
Eesti ANK juhatuse koosolek 1/2020 

22. jaanuar 2020 10:00-13:00 

Tartu ja zoom keskkond 

Osalejad: Kerli Kõiv, Maivi Liiskmann, Ege Enok, Kadi Laaneots, Riin Luks, Merlis Pajustik, 

Marek Mekk, Annely Reile, Carolyn Mets 

 

Juhataja: Kerli Kõiv      Protokollija: Carolyn Mets 

 

Päevakord: 

1. Eesti ANK 2020. a eelarve 

2. Üldkoosoleku korraldus 

3. Töökorraldus 

4. Arengukava protsess 

5. Logiraamat 

6. Liikmelisus 

7. Muud küsimused 

 

 

Arutelud ja otsused: 

1. Eesti ANK 2020. a eelarve 

Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann tutvustas 2020. aasta esimest eelarvet ning tutvustas 

juhatusele planeeritavat majandusaastat.  

 

Otsus: Veebruariks on eelarve täpsustused sisse viidud ning juhatusele esitatud.  

 

2. Üldkoosoleku korraldus 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esimene üldkoosolek 2020. aastal toimub 31. märtsis 

Viljandis. Seekord on tegemist ühepäevase koosolekuga. Korraldusportsessiga alustavad tegevjuht 

Maivi Liiskmann ja büroojuht Carolyn Mets. 

Päevakorra punktid: 

1.majandusaasta aruanne; 

2.ühendameti loomine K.Mikiver; 



3. logiraamat; 

4. projekti „Avatud kogemuskeskus“ tutvustus; 

5. 4-päevane töönädal, selle tulemus ja mõju; 

6. Eesti ANK arengukava; 

7. Eesti ANK privaatsus poliitika; 

8. liikmelisus. 
 

Otsus: Juhatuse otsusega toimub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 2020. aasta esimene 

üldkoosolek 31. märtsil Viljandis. 

 

3. Töökorraldus 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus läks jaanuarist üle 4-päevasele töönädalale. Tegemist on 

alles pilootprotsessiga ning analüüsimine ning tagasiside on veebruari juhatuse kohtumisel.  

 

Hetkel ei ole kõik Eesti ANK töötajad saanud arengupäevi kasutada suure töökoormuse ning alles 

arendamisel oleva ajaplaneerimise tõttu.  

 

Seoses arengupäevadega soovime luua mudeli, mida tulevikus saaks rakendada noortekeskused 

enda kollektiivides. Selleks saaks kasutada asendustöötajaid, millest on liikmetega olnud juttu ning 

mille sarnaselt loodi ESK projekt „Avatud kogemuskeskus“. 

 

Seoses töökorraldusega oli tegevjuhil ettepanek juhatusele tõsta Eesti ANK töötajate puhkuse 

päevade arvu 35 päevalt 42 päevale. Olles eeskujuks teistele noortega töötavatele asutustele ning  

meie organisatsiooni töötajate tööpäevad ei ole 8-16ni vaid varieeruvad väga palju. 

 

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitada Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse töötajate puhkuse 

päevade arv 42 päevale aastas.  

 

 

4. Logiraamat 

Logiraamatu andmeanalüüsi tegid Maivi Liiskmann, Carolyn Mets ja Kerli Kõiv. Maivi andis 

ülevaate logiraamatu analüüsist ning avastustest. 



 

Soovime luua ühtse süsteemi logiraamatu kasutamiseks kõikidele noortekeskustele. Loome 

konkreetse täitmise süsteemi, ühtse baaskasutuse. Selleks loome õppevideod logiraamatu 

kasutamise kohta (lühiklipid). Võtame ühendust noortekeskustega, kes hetkel on meie liikmed, 

aga kes logiraamatut ei kasuta. 

 

Juhatus soovitas tegeleda ka lapsevanemate meiliaadresside kogumisega logiraamatus ehk noor 

kirjutab enda vanema meiliaadressi ning vanem teab siis, et tema laps osaleb noortekeskuse töös. 

 

5. Liikmelisus 

Liikmelisuse väljaastumise soovi esitas detsembris 2019. aastal MTÜ Helyssa (Mustvee). Hetkel 

toimusid seal ümberkorraldused ning seetõttu soovisid nad välja astuda.  

 

Uue liikmena esitas soovi astuda Eesti ANK liikmeks Pärnu noortekeskus Huub. Noortekeskus on 

loodud 2019. aasta oktoobris ning põhikirjas puudub avatud noorsootöö pakkumine. Saaksime 

vastu võtta nad liikmena vaid juhul, kui nad on valmis enda põhikirja muutma. Anname Huubile 

võimaluse olla esimesel aastal  noorliikmena, mil nad saavad viia sisse muudatused ning saada osa 

kõikides Eesti ANK liikmes üritustest ja võimalustest. Liikmeks astumisel peavad nad tasuma 

liikmemaksu 200€ aastas. 

 

Otsus: Juhatuse otsus 31. detsember 2019 seisuga oleme MTÜ Helyssa välja arvanud Eesti Avatud 

Noortekeskuste Ühenduse liikmest. 

 

Juhatuse otsus võtta vastu Pärnu noortekeskus Huub tingimusliku liikmena ehk noorliikme 

staatusega üheks aastaks, et ta saaks parandada enda põhikirja ja tegutsemisaega. Noorliikmena 

saab ta osa kõikidest Eesti ANK liikme võimalustest ning tasub liikmemaksu. Noorliikmena 

puudub tal hääleõigus üldkoosolekul. 

 

6. Muud küsimused 



• EstYES tegi Eesti ANKile pakkumise olla kaasatud Inglismaal toimuval seminaril ning 

kuna meie meeskonnast keegi minna ei saa, läheb meid esindama Christiana Vaher. 

Seminari osalustasu on 50€. 

 

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitati, et vajadusel on Eesti ANK valmis tasuma seminari 

osalustasu 50€ Christiana Vaher osalemise eest. 

 

• Eesti ANK tegevjuhi Maivi Liiskmanni lähetustasud osalemise eest Soome konverentsil 

„Youth 2020“ 13.-16. jaanuar. 

 

• Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad 27.-28. jaanuaril uuringuprojekti UPLIFT (teemaks 

noored, kes ei tööta ega õpi) juhtgrupi kohtumisel Budapestis ja 29.-31. jaanuaril uue 

temaatilise uurijate võrgustiku COST juhtgrupi kohtumisel Malagas.  

  

• 4 Eesti ANK liiget osalevad 13.-20. veebruar ja 5 liiget 16.-20. veebruar lähetusel  

arenduseminarile Küprosele. 

 

Otsus: Juhatus kinnitas meeskonna liikmete välislähetused, mille alusel koostab Eesti 

ANK juhatuse esinaine käskkirja ning välislähetuse järgselt esitavad meeskonna liikmed 

selleks ettenähtud lähetusaruande. 

 

 


