Juhatuse protokoll 2016 nr 2
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Asukoht: Kaare puhkemaja, Viljandi
Kuupäev: 01.03.2016

PROTOKOLL
Algus: kell 18:00
Lõpp: kell 22:00
Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

Kohal: Kristi Kruus, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Margit Tõnisson, Marek Mekk, Merlis
Pajustik, Margit Udam, Anne Õuemaa, Stiina Kütt, Grete Landson

PÄEVAKORD:
1. Ülevaade liikmelisusest. S. Kütt
2. Liikmemaksude arutelu üldkogule. M.Mekk
3. Arengukava täitmise aruande ülevaatamine. H.Paabort/ K. Kõiv
4. Koostöö ülikoolidega - kuidas edasi? M.Mekk
5. Eesti ANK veebileht. S.Kütt, K. Kruus
6. Noortepäeva ja noorsootöönädala taotluse kokkuvõte. S.Kütt
7. Majandusaasta aruande ülevaatamine. K.Kõiv
8. Eesti ANK 15 tegevused. S.Kütt
9. Stipendiumi konkursi tulemuste kinnitamine. S.Kütt
10. Üldkogu korraldus. K.Kõiv
11. Meeskonnatöö koolituse materjalid. K.Kõiv
12. Muud küsimused ja informatsioonid.

1. Ülevaade liikmelisusest. S.Kütt
Eelmise üldkogu järel said välja saadetud kirjad viimase 3 aasta jooksu üldkogul mitte osalenud
liikmetele.
Ootasime
kirjale
vastust
30
kalendripäeva
jooksul
(hiljemalt
26.02.2016). Selgitavat vastuse määratud aja jooksul mitte laekumineannab märku soovist
Eesti ANK liikmestaatus lõpetada.
Vastas Nissi Valla Noortekeskus sooviga lõpetada liikmeksolek ning Misso Avatud
Noorteklubi, kes soovib liikmena jätkata.
Otsustati: Kaarma, Nissi ja Kernu arvata välja 01.03.2016 juhatuse otsusega. Saata
kinnituskiri välja arvamise kohta ning võlglastele lisada juurde märge võla tasumiseks 14 päeva
jooksul alates kirja väljasaatmisest.
Saata kiri järelepärimisega välja ka Laulasmaale (osales viimati 2013. a üldkogul).
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Koeru, Järva-Jaani (mõlemad tegutsevad keskused) ja Misso (ei soovinud välja astuda, ent ei
osale ka sel korral üldkogul) jätta nimekirja ning kontrollida liikme staatust selle aasta jooksul.
Dokumendid Eesti ANK liikmeks astumiseks on esitanud ja 02.03.2016 üldkogul liituvad
Paide vald, Koigi vald, Are vald.
2. Arengukava täitmise aruanne ülevaatamine. K. Kõiv
Üldkogul kavas aruande esitlus, kus kogume uusi sisendeid ja meetmeid, teeme täiendusi, mille
kinnitame augusti või novembri üldkogul. Enesehindamismudeli teema peaks uuesti
päevakorda tooma. Koolituste 50% edaspidi ära muuta, numbrilist eesmärki ei ole otstarbekas
seada, sest koolitustegevust Eestis koordineerib SANA. Kutse plaani taotlemisega Kristi
tegelenud 2012 a. Suund 2: Riskilaste projektist valmib 5 uurimistööd, sh 3 tudengite oma.
10.03.2016 konverentsiks valmivad informeerivad kokkuvõtted.
Otsustati: panna üldkogul hääletusele tunnustamise tõstmine aasta algusesse, aasta esimesele
üldkogule. Kandidaatide esitamise tähtaeg 1.02, tunnustamine esimesel üldkogul. Teha
väljahõige juhatuse koosolekute toimumise kohta, et huvilised teaksid osalema tulla.
3. Liikmemaksude arutelu üldkogule. M.Mekk
Täiendused V3.1 ja V3.2 Liikmemaks alates 100 eurost, edasi 25 euroste sammude kaupa.
Toob 4700 eurot juurde. Tln, Tartu, Narva, Pärnu eelisolukorras. V3.2 sammudega 500 euroni.
Kes ületasid teeninduspiirkonna 16 000 noore piiri, jäi 500 euro juurde. Toob juurde 5625.
Ühendused, mis pole OV piirides- jagatud liikmete arvuga, võetud keskmine. Hüpe suurtele
keskustele väga suur. Ettepanek koostada liikmemaksu eelarve, teha nähtavaks, mida liige
saab, kuhu liikmemaksud kuluvad. Kõik eelmise aasta liikmemaksu laekumised on läinud
projektide omafinantseeringuks. Liikmemaksu summa ei saa väheneda olukorras, kus kulud
kõikjal on suurenenud. Idee teha liitumise sünnipäevakampaania. Lootus, et kui aitame väiksed
keskused ree peale, siis jäävad nad ka liitudes alles. Kas liikmeks olemine on õigusjärgne asi?
Kas tõsta alates 2018. aastast kõigi liikmemaksu, oodata ära haldusreform? Kuidas teha vahet
liikmete ja mitteliikmete vahel- projektiosalus?
Otsustati: Üldkogul vaatame mudelile peale nii, et ka väiksemad jõuaks liituda ja et
organisatsiooni tegevus oleks jätkusuutlik. Arutlusel erinevad variandid.
4. Koostöö ülikoolidega- kuidas edasi? M. Mekk
Praktika teema võiks jätkuda, praegu kontrollimata. Puudub ülevaade noorsootöö
praktikantidest noortekeskustes, konstruktiivne tagasiside vorm. Praktika juhendamise
koolituste seeria jäi poolikuks. Pole teada, mida kool praktikabaasilt ootab. Mida ülikool
noorsootöötajale vastu pakub? Näiteks TÜ Narva Kolledž pakub tasuta koolitusi
ainepunktidega- võiks ka noorsootöötajale olla koht, kus end täiendada. TÜ VKA Külli
Salumäe käis Valgamaa suvekoolis ja rääkis läbi, mis on ootused jms. EANK koostöö TÜ
VKA-ga. Tahame kaasa rääkida õppevaka koostamisel, sisendid ka õppivatelt
noorsootöötajatele- näiteks projektiõpet soovivad noored rohkem. Oleme valmis andma
tagasisidet õppekava kohta- juhatus, töögrupp, tudengite info. Eestikeelsed noorsootöö
õppejõud ülikoolis puudu. Kutseeldus paberi saavad ülikoolist kaasa.
5. Eesti ANK veebileht. S.Kütt, K. Kruus
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Kristi Wordpressi toorik. Uuele kodulehele lisada: inglisekeelne info, rahvuavshelised
projektid ja partnerlus, lihtsasti leitavad käimasolevad ja möödunud projektid, eraldi kategooria
käsiraamatud jm. töömaterjalid näiteks Raamatukogu- meie ja teiste head materjalid. Kindlasti
jääb organisatsiooni info, liikmed, seisukohad, dokumendid, Mis on noortekeskus. Juurde blogi
ja Facebook’i link. Kui keegi fotosid ei lisa, pole vaja galeriid hoida, fotod eelkõige
Facebookis. Meie meedias- lehekülg ammu uuendamata, aga tuleb käsile võtta, sest Tugila info
peab sinna minema. Kristi toorik väga hea, teeks täiendused. Igaüks haldab oma projekti osa.
Uudise paneb üles büroojuht. Kuidas ja milline materjal vanalt lehelt uuele- kes sellega tegeleb
ja kas hetkel jätkub ressurssi.
Otsustati: teemaga edasi tegeleda kevadel, enne suvepuhkust tõstab igaüks enda projekti asjad
ümber. Jätkame praegu vanaga, mais-juunis kolime uuele lehele. Juulikuuks on uus leht
olemas.
6. Noortepäeva ja noorsootöönädala taotluse kokkuvõte. S.Kütt
Eesti ANK esitas taotluse noortepäeva ja noorsootöö nädala korraldamiseks aastal 2016.
Noortepäeva veab eest Järvamaa noortekogu ning ühendab Arvamusfestivaliga Paides 12.
augustil. Noorsootöö nädala plaan on koguda ja levitada noorsootöötajate kogemuslugusid,
korraldada elavad raamatukogud igas maakonnas ning tähistada Eesti ANK 15. sünnipäeva
Pidulaga.
Otsustati: ENTK soovib meiega vestelda sel teemal kohtumisel Tartus 8. märtsil. Täpsem info
ja kokkulepped peale kohtumist.
7. Majandusaasta aruande ülevaatamine. K.Kõiv
Majandusaasta aruannet tutvustatakse üldkogul. Materjal liikmetele eelnevaks tutvumiseks
lisatud, küsimusi ei laekunud. Eelmise aasta liikmemaksu võlad üleval. Kui võlglased üldkogul
kohal, siis Margit tegeleb. Üldkogu päevakorrapunkt ka reviskjonikomisjoni moodustamine.
Edaspidi saab majandusaasta aruande üle vaadata revisjonikomisjon.
8. Eesti ANK 15 tegevused. S.Kütt
Trükki läheb fotonäitus „Näoga noorte poole,“ mida toetab ENTK. Uuel marsruudil liigub
aasta jooksul ringi ka eelmine fotonäitus „Noorsootöö, mis see veel on?“
EANK 15 sünnipäevapidu Pidula- hea hinna ja asukohaga on Paide kultuurikeskus (suur saal
75, väike saal 40 eurot tund). 10. nov saal kinni, aga 9.nov on vaba. Magamiskotiga saab
noortekas ööbida, ka majutusasutuste ja kutsekooliga saab rääkida. Ruumi on palju- suures
saalis saab istuda 500 inimest, diskot saab all kohvikus. Telliks hea bändi- näiteks Swingers.
Muusikaga sobiks stiilipidu 30-ndate stiilis. Punased vaibad, fotonäitused, taustasein
pildistamiseks. Paides kohapeal fotograaf, kes teeb kõigist külalistest pilte. Kõikide liikmete
kõik töötajad mahuvad peole.
Otsustati: Pidula toimub 9. novembril. Margit uurib majutusvõimalusi.
9. Stipendiumikonkursi tulemuste kinnitamine. S.Kütt
29.02 kell 15.00 said kõigi 52 postertaotluse laigid fikseeritud Print Screen piltidena. Edetabel
koostatud, võitjad kuulutatakse välja üldkogul. Saadame välja kirjad KOV liitudele ja KOV-i,
kust taotlused laekusid, aga kes esikümnesse ei mahtunud. Facebooki luua võitjate album.
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10. Üldkogu korraldus. K.Kõiv
Üldkogu päevakorra ülevaatamine ja tööjaotus. Stiina meilile on laekunud volitused, Stiina ja
Ivika osalejaid registreerima. Hommikul tervitab Viljandi linnavalitsuse esindaja. Üldkogu
toimumisest on teavitatud ka ajalehte Sakala. Et meil on uus inimene- kommunikatsioonijuhtkollektiivis, võiksime korraks üles rivistuda ning juhatust ja meeskonda tutvustada.
11. Meeskonnatöö koolituse materjalid. K.Kõiv
Jaanuaris toimus EANK juhatuse ja meeskonna koolituspäev. Koolituspäeva töörühmade
mõtete ülevaated laekunud Kerlile, arutelu edasiseks.
12. Muud küsimused ja informatsioonid.
ANK konkursi arutelu. Küsime Eesti ANK ekspertide tagasisidet, Stiina koostab google
vormi nign saame kokkuvõtte 8. märtsil ENTK kohtumisel.
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