
1 
 

Eesti ANK juhatuse koosolek 7/2017 

30.oktoober 10:00 - 16:00  

Tartus, Lydia hotellis 

 

Juhataja: Kerli Kõiv       Protokollija: Stiina Kütt 

 
Päevakord: 
Liikmelisus. S.Kütt 
Tunnustamise ettepanekud. S.Kütt, K.Kõiv  
ANK programmist. I.Uslov  
2018.aasta projektid. I.Uslov  
Muud küsimused. K.Kõiv  
9.11 konverentsi arutelu. H.Paabort 

 

Arutelu ja otsused 

1)  Liikmelisus 

Hetkeseisuga kuulub Eesti ANK-i liikmete registri kohaselt 96 juriidilist liiget 153 
noortekeskusega. 

Saabunud on MTÜ Helyssa liitumisavaldus (Mustvee linn, Jõgeva maakond). Esmakanne 
registrisse tehtud 27.02.2017. Eesti ANK põhikirja punkt 3.2.1. alusel on Eesti ANK liikmeks 
astuja juriidiliselt eksisteerinud ning põhikirja alusel reaalselt tegutsenud avatud noorsootöö 
meetodil vähemalt 1 aasta. 

Juhatus võttis vastu põhimõttelise otsuse võtta uued sooviavaldajad vastu vaatlejaliikmeks, 
lülitada Eesti ANK infovälja ning võimaldada logiraamatu kasutamine seniks, kuni saame 
kinnitada ametliku liikmelisuse. Järgmine üldkoosolek toimub alles 2018. aasta märtsis, mil 
kõigil ametlikel liikmetel avaneb võimalus teostada liikmelisust. Kevadisel üldkoosolekul  on 
MTÜ Helyssa-l võimalus mandaadiga osaleda.  Liikmelisuse arved esitab Eesti ANK kevadel 
(tavapäraselt märts-aprill) kalendriaasta eest. Stiina teatab MTÜ Helyssa esindajale juhatuse 
otsusest. 

Peale eelmisel üldkoosolekul tehtud üleskutset on seni vaid Põhja-Pärnumaa vallalt saabunud 
Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla osas haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise eelnõu selgituskiri. 

Stiina saadab Eesti ANK listi meeldetuletuse palvega edastada meile  link Riigiteataja 
dokumendile ning info, millised noortekeskused uue kohaliku omavalitsuse alla kuuluvad. 
Jaanuaris 2018 saadame Eesti ANK-ilt välja teate volitatud esindajate nimetamise kohta, et 
esindajad oleksid määratud kevadiseks üldkoosolekuks.  
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Üldkoosolekul tutvustatud kaardistuse alusel jääb Eesti ANK liikmetena alles 65 juriidilist 
liiget. Üldkoosoleku arutelu raames pakuti liikmemaksu teemal valdavalt välja baasraha (150 
eurot, mis sisaldab ühte keskust)  + lisatasu iga noortekeskuse kohta juurde (50 eurot). 
Jaanuaris-veebruaris 2018 vaatame juhatusega otsa liikmete arvule ja arvutame Eesti ANK 
rahalised vajadused. 

 
2) Tunnustamise ettepanekud 

Eesti ANK liikme aktiivsuse tunnustamiseks saabus tähtajaks üks esildis: Kristi Paas esitas 
tunnustusele Üllar Põllu (Saue noortekeskus).  

Üllar Põld on Eesti ANK tegemistes aasta jooksul välja paistnud ja mitmel pool panustanud 
(sh Eesti ANK sünnipäev, EV100 matkaprojekt). Juhatus otsusab määrata aktiivsuse 
tunnustuse koos aukirja ja 30-eurose Piletilevi kinkekaardiga tunnustatule. Tunnustuse 
kuulutame välja noorsootöö nädalal, mis toimub 6.-12.11.2017 (jagame, pilti ja lugu Eesti 
ANK sotsiaalmeedias ja kodulehele uudisena), tunnustamine toimub kevadisel üldkoosolekul,  
märtsis 2018. 

Juhatus vaatas üle Eesti ANK juhatuse ettepanekud kandidaatide esitamiseks HTM 
noortevaldkonna tunnustuskonkursile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Stiina 
esitab kandidaadid Eesti ANK nimel ENTK veebis.  

Eesti ANK juhatus otsustab tunnustuskonkursile esitada: 

Aasta tegu noorsootöös- EV100: Kas hundil on pojad või kutsikad? 

Aasta noorsootöötaja- Üllar Põld 

Aasta kohalik omavalitsus- Rõuge vald 

Aasta noortekeskus- Viljandi Avatud Noortetuba 

Aasta toetaja noorsootöös- Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Kultuuriministeerium & Briti 
Nõukogu 

Stiina lisab juhatusele Facebook’i meeldetuletuse ning ootab sisendeid hiljemalt 01.11 kell 
11.00.  
 
3) ANK programmist 

17.10 toimus kohtumine ENTK-ga maakondliku ANK-konkursi teemal. ANK konkursi 
peaeesmärgiks on endiselt avatud noorsootöö meetodi arendamine. Järgmises taotlusvoorus on 
plaanis a) Tavaprojektid- noorte kaasatus ja avatud noorsootöö arendamine ja b) Nutiprojektid- 
avatud noortekeskuste koostöö vähemalt 1 noorsootöö ja 1 IKT-valdkonnas tegutseva 
partneriga, toetus kuni 10 000 €. Eesti on jagatud 6 regiooni, ANK konkursil kehtib 
regioonipõhine rahakott. Ringkäike sel aastal ei toimu. Viiakse läbi 6 regionaalset infopäeva-
koolitust (koolitusosa läbiviimisel oodatakse ka Eesti ANK tuge) ja lisaks 1 Idee24 stiilis 
koolitus nutiprojektidele. Sisuline projektide hindamine toimub 6 regionaalses komisjonis, 
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hindamiskomisjonidesse kuuluvad tavapäraselt ka ENTK, ENK ja Eesti ANK esindajad. 
Ootused Eesti ANK-ile:  

1) üheseltmõistetavad kvaliteedikriteeriumid noorte kaasamise ja avatud noortekeskuse 
toimimise osas. Nende koostamisel on aluseks võetud Eesti ANK Noortekeskuste Hea Tava ja 
enesehindamismudel, mh on kriteeriumiteks palgaline töötaja, eraldi ruumid, 20 h avatud, 
avatud noorsootöö rakendamine jmt. 

2) taotlusperioodil taotlejate konsulteerimine üle Eesti. Järgmine kohtumine 2.11 Heidi Paabort 
ja Ivika Uslov osalevad kohtumisel Eesti Noorsootöö Keskusega, et arutada ANK konkursi 
arenguid, kus juhatuse ideid konsulteerimise osas edastada.  

Juhatus näeb, et projektinõustamine peaks olema eksperdile tasustatud ning konsulteerida saab 
vaid neid projekte, mis eeltähtajaks esitatud. Sisulise nõustamise saavad seega vaid need 
taotlejad, kes saadavad taotluse eeltähtajaks. Võiks rakendada SANA-ga sarnast 
projektinõustamise mudelit, kus taotlejad saadavad soovi korral projekti eeltähtajaks, laekunud 
projektid jaotatakse ära 10 nõustaja vahel, ning siis edastatakse tagasiside ENTK-le, kes 
omakorda edastab selle koos tehnilise infoga taotlejale, nii, et konsultant jääb anonüümseks. 
Tuleks kehtestada projektipõhine ühikuhind nõustamisteenusele arvestusega paar tundi 
eksperdi tööd ühe projekti kohta. Kõigile peab olema selge info, mida nõustamine tähendab, 
see peaks olema vaid sisuliste seoste hindamine.  

 
4) 2018.aasta projektid 

HMN fond jätkab, Riigikogus toimub eelarve lugemine ja HMN rahad senisel moel uueks 
aastaks siiski planeeritud. HMN projektide esitamise tähtaeg on 15.11. Eesti ANK eelmised 
projektid on tõestanud, et coaching-supervisioon on vajalik ja väärtustatud, sellest tulenevalt 
on plaan teemaga jätkata. Idee seisneb selles, et osalema saaksid uues projektis kandideerida 
need meeskonnad, kes senistest projektidest pole meie tuge saanud. Plaan kaasata ca 10 
meeskonda + läbi viia juhtide coachimine. Ka need, kes projekti põhiprogrammi ei pääse, 
saavad küsida ühekordseid sessioone. Plaanis on täiendavalt grupisupervisioonid juhtidele ja  
Noorte Tugilatele. Kui lisaks veel näha vajadus mõne grupisupervisiooni järele, siis saab  
Annele teada anda katmata vajadused. Üldine eesmärk üleminekuaastal oleks toetada eelkõige 
haldusreformi liitumisel tekkivaid meeskondi, sh teha teenus elektrooniliselt 
kättesaadavamaks.  

Ivika käis KÜSK-i infopäeval. Ees ootab 11.01.2018 arenguhüppe taotlusvoor, kust on 
võimalik taotleda kuni 12 000 projekti kohta, mis mõeldud inimeste ja protsessi arendamiseks. 
Fondi eesmärgiks on  vabaühenduse juhtide, meeskonna, liikmeskonna tõhusam tegevus ja 
toimimine. Projektidele kehtib  5% omafinantseeringu nõue. Katusorganisatsioonid saavad 
taotleda, kui arendavad ühingut ennast. Võiksime siinkohal mõelda, kuidas Eesti ANK kui 
organisatsioon saaks muutuda stabiilsemaks, kuidas hakata looma teenuseid, luua 
jätkusuutlikkust. Samuti on aktuaalsed Eesti ANK arengukava uuendused ja liikmeskonna 
muutused seoses haldusreformiga ning kommunikatsiooni toetamine.  

5) Muud küsimused 
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Merlis on IT praktikal ja soovib praktika raames logiraamatut arendada, selleks aga vaja 
logiraamatu struktuuri koodina kasutamiseks ja juhatuse luba ning mõtteid logiraamatu 
arendamiseks. Kindlasti on sellisel juhul vajalik konfidentsiaalsuse leping, 
andmekaitseseaduse järgimine. Praegu pole Eesti ANK üldise logiraamatu arendamiseks 
finantse, et saada kätte paremat statistikat, on vajadus ka logiraamatut arendada. Logiraamatul 
võiks ehk samuti olla osa KÜSK-i projektis. ENTK KOV koostöögruppides on suur huvi 
logiraamatuga liitumaks. Arengute planeerimiseks saaks küsida ka kasutajate tagasisidet ja 
arendamissoove. Vajalik on läbi mõelda järgmise aasta logiraamatu eesmärk ja fookus, samuti 
kasu organisatsioonile. Ivika on edasine kontaktisik logiraamatu edasiarendamise teemal.  

6) 9.11 konverentsi arutelu 

Konverentsile on registreerunud 185 inimest, sh Eesti ANK meeskond ja väliskülalised, 
registreerumise infokiri läheb välja 31.10. Need, kes osalema ei mahu, on juba teated saanud. 
Igale osalejale valmistatakse kaelakaart osaleja nime ja konverentsi programmiga, hommikul 
saab registreerimislauast koos infopakiga veelkord meeldetuletuse selle kohta, millistesse 
töötubadesse on registreerutud.  

Vaadati üle konverentsi ruumid, sh ruumid ja ruumipaigutuse vajadused töötubade jaoks. 
Töötoad toimuvad nii Lydia hotellis, Raekoja hoones kui Tartu Linnavalitsuse 
Kultuuriosakonna hoones, lisaks MONO töötuba tänaval, mille jaoks Ivika korraldab MONO 
bussile parkimiskoha.  

Vaadati üle konverentsi programm ja Eesti ANK meeskonna töödejaotus, ettevalmistused 
Tartus kohapeal, sh konverentsile eelnev õppevisiit, algavad 6. novembril. 

Konverentsile eelneb 8.11 School2Work võrgustiku poolt korraldatud töötuba” How can 
transnational and cross-sectoral knowledge and experience contribute to a better integration of 
NEETs into society and the labor market?,”  kus osaleb ca 45 inimest, sh Eesti ANK meeskond.  


