedajate väljaselgitamine.
8. Suveperioodi tegevused. H.Paabort.
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Puhkuste käskkirja vajadus lisada Grete, Riin, Margit. Stiina saadab juhatuse listi puhkuste
asendamise info.
Juuni lõpuks on noortepäeva tegevused ja rollid paigas. Noorsootöö nädala teemat arutame
juhatuse koosolekul 24. augustil.
9. Muud küsimused. K.Kõiv
Töötervishoid: riskianalüüsi, tegevuskava, ohutusjuhendite jm. üle vaatamise vajadus. Kristi
Kruus määrati täitma MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse töökeskkonna spetsialisti
ülesandeid.
Revisjonikomisjoni tööülesannete arutelu. Revisjonikomisjonil laseme üle vaadata arengukava
tegevuste täitmise ja Eesti ANK Hea Tava jälgimise. Vajadusel saavad Heidi, Stiina ja Kerli
saata täiendavaid materjale. Üldkogule annab revisjonikomisjon ülevaate kevadel 2017 koos
majandusaasta aruandega, samuti saavad eelnevalt juhatusele anda tagasiside enda
tähelepanekutest ning suunised selleks, et tegevused toetaksid veelgi enam liikmeskonna
eestkostet.
10. Eesti ANK dokumentide arhiveerimine. H. Paabort
Vajadus korrastada ja arhiveerida Eesti ANK liitumisega seonduvad dokumendid. Stiina
vaatab üle, koondab ja prindib ank@ank.ee meilile saabunud dokumendid. Heidi ja Stiina
sorteerivad arhiivi Põltsamaal vahemikus 4.-8. juuli.
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