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Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse üldkoosolek 2/2017 

18.09.2017 

Barto puhkemaja, Lääne-Virumaa 

 

Protokoll 

 

Juhataja: Kerli Kõiv 

Protokollija: Stiina Kütt 

 

Päevakord 

Eesti ANK uus teekond. I.Uslov, A.Õuemaa 
Eesti ANK 2018 tegevuskava ja eelarve. H. Paabort 
Eesti ANK liikmelisus ja liikmemaks. M. Mekk, K.Kõiv  
Infominutid käimasolevatest projektidest ja võimalustest. K. Paas, R.Luks, S.Kütt 
Noorsootöö nädala ideed ja muud küsimused. H. Paabort 

 

Toimus hääletus üldkoosoleku päevakorra kinnitamiseks, enamus saalisviibijaid olid 
etteantud päevakorra kinnitamise poolt. Otsustati jätkata etteantud päevakorra alusel.  

 

1. Eesti ANK uus teekond 

Osalejad kirjutasid individuaalselt üles, milles seisneb nende arvates Eesti ANK väärtus täna. 
Toimus arutelu laudkondades ning valiti mõte, mida üldkoosolekuga jagada, sh nimetati: 

 Valdkonna eestvedaja, järjepidavuse kandja 

 Organisatsiooni toetav suhtumine, positiivne kuvand 

 Ühine infolink 

 Loob noortekeskustele võimalusi koostööks ja osaluseks suurtes ühisprojektides 

 Eesti noorsootöö üldine arendamine 

 Projektid, koolitused, väärt kogemused 

 ANKide võrgustik 

 Koordineerimine 

 Palju võimalusi kogukonna rikastamiseks 

 Kindel seljatagune, ühine katus, ühisus 

 Noortekeskused on kaasatud 
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Osalejad kirjutasid laudkonna ühisarutelu tulemusena üles, milline võiks olla Eesti ANK roll 
aastal 2022. Jagati mõtteid: 

 Noorsootöötajate pank ja asendustöötajad 

 Riiklikult korraldada ühtset noorsootöö struktuuri- palgad, ametijuhendid, puhkused 
jm. 

 Rohkem erinevaid arenguprogramme- juhtidele, noorsootöötajatele, mitte-liikmetele 
jt. 

 Maavalitsuste kadudes suurem roll info jagamisel 

 ANK teenuste väljatöötamise kirjeldamine KOV vajadustest lähtuvalt 

 Eestkõneleja Eestis ja kaugemal 

 Veelgi rohkem järjepidevuse hoidja, et vältida noorsootöö langust 

 Toetada ANKe rohkem kohapeal, rohkem koostööd kohalike omavalitsustega 

 Liikmete koostöövõrgustiku hoidmine 

 Ajaga kaasas käiv kuid oma väärtusi hoidev 

 Valdkonna eestkõneleja 

Osalejad panid individuaalselt kirja, mis on nende endi võimalik sisend ja panus Eesti ANK 
liikmena, et Eesti ANK saaks täita oodatud rolli. Toimus arutelu laudkondades ning valiti üks  
mõte liikmete panuse kohta aastal 2022. Nimetati mõtteid:  

 Oma ideede ja parandusettepanekute esitamine, teostamisele kaasa aitamine 

 Panustada noortekeskuste säilimisse 

 Õiglase liikmemaksu tasumine 

 Oma töö südamega tegemine 

 Oma ressurssidega panustamine- aeg, raha, noored 

 Kohalike vajaduste kaardistamine, info edastamine Eesti ANKile 

 Pidev eneseareng ja ajaga kaasas käimine 

 ANK miinimumtingimuste väljatöötamises kaasa löömine 

 Alustavatele noorsootöötajatele mentoriks olemine 

 Olla aktiivne liige igas mõttes 

 Lobitöö ja infokandjaks olemine 

 Enda noortekeskustes veelgi kvaliteetsema noorsootöö teostamine, et Eesti ANK 
oleks oma nime vääriline 

Töötoa tulemustest valmib kokkuvõte, mida liikmetega edaspidi jagatakse.  

2. Eesti ANK 2018 tegevuskava ja eelarve 

Tegevuskava eelnevaks tutvumiseks üldkoosolekule ette ei saadetud, ent ainest tegevuskava 
täiendamiseks koguti eelneva töötoa käigus. Eesti ANK esindus kohtus 8. septembril haridus- 
ja teadusminister Mailis Repsiga, kohtumise käigus saadi värsket infot ja kuuldi vajadusest 
senised plaanid uuesti üle vaadata. HMN fondi saatus on lahtine (võib kaduda 2018. aastast) 
ja peab mõtlema, kuidas edasi, seni on osa liikmemamksudest läinud just HMN 
omafinantseeringu tagamiseks. Eesti ANK projektid ja tegemised on omavahel tihedalt 
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seotud, sel põhjusel tuleb nüüd läbi mõelda, mida ja kuidas edasi teha ning leida uusi 
võimalusi lisarahastuse taotlemiseks. Varasemalt on tegevused planeeritud novembrist 
järgmise aasta oktoobrini HTM toel, ministrivahetusega muutub see süsteem kalendriaasta 
lõikesse, mis tähendab, et uute tegemistega saab alustada tõenäoliselt alles alates märtsis. 
Seega on praegu plaanid lahtised ja vajadus mõelda, mis ja kuidas edasi. HMN fondi 
panustatud ministeeriumite raha jagatakse teisiti ringi, igal ministril on olemas oma reserv, 
mille kasutamise üle ise otsustavad. Eesti ANK poolt on tehtud ettepanek HTM kohtuda 18. 
oktoobril, et edasist arutada, veel oodatakse kinnitust kohtumisele. Lisaks soovib ENTK 
seoses maavalitsuste kadumisega Eesti ANKiga läbi rääkida ANK konkursi teemal. Praegu 
tuleb üle vaadata, mis on meie vajadused ja kuidas need katta, et tegevuskava ei oleks lihtsalt 
formaalsus vaid ka reaalselt rakendatav ja asjakohane dokument.   

Eesti ANK algatab palju põnevaid asju, ka ministrile anti sõnum, et toimivad ja olemasolevad 
stabiilised programmid peaksid saama võimaluse jätkumiseks. Viidi edasi ka sõnum Varaaida 
programmi jätkumise vajadusest. Ministeerium näeb Eesti ANKis suurt tuge, seega pole 
põhjust karta, et Eesti ANK jaoks võiks midagi kardinaalselt muutuda.  

Eesti ANK on aastal 2018 kindlasti endiselt kohal ja kursis arengutega, seisab avatud 
noorsootöö väärtustamise eest.  Kevadel toimuvad uue Eesti ANK juhatuse valimised, koos 
juhatuse vahetusega on ees ka uue arengukava loomine. Endiselt vajalik lobitöö, võrgustikud, 
rahastamine. 2018 lõpuni jätkuvad Nopi Üles ja Tugila ning rahvusvahelised projektid EVT 
”Catch The Spark” ja KA2 “Community Guarantee”.  

Pole veel teada, mida toob kaasa haldusreform, kuidas muutuvad suunad seoses erinevate 
määruste muutumisega. Peame hoidma omi baasväärtusi ning tänane Eesti ANK positsioon 
lubab ka välja öelda meie arvamuse.  

Eesti ANK organisatsiooni struktuur muutub järgmisest aastast. Stiina Kütt tegeleb alates 1. 
jaanuarist täiskohaga rahvusvahelise tööga. Liidame büroo ja tegevjuhi ülesanded. Heidil on 
täis 10 aastat tegevjuhi rollis ja soovib selle rolli järgmisele üle anda, et jätkata ainult Tugila 
programmi juhtimisega. Uueks tegevjuhiks saab Ivika Uslov, kes tegevjuhi ja büroojuhi 
ülesannetega alustab 1. jaanuarist 2018.  Senises rollis ja ülesannetes täidab Ivika enda rolli 
aasta lõpuni. Tänane töötuba andis Ivikale sisendeid, millega edaspidi edasi töötada. Ütleme 
edasi tänusõnad Heidi Paabortile tema töö ja panuse eest, loodud süsteemide ja ideede eest.  

3. Eesti ANK liikmelisus ja liikmemaks 

Haldusreform puudutab ka Eesti ANKi, et ennustada, millised saavad olema järgnevad aastad 
Eesti ANK jaoks, on maakondadel võimalus arutleda, mis maakonna sees toimuma hakkab. 
Toimusid arutelud maakondade kaupa laudkondades, mis annavad meile ülevaate arvatavast 
tulevasest olukorrast maakonnas.  

Eesti ANK ootus on, et liikmed edastavad vallavalitsuse määruse, millega on uus kohalik 
omavalitsus loodud. See dokument on aluseks tõlgendamaks, kes meie tänastest liikmetest on 
õigusjärgsed. Et MTÜ on eraldi juriiline isik, ei puuduta see neid liikmeid. Samuti ei puuduta 
haldusreform kõiki kohalikke omavalitsusi. Aja jooksul tuleb ka üle vaadata, kes esindab 
kohaliku omavalitsuse noortekeskust. Keegi Eesti ANK tänastest liikmetest ei pea esitama 
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lahkumis- ega liitumisavaldust. Registreeritud asutused uue kohaliku omavalitsuse 
õigusjärglasena saavad jätkata Eesti ANK liikmena, kui ei muutu kohapealne struktuur. 
Nimemuutusest palume Eesti ANKi informeerida, kui liige on õigusjärglane. Info saata 
ank@ank.ee.  

Laudkondades oli ülesandeks koostada maakonna võimalik noorsootöö struktuur arvestades 
millised asutused jäävad/ tekivad, millised muutuvad MTÜ-ks või MTÜ-st KOV asutuseks. 
Paluti ära märkida, kes on edaspidi Eesti ANK liige. Samuti paluti üle vaadata enda 
maakonna lõikes, kuidas võiks liikmemaksu süsteem edaspidi toimida ja milline variant võiks 
liikmetele endile enim sobida.  

Maaameti lehelt näeb vana ja uue valla piiride muutust. Marek Mekk andis ülevaate ja sisendi 
liikmemaksu arutelust, mida on varasemalt Eesti ANK üldkoosolekul peetud. 2018.  aastal 
kogutakse Eesti ANK liikmemaksu senise süsteemi alusel, sama praktika kehtib ka KOV 
liitude puhul, liikmemaksud tekkivas vallas liidetakse. Liikmemaksumuudatuse planeerime 
alates 2019. aastast.  

Liikmemaks on vajalik suurprojektide omafinantseeringu tagamiseks, üldkoosolekute 
korraldamiseks, administreerimiseks.  

Kiirelt käidi välja ettapanekud aastaks 2019, sh mõtted: juriidiline isik peaks toetama 
tegevust endiselt samaväärses summas või võiks isegi tõsta summat juriidilise isiku kohta; 
midagi astmelist, pearaha järgi; pakkuda Eesti ANK liikmele soodustusi, eelistusi; lähtuda 
rahvaarvust.  

Üldkoosolek tõstatas ettepaneku, et Eesti ANK koostab üleüldise infokirja kohalikele 
omavalitsustele, mis teeb Eesti ANK paketi nähtavaks ning arusaadavaks, mida liikmemaksu 
raha eest saab.  

4. Infominutid käimasolevatest projektidest ja võimalustest 

Üllar Põld ja Kristi Paas annavad ülevaate projekti ”EV100: Kas hundil on pojad või 
kutsikad?” hetkeolukorrast. Kaardil 
(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Y6JOOebNaRXj0YbzLJVpNwl1cWg&ll=58.7
3326101725805%2C25.66330549999998&z=8) on näha läbitud ja läbimata matkarajad. Veel 
on radu, mis on läbimata, soovitus korralda matkamise talgupäevi, et kogu rada saaks läbitud. 
Vajalik noortekeskustel omavahel suhelda ja infot vahetada, et teha kokkulepped. Rohkem 
infot on Hundikutsikate infolehel Eesti ANK kodulehel, Google Drive’i tabelis on nähtav 
info, millele pääseb ligi. https://ank.ee/projektid/ev100-kas-hundil-on-pojad-voi-kutsikad/ 
Projekti dokumentatsiooni ja tehnilisi nõudeid tutvustas K. Paas, kui tekib edasisi küsimusi, 
on Kristi sel teemal kättesaadav. Üllar omakorda teab ja nõustab matkaradade teemal. 

Riin Luks annab ülevaate ”Nopi Üles EV100” fondi kohta. Praeguseks on ka noored saanud 
teate, et novembris-detsembris 2017 saavad nad nõustamisi, aga rahastamise periood algab 
jaanuaris 2018. 20 projekti jaoks tuli lisarahastus Nopi Üles lõimumise eriprojekt EV100 
näol, need projektid saavad rahastust veel selle aasta sees, juhul kui tegevused toimuvad enne 
15.12.2017. Projektid peavad olema suunatud noorte migrantide ja/või pagulaste kaasamisele 
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ja Eesti-Vene noorte ühistegevustele. Info võimaluse kohta läheb kohe välja, ent 
üldkoosolekul osalejad said juba eelinfo noortele edastamiseks.  

Stiina Kütt annab ülevaate rahvusvahelistest projektidest ja aktiivsetest rahvusvahelistest 
võimalustest.  Aktiivseid rahvusvahelisi pakkumisi ja võimalusi leiab jooksvalt Eesti ANK 
kodulehelt (http://ank.ee/rahvusvahelised-pakkumised/?s=&tuup=&riik=&tahtaeg=aktiivne). 
Kasutame lehte edastamaks ka infot võimalustest, mis pole ellu viidud Eesti ANK 
partnerluses. Eesti ANK projektidest otsime praegu osalejaid:  

Leedu noorsootöötajate õppevisiit Eestis 1.-8.10.2017; 
Partnerlusseminar “Starting Fresh & Growing Strong” 15.-21.10.2017 Soomes; 
Lühiajaline EVT “November of possibilities” Soomes 8.11.-2.12.2017; 
Koolitus “Mentor’s Lab” EVT mentoritele 3.-10.12.2017 Vilniuses. 

Rohkem infot kodulehelt või Stiinalt. Huvi korral kontakteeruda stiina.kutt@ank.ee.  

Lisaks annab Stiina Kütt info äsja alanud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti 
”Community Guarantee” kohta, mille puhul Eesti ANK on juhtpartneriks. Projekt kestab 
perioodil 1.07.2017-31.01.2019 ning selle raames analüüsitakse Eesti, Islandi, Portugali ja 
Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. 
Projekti väljundina luuakse noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd 
suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab 
kõikjal edaspidi kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele. Projekti raames on ees 
3 projektikoosolekut, 4 õppevisiiti partnerriikidesse, kohaliku tasandi külastused ja 
küsitlused, seminar ja lõpukonverents Eestis. Projekti partnerite esimene kohtumine toimub 
21.-23.09 2017 Eestis Põltsamaal. Edaspidi avaneb võimalusi Tugila spetsialistidele 
osalemaks õppevisiitidel projekti partnerriikidesse ning panustada projekti kohaliku tasandi 
tegevuste juures.   

Marek Mekk annab tagasiside eelmisest arutelust ja edasistest sammudest  
enesehindamismudeli  ja Hea Tava edasiarenduses. Hetkel on käsil uue noorsootöötaja 
kutsestandardi tagasisidestamine (tagasisidet võimalik anda kuni 25.09). Stiina edastab 
meililisti kirja, et ka liikmed võiksid kutsestandardi kavanditega tutvuda ning enda arvamuse 
anda. Kevadeks 2018 peaks olema uus standard valmis. Tuletati meelde ka noorsootöötaja 
kutse taotlemise tähtaega 4.10.  

 

5. Noorsootöö nädala ideed ja muud küsimused 

Sel aastal soovib ENTK noorsootöö nädalal esile tõsta nutikat noorsootööd ning uurib, kas 
Eesti ANK on nõus ühe päeva noorsootöö nädalal täitma. Eesti ANK plaan on valmistada 
novembriks 10 videoklippi noorteinfo teemal.  

Piret Laidrool on idee, et võiks väljakutseid pakkuda noortele ja noorsootöötajatele 
noorsootöö nädala jooksul iga päev. Tuleks koostada juhend ning luua keskkond, kuhu 
tõendid postitada, seejuures võiksid valikus olla erinevat tüüpi väljakutsed, näiteks 
raskusastmete järgi. See oleks võimalus katsetada uusi asju, iseend ja tööd analüüsida.  
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Kõigi väljakutsete info peaks jõudma Eesti ANK Facebook’i lehele, osalevate keskuste 
sotsiaalmeediasse, noorsootöö nädala kodulehele. Enamik kohalviibijaid on nõus väljakutses 
osalema. Piret Laidroo on nõus väljakutsete kampaaniat koordineerima. Mõtleme sel teemal 
ühiselt edasi. 

Noorsootöö nädala jooksul toimub ka rahvusvaheline noorsootöö konverents 
“Kogukonnagarantii” 9. novembril Tartus, kuhu registreerumine avaneb 19.09 veebilehel 
http://konverents.ank.ee/ .  

Tunnustame pronks- ja hõbetahvlitega Eesti ANK pikaajalisi liikmeid.  

Kose Noortekeskus 1 2007 10 
pronksliige 
2016 

hõbeliige 
2017 

Emmaste Vaba Aja Keskus 1 2007 10 
pronksliige 
2016 

hõbeliige 
2017 

Muhu Noortekas 1 2007 10 
pronksliige 
2016 

hõbeliige 
2017 

Klooga kultuuri- ja 
noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Kurtna Noortekeskus 1 2012 5   
pronksliige 
2017 

Sõmeru vald/ Sõmeru 
Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

MTÜ Vahva Vaeküla/ 
Vaeküla Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Saarde VV/ Kilingi-
Nõmme Avatud 
Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Ahja Avatud Noortekeskus 1 2012 5   
pronksliige 
2017 

Värska Avatud 
Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Järvakandi Avatud 
Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Tõrva Avatud 
Noortekeskus 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Sakala Keskus: Viljandi 
Avatud Noortetehas 1 2012 5   

pronksliige 
2017 

Rõuge Vallavalitsus 1 2012 5   
pronksliige 
2017 

Vastseliina Vallavalitsus/ 
1 2012 5   

pronksliige 



7 
 

Vastseliina noortekeskus 2017 

 

Eesti ANK uusi kuldliikmeid tunnustatakse kevadisel üldkoosolekul.  

 
Eesti ANK tunnustusstatuudi alusel tunnustame aktiivsuse eest Eesti ANK liiget, kes on 
olnud aasta jooksul osaleja Eesti ANK poolt elluviidavates algatustes ja projektides ja/või 
silma paistnud omaalgatuslike tegevustega Eesti ANK heaks. Kandidaate tunnustamiseks 
võib Eesti ANK juhatusele esitada juriidiline või füüsiline isik iga aasta 1. oktoobriks Eesti 
ANK üldmailile ank@ank.ee. Sel aastal on 1. oktoober pühapäevane päev, seega on 
ettepanekud oodatud hiljemalt 2. oktoobri jooksul. 

Sel aastal ei ole rohkem üldkoosolekuid ees, ent anname tunnustuse üle muul moel ja anname 
sellest teada meie infokanalites. Kutsume üles ka saatma meile tunnustusettepanekuid 
Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna tunnustuskonkursile. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg on 1. november. Rohkem infot: https://www.entk.ee/haridus-ja-
teadusministeerium-kutsub-tunnustama-noortevaldkonna-tegijaid 

Kevadisel üldkoosolekul toimuvad Eesti ANK uue juhatuse valimised. Edastati üleskutse 
kandideerida juhatusse. 

Sulo Särkinen Türi noortekeskusest jagas infot Helkuripuu kampaania kohta,  rohkem infot 
edastab meililisti.  

 

 


