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Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse Üldkoosolek 1/2017 
13.03.2017  
Pernova Loodusmaja, Pärnu 

 

Algus 10:30 
Lõpp 16:00 

 

Juhataja: Kerli Kõiv 

 
Protokollija: Stiina Kütt 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Üldkoosoleku algus 
2. Ülevaade noorsootöö hetkeseisust (H.Paabort) 
3. Majandusaasta aruanne (K.Kõiv) 
4. Eesti ANK liikmelisus ja uued liikmed (S.Kütt) 
5. “Boost your possibilities” projekti kokkuvõte  (S.Kütt) 
6. Tegevused töötubades 
7. Eesti Noorsootöötajate Kogu tutvustus 
8. "Kas hundil on pojad või kutsikad?" arutelu ning praktiline koolitus  "Matkavarustuse ABC" 
(Ü.Põld, K.Paas) 
9. Muud küsimused 

 

1. Üldkogu algus ja päevakorra kinnitamine 

Ülevaate Pernova Loodusmaja tegevusvõimalustest annab turundusjuht Kristi Raidla. 
Üldkoosoleku päevakorda tutvustab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv.  

Saalis viibib 58 hääleõiguslikku liiget. Üldkoosoleku päevakord kinnitati 58 poolthäälega.  

2. Ülevaade noorsootöö hetkeseisust (H.Paabort) 

Üle Eesti on käimas või ees muudatused seoses haldusreformiga. Sellega seonduvaid muudatusi 
Eesti ANK liikmelisuses vaatama sügisel 2016. Plaanis on Eesti ANK sügisene üldkogu pidada 
tavapärase novembri asemel septembris, enne valimisi.  

Alanud on laste ja noorte kultuuriaasta, 25.05.- 8.09. kestab sellega seoses Laste Vabariigi 
ringireis, kus paljud noortekeskused on kohalikuks partneriks. Rohkem infot kodulehelt 
www.minaka.ee.  

Jätkuvad noortegarantii tegevused, sealhulgas Noorte Tugila ja Nopi Üles.  

2017. aasta juulist on Eesti EL Nõukogu eestistujamaa.  

Vaata esitlust „Hetkel radaril“ siit: https://prezi.com/m2e66zh_tiyo/eank-radaril/ 

3. Majandusaasta aruanne (K.Kõiv) 
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Eesti ANK põhikirja ja EV seaduse järgi on õigus majandusaasta aruanne kinnitada üldkoosolekul. 
2016. aasta aruanne on üldkoosolekul osalejatele eelnevaks tutvumiseks saadetud ning selle on 
üle vaadanud Eesti ANK revisjonikomisjon. Suuri võlgnevusi ei ole, õhku on jäänud aasta lõpu 
arved. Projektide ülevaade näitab aasta jooksul toimunut, 2016. on olnud töine aasta. Kulud 
eelmisel aastal on 1 157 774, 94 eurot. Liimemaksu tasudelt on tuluna sisse tulnud 12 199, 00 
eurot. Aasta keskmine töötajate arv, kes saavad Eesti ANKist stabiilselt töötasu on 9 inimest, sh. 
raamatupidaja. 

Revisjonikomisjon on töötanud pea aasta, tutvunud 2016. aasta aruandega ja projektide lisaga. 
Vigu ja puudusi aruanne nende sõnul ei sisalda, araunne on korraldatud ja kajastatud vastavalt EV 
raamatupidamise heale tavale. Revisjonikomisjon toetab majandusaasta aruande kinnitamist.  

Hääletusele pandi majandusaasta aruande kinnitamine. 

Poolt: 58 
Vastu: 0  
Erapooletu: 0 

Majandusaasta aruanne on kinnitatud. 

4. Eesti ANK liikmelisus ja uued liikmed (S.Kütt) 

Tänase seisuga kuulub Eesti ANKi 96 juriidilist liiget koos 154 noortekeskusega. Sünnipäeva 
aastal oli kingitusena uutele liitujatele esimene liikmemaks 50% soodsam. Sünnipäeva aasta 
jooksul liitus 19 juriidilist isikut koos 25 noortekeskusega.  

Üldkoosoleku ees tutvustavad endi tegemisi ning võtavad vastu Eesti ANK liikmelisuse tahvli 
uute liikmete esindajad:  
 
Halinga Vallavalitsus: Pärnu- Jaagupi avatud noortekeskus 
Lasva Vallavalitsus: Lasva valla noortekeskus 
MTÜ noorteklubi Urvaste valla NOORED 
Rakke Vallavalitsus: Rakke noortekeskus 
Kiili Vallavalitsus: Kiili valla noortekeskus 
Jõelähtme Vallavalitsus: Kostivere noortekeskus ja Loo noortekeskus 

Liikmetel  palume jooksvalt kontrollida kodulehel kuvatud andmeid ja vajadusel teatada volitatud 
esindaja ja/või kontaktandmete muudatusest. Üldkoosolekul hääleõiguse teostamiseks peab 
esitatud olema kirjalik kinnitus volitatud esindaja määramise kohta. Liikmetelt eeldame aktiivset 
osalust üldkoosolekutel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib või on esindatud üle 
poole ühingu liikmetest. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega kui liikme esindaja 
ei ole osalenud kolmel järjestikusel ühingu üldkoosolekul. Eesti ANK põhikiri on kättesaadav 
kodulehelt: https://ank.ee/eesti-ank/dokumendid/pohikiri/.  

Hetkel on üleval dokument, kus liikmetel palutakse vajadusel uuendada aadresse liikmemaksu 
arve saatmiseks. Rohkem infot liikmelisuse teemadel võib küsida: stiina.kutt@ank.ee.  

5. “Boost your possibilities” projekti kokkuvõte  (S.Kütt) 

Lõpukorral on Erasmus+ strateegilise koostöö projekt“Boost your possibilities – Youth Centres 
for youth mobility and intercultural learning“, mida rahastas Soome Erasmus + rahvusbüroo 
CIMO-Centre for International Mobility summas 247.760,00 eurot. Projekti kestvus on kaks aastat 
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vahemikus 01.02.2015- 30.04.2017, selle koordinaator on Soome noortekeskuste ühendus 
(Suomen nuorisokeskusyhdistys ry), kes on partneritena kaasanud organisatsioonid Eestist ja 
Sloveeniast.  

Projekti eesmärk on tõsta noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks, koguda häid 
praktikaid ja tõendusmaterjali rahvusvahelise noorsootöö mõju kohta nii noorele kui laiemale 
ühiskonnale. 

Eestist osalesid projektis partneritena ja korraldasid kohalikke tegevusi: 

Eesti ANK (valmisoleku ja võimekuse tõstmine, rahvusvahelised võimalused 
noorsootöötajatele, EVT) 
Lille Maja noortekeskus (rahvusvaheliste võimaluste tutvustamine ja tegevused noortele, 
koolitus ja info noorsootöötajatele) 
Rõuge noortekeskus (Erasmus+ esitlemine, toetav õppe- ja nõustamistegevus) 

 Projekti raames kaardistati rahvusvahelise noorsootöö hetkeseis Eesti noortekeskustes. 
Küsitlus viidi läbi aprill- mai 2015 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmete 
seas. Küsitluses osales 29 liiget, mis moodustas 35,80% liikmetest. Valminud küsitluse 
raport on kättesaadav: https://ank.ee/raamatukogu/rahvusvahelise-noorsootoo-hetkeseis-
noortekeskustes-kusitluse-raport/ 

 2015. aastal toimusid töövarjuvisiidid, mille raames võtsid töövarje Sloveeniast vastu 
Eesti noortekeskused: 

• 27. september- 2. oktoober Paide ANK  
• 9.-15. november Lille Maja noortekeskus 
• 3.-9. oktoober Rõuge ANK  
• 19.- 24. oktoober Keila ANK  
• 2.-8. november Kärdla noortemaja 

Eesti noorsootöötajad osalesid töövarjuvisiitidel välismaal: 

• Riin Luks 29.9.-4.10 Mladinski center Zagorje (Sloveenia) 
• Gerri Alamets 26.11- 2.12 Mladinski center Trbovlje (Sloveenia)  
• Marion Tamberg 11.10- 16.10 Oivanki Outdoor Education Centre (Soome) 

 13.-20.2.2017 toimus Soomes, Anjala noortekeskuses rahvsuvahelise noorsootöö 
koolitus ”Stairs to Internationality (…all you need for international youth work!)”, kus 
osales 10-liikmeline esindus Eestist.  

 Valmis „Minu Tee“ enesecoachimise tööriist noortele, mis aitab teha esimesed sammud 
rahvusvahelise noorsootöö suunas. Tööriist on õige pea leitav: http://minutee.tugila.ee/ 

 Valmis rahvusvaheline võrdlev uurimus „Impact of Internationality“, mille raames 
uuriti rahvusvahelise noorsootöö mõju noortele. Eestis vedas uurimust eest ja koostas 
uurimusraporti Merle Linno, uurimusraport on kättesaadav: https://ank.ee/wp-
content/uploads/2017/03/Impact-of-Internationality_uurimusraport_Eesti_2016.pdf 
Rahvusvahelist uuringut tutuvustatakse projekti lõpukohtumisel ja Soome noorsootöö 
konverentsil Nuori 2017, mis toimub märtsu lõpus Tamperes.  

Rohkem infot projekti kohta võib küsida: stiina.kutt@ank.ee 

6. Tegevused töötubades 



4 
 

Paralleelselt toimusid tegevused kolmes töötoas:  

1. Hea Tava ja enesehindamismudeli edasiarendused (M.Mekk) 

Arutluse all oli hea tava ja enesehindamismudeli põhjal avatud noortekeskuse standardi välja  
töötamine. Valmiv dokument oleks kasuks selgitamaks, mis on miinimumnõuded avatud 
noortekeskuse loomise või pidamise jaoks, millest saaks lähtuda nii ANK ise kui ka näiteks KOV. 
Selle peamine eesmärk oleks regulatsiooni kirja saada minimaalne, millele peaks üks ANK 
vastama ja dokumentatsioonist välja jätta see, mida reguleerib näiteks kutsestandard või kutse-
eetika.  Töötati hindamismudelist lähtuvalt, et üle vaadata, mis on standardi jaoks üleliigne või 
liialt olukorda kirjeldav.  

 
2. Rahvusvaheline noorsootöö (S.Kütt) 

Kaardistati kogemus seoses rahvusvahelise noorsootööga ning hetke huvid ja vajadused. Laual 
olid päevakajalised küsimused osalejate endi poolt, millele ühises arutelus ja kogemuste jagamises 
leiti vastused. Arutleti muu hulgas kuidas kaardistada noortekeskuse vajadusi rahvusvahelise 
noorsootöö järele; kust ja kuidas alustada rahvusvahelise noorsootööga; millised on tingimused 
vabatahtliku vastu võtmiseks; kes on  ja mida teevad tuutor ja mentor Euroopa Vabatahtlikus 
Teenistuses; mida teeb vabatahtlik noortekeskuses.  

Eesti ANK on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse koordineeriv, vastuvõttev ja saatev 
organisatsioon. Praeguseks on erinevatesse noortekeskustesse üle Eesti saadetud 10 
välisvabatahtlikku. Rahastusotsuse ootel on kolmas projekt, mille raames saabuksid uued 
välisvabatahtlikud noortekeskustesse sügisel 2017. Saatvaks organisatsooniks on Eesti ANK 
hetkel kahele Eesti noorele. Taas on plaanis EVT projekt kirjutada ja esitada oktoobris 2017, 
ootame noortekeskusi liituma ning vajadusel anname nõu ja akrediteeringu koostamisel ja uute 
teenistuskohtade loomisel.  

Eesti ANK uuel kodulehel on rubriik (http://ank.ee/rahvusvahelised-pakkumised/), kust on 
leitavad aktiivsed rahvusvahelised pakkumised, sealhulgas ilmub jooksvalt võimalusi nii noortele 
kui noorsootöötajatele.  

 
3. Mobiilne noorsootöö (P.Eit, H.Erik) 

Rohkem infot teema kohta ning täiendavaid materjale leiab Facebook’i grupist 
(https://www.facebook.com/groups/114893372008828/?fref=ts) ja samuti koduleheküljelt 
(http://www.ntm.ee/www/?MoNoKov_%09%09%09%26nbsp%3B), kuhu "MoNoKoV" alla on 
võrgustiku loomist ja edasist arengut puudutav info ning kasulike materjalide lingid koondatud. 

Vaata esitlust: Lisa 1. 

7. Eesti Noorsootöötajate Kogu tutvustus 

Kaisa Orunuk annab ülevaate Eesti Noorsootöötajate Kogu tegemistest ning kutsub 
noorsootöötajaid liituma. Uus koduleht on loomisel, ent ajakohane info on kättesaadav 
Faceboookis. Eesti Noorsootöötajate Koguga liitumine on tasuta, aastamaks 19 eurot, mis tagab 
soodsama sissepääsu ENK üritustele. Tegu on kutseühinguga, kuhu on oodatud noorsootöötajad 
erinevatest organisatsioonidest. Hetkel on liikmeid 70 ringis, sealhulgas huvijuhid, avatud 
noortekeskuste noorsootöötajad, kohalike omavalitsuste noorsootöö korraldajad, ülikoolide 
esindajad, koolitajad, aga ka teiste valdkondade inimesi. Teretulnud on kõik, kes tunnevad end 
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noorsootöötajana. Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevuse eesmärk on noorsootöötaja huvikaitse, 
rolli, positsiooni ja väärtuse tõstmine ühiskonnas, palga ja puhkuse tingimuste eest seismine. Läbi 
esindusühingu saavad liikmed teha oma hääle kuuldavaks ning rääkida kaasa valdkonnas olulistes 
diskussioonides.  

8. "Kas hundil on pojad või kutsikad?" arutelu ning praktiline koolitus  "Matkavarustuse 
ABC" (Ü.Põld, K.Paas) 

Projekt ning ettevõtmine on algatatud ja välja töötatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 
tähistamiseks ning on planeeritud ellu viia 2017. aastal kevadest sügiseni. Selle eesmärk on jõuda 
vähemalt 100 noortekeskuseni kõikidest Eesti maakondadest. Iga noortekeskus läbib väikese osa 
matkarajast. Rohkem infot projekti kohta, sealhulgas praktiline info kaasalööjale ning koolituse 
esitlus on leitav: https://ank.ee/projektid/ev100-kas-hundil-on-pojad-voi-kutsikad/ 

9. Muud küsimused 

Sulo Särkinen esitleb vaba aja veetmise võimalusi noortele: grillfest 2017 ning aprilli lõpus Türil 
Kõrgessaares avatav elamuspark, mille esimeseks võimaluseks on läbida viis erinevat seiklusrada, 
liuelda õhusõitudega mööda metsi ja niite, sõita trossil jalgrattaga üle oru, proovida 
vabalangushüpet, seigelda vaatetorni jpm. Koostöös Paide Ajakeskuse, Türi Ringhäälingu 
Muuseumi ja Wile Alpaka Farmiga on kokku pandud paketid gruppidele.  

 



 
13.03.2017 

Piret Eit, Heli Erik 
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Lisainfo www.taheklubi.eu  

 

Esimesed sammud - Eesti ANK 2012 

MoNo  

Arutelud, vajaduse kaardistamine, rahvusvaheline 
kogemus  

 

Saaremaa noortekeskuste suvine MoNo buss 

 

MoNo bussi soetamine ja teenuse osutamine   
  -2015 

  (Tartumaa VEEMO) 

MoNoKoV - Mobiilse No Ko v  

 

Vajadus 

 Kogemused Eesti ANK-st 

  Uuringud 

   Teadmine 

    MoNo bussi projekt 

 

 

 



partnerid 

*Kose Noortekeskus 

*Muhu Noortekeskus 

*Roiu Noortekeskus 

*  

*  

eksperdid 

*  

*  
 

 

 

 

*MoNo teenuse kaardistamine 

*erinevate MoNo tegevuste kirjeldamine 

*  

*uute meetodite rakendamine 

*piirkonna jaoks parima teenuse arendamine 

*  

*supervisioon ja kovisioon 

 

* MoNo-st 

*Mudelitena on kirjeldatud erinevad MoNo tegevused 

*Oleme katsetanud erinevaid suhtluskeskkondi  blogi, 
FB grupp 

*
 

*On toimunud erinevad partnerite kohtumised, info 
jagamine ning rakendajate supervisioon ja kovisioon 

 

*Noortekeskuse tegevuste tutvustus piirkonnas 

*  

*Kogukonna 
tegevuste pakkumine 

*Kohalikest noortest tuumikgrupi loomine 

*
kontakti otsimine tegevuseta noortega 

*  

 

*Kogemuste ja info vahetamine 

*Motivatsioon 

*Tugi uutele alustajatele 

*Kovisioon, supervisioon, ventileerimine 

*  

*Abi eriolukordade lahendamisel 

*Vahendite laenutamine 

*  

 

*
 

*Suhtlus toimub FB MONO-grupis 
*  
*MoNoKoV teavituskampaania 
*MoNo baaskoolitus uutele rakendajatele 
*  
*Kasulike materjalide koondamine MoNo gruppi 
*  
*  

 
 



*  

 

 

 

 

 

Noortekeskuse tegevuste tutvustus piirkonnas  

info jagamine meediakanalites (nt Setomaa leht, valla 
 

 
Kogukonna 
tegevuste pakkumine  

 
Noortevolikogu (aktiiv)  iga KOV juures oluline. Aktiiv 
toetab  juhti otsustajatega suhtlemisel. 

 
 

kontakti otsimine tegevuseta noortega - isiklik 
kontakt NT ja noore vahel (sageli ei teadvusta);  

 
 


