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1. Noorsootöönädala korraldus
Toimus Pidula korralduse detailne arutelu ning vaadati üle Pidula ruumid Paide
Kultuurikeskuses.
9.11 on olemas garderoobis töötaja. Saabudes panevad külalised nime ja ameti kirja sedelile,
mille 1 abiline edasi toimetab. Alt fuajeest suunab keegi meist külalised ühelt poolt trepist
üles. Marek teavitab jooksvalt aktiivkõlarisse, kes saabus (tehniline vajadus: aktiivkõlar, pult,
mikker, lisaks tehniline abiline). Punane vaip üleval koridoris, võimalus juhatusega
šampuseklaas kokku lüüa vitraaži all. Fotosein üleval punase vaiba lõpus. Pildistamise juures
seinal üleval Eesti ANK ajalugu. Üldhelindusest lastakse teavitus, kui on aeg saali minna,
sellest tuleks salvestada kõll enne sisse. Saalis alustame kutse videoklipiga. Algab Anne
mõeldud kava: Marek spotlighti, räägib ühe loo. Lavakujundusse stiilne tugitool. Lavale
lugusid rääkima Eesti ANK tiim, 10-11 inimest. Et ei peaks lugusid pähe õppima, paneme lood
kirja suurtele pillidele, kaartidele vms. Sulo uurib mikrofonide kohta, laval peaks neid olema
vähemalt 3. Viimane lugu kõlab ära, saalis pimedus. Tuleb õhtujuht Sulo, kes viitab sellele, et
saalis on veel lugusid. Margit leiab 2 noort spotlighti reguleerima. Teha kindlaks, kus
spotitavad istuvad. Meie ise läheme mikrofonidega lavalt saali külgedele. Saalist 4-5 lugu.
Heidi ja Kerli suhtlevad, teevad kokkulepped. Kujundusse mustvalged visuaalid. Peale lugude
kuulmist vaatame, milliseid kingitusi on veel kaasa toodud, anname juhised, et saalist välja
minnes pandaks kirja ka enda lood, aga enne veel korraks tagasi Eesti ANK loo juurde. Heidil
on 15 lk Eesti ANK ajalugu olemas, sellest vajalik oluline välja võtta ning teatraalsem lugu
koostada. Kristi laseb Üllaril ajaloo monoetendusena lavale tuua (peamikker Üllarile).
Happening laval Paide JJ Street esituses maksimaalselt 5 minutit. Tantsuetenduse sees või
lõpus tuleb sisse Eesti ANK sünnnipäevalipp. Tantsu taustaks lipu liikumise slideshow (1
abiline lava arvuti juurde). Lipp tuleb Loksalt, vajalik üle täpsustada kas ja mitme noorega.
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Idee lipuga koos üle anda mõtted noorsootöötajatelt kultuuriministeeriumile, sest järgmine
aasta on noorteaasta. Selleks saame ära kasutada ühe trükiveaga lipu, millele head soovid peale
kirjutada, lipuvahetus toimub happeningi sees. Show lõppeb konfettidega. Mõtleme lipule
kirjutamiseks valmis head soovid, Kristi laseb lipu valmis kirjutada. Peale heade soovide
üleandmist antakse instruktsioon saalis viibijatele lugude kogumiseks pillidele ning edasise
sündmuse käigu kohta. Marek tuleb uuesti lavale, tuletab meelde, et on põhjust pidutseda.
Koridoris ette valmistada koht lugude kogumiseks, osa kujundusest valmis panna pillide
riputamiseks. Swingers esineb 3x35 min. Esimese pausi ajal toimub mäng (15 minutit, Ivika ja
Merlis), küsimused seotud noorsootöö nädalaga. Teise seti lõpus sünnipäevalaul, tort ja kohv
(kell 22.35). Laseme tordi cateringil sisse tuua. Kell 23.35 algab disko, mis kestav kuni kella
1-ni.
Majutus Eesti ANK liikmete esindajatele Järvamaa kutsehariduskeskuse hostelis,
hommikusööki pole, hommikul kohtume noortekeskuses. Ujula hostel (30) ja Tõru hostel (40)
on broneeritud, märksõna Eesti ANK alusel saaks sealseid kohti pakkuda teistele külalistele,
kes majutust soovivad. Heidi küsib hinnapakkumise, et Eesti ANK meeskond saaks Paidesse
ettevalmistusi tegema minna 8.11.
Anne laeb Pidula kava üles Google Drive’i, 27.09 õhtuks lisavad kõik enda mõtted sinna.
Stiina saadab üldkogu osalejatele info, et märksõna Eesti ANK alusel saavad soovi korral
majutuda.
Stiina ja Kerli tegelevad liikmete tunnustamise teemaga. Vajadus tellida tahvlid Eesti ANK
liikmetele (Heidi tellib tahvlid) ning kuld-, hõbe- ja pronksliikmetele.
2. Eesti ANK 2017.aasta tegevused.
Märksõnad uueks aastaks: Noorte Tugila, valdkonna teavitustöö, nt tugi ja nõustamissüsteem,
valdkonnale lisaväärtus ja lisavõimalused kohalikule tasandile, logiraamatu arendamine,
rahvusvaheline noorsootöö, noortekeskuste kaasamine ja infoväli, nutikate lahenduste teema.
Organisatsiooni juhtimise tõstmine läbi HTM taotluse.
Noortekeskuste Hea Tava muutmine noortekeskuste standardiks. Enesehindamismudeli üle
vaatamine lähtuvalt sellest. Hea Tava ja enesehindamismudeli vaatavad Marek ja Merlis
esmaselt üle, panevad Google Drive’i üles. HMN taotluse idee: mitte ainult juhi vaid terve
grupi coachimine, mille protsessisarjas saavad ühiseid mõtteid arendada. Anne paneb idee
kirja, Heidi tutvustab Reelikale.
Noorsootöötaja kui coach noorele. Tavalisele noorele kirekaart, nagu logiraamatu fail, noore
jõustamiseks ja noortekeskuse tegevuste vastamiseks noore huvidele. Variandiks oleks ka
Open Badges süsteemiga sidumine. Nutika noorsootöö disainilabor toimub järgmisel nädalal
Tallinnas, kus Merlis osaleb ja sellel teemal edasi mõtleb. „Boost“ projekti raames plaanis luua
süsteem, mis aitab noorel end ise coachida, süsteem oleks esialgu seotud rahvusvahelise
noorsootööga, edaspidi saab seda laiendada ja edasi arendada.
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3. Muud küsimused
Noorteaastal toimub Lastekirjanduse Keskuse retk üle Eesti, mille raames peatuvad aasta
jooksul 70 kohas. Ootavad, et EANL võiks olla see, kes soovitab, kelle juures peatub
Lastevabariigi rekka. 3. oktoobri tähtajaks vaatame üle tänase nimekirja noortekeskustest.
Lastekirjanduse Keskus tuleb novembri üldkogule, et rääkida plaanist noorsootöötajatele
täpsemalt.
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. 1.10 tähtajaks tuleks teada anda tunnustust
väärivatest liikmetest, sel korral langeb 1. oktoober nädalavahetusele. Stiina saadab Eesti ANK
liikmetele info, et ootame ettepanekuid 3. oktoobriks.
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