
Eesti ANK juhatuse koosolek 2/2020 

18. veebruar 2020 12:30-14:00 

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

Mekk, Annely Reile, Carolyn Mets 

 

Juhataja: Kerli Kõiv Protokollija: Carolyn Mets 

 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku korraldus 

2. Arengukava kokkulepped 

3. Eelarve 2020 

4. Muud küsimused 

 
 

Arutelud ja otsused: 

1. Üldkoosoleku korraldus 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse üldkoosolek toimub 31. märtsil 2020 Viljandis hotell           

Centrum (Tallinna 24, Viljandi).  

 

Päevakava: 

10.00 Tervituskohv 

10.30 Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020 

11.00     Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine 

11.15 Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna        

Noortekeskus) 

11.25 Eesti ANK Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlike koordinaator tutvustab       

hetkeolukorda  

              rahvusvahelistest vabatahtlikutest 

11.40 Projekti “Avatud kogemuskeskus” tutvustus 

11.55 Eesti ANK arengukava tutvustus 



12.30 Lõuna 

13.30 Ühendameti loomine - Kristi Mikiver 

14.00 Privaatsuspoliitika ja logiraamat 

15.00 4-päevane töönädal 

15.15 Küsimused ja vastused 

15.30      Üldkoosoleku lõpp 

 

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitada üldkoosoleku toimumispaik ja päevakava.  

 

2. Arengukava kokkulepped 

Ühiselt otsustati, et arengukava kokkuvõtted lisatakse drive hiljemalt 4. märtsiks. Seejärel           

toimetatakse arengukava ning saadetakse liikmetele ülevaatamiseks hiljemalt hiljemalt 16. märts.          

Liikmetel on võimalik muudatusettepanekuid teha 10 päeva jooksul läbi veebi. Seejärel vaatab            

juhatus ettepanekud üle ning üldkoosolekul võetakse muudatusettepanekud ühisele arutelule ja          

otsustamisele.  

 

Kui selgub, et 5. märtsiks ei ole jõutud kogu materjali kokku panna, siis tehakse see 13. märtsiks                 

ning arengukava läheb vastuvõtmisele hiljem, mitte märtsi üldkoosolekul. 

 

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitada arengukava protsessi ajakava. 

 

3. Eelarve 2020 

Vaadati üle planeeritav eelarve ning edastati juhatusele teade, et Eesti ANKile anti ministeeriumi             

poolt selleks aastaks lisarahastus. Ühiselt arutleti lisarahastuse kasutuse võimalustest.  

Ideed: 

● Trükis  

● EANK sünnipäev 2021 

● Logiraamat 

● Supervisioon ja coaching 



● Seminar teemadest, mis on tulnud arengukava teemadel üles just noorsootöötajale 

● E-koolitus (platvorm) 

● Teadmiste jagamise suund 

● Avatud noorsootöö nähtavus ja arusaadavus 

● Kommunikatsioon (sisse osta teenust) 

Otsustati: Oodata ära HTMiga kohtumine ja saada teada, mida nemad meilt ootavad. 

 

4.  Muud küsimused 

● Logiraamat 

Eesmärgiks on võetud logiraamatu andmete ühtlasem kogumine.  

Tegevjuht on olnud suhtluses logiraamatu tehnikuga ning tekkinud on olukord, kus tehnik näeb             

vajadust rohkemateks töötundideks, et viia läbi vajalikke süsteemi testimisi. Eesti ANKil hetkel            

selleks rahalist võimekust ei ole. On tekkinud mõte kas lahenduseks võiks olla minimaliseerida             

logiraamatu võimalusi, mis omakorda vähendab tehniku töökulu ja üldist logiraamatu          

maksumust. 

Üldkogul toimuvas töötoas soovime koguda liikmetelt sisendit, milliseid võimalusi         

noortekeskused hetkel kasutavad ning milliseid mitte ja milliseid võimalusi oma töö           

planeerimisel vajavad. Selle alusel on võimalik mõelda, milliseid arenguid logiraamatus vajame.           

See annab meile info nn miinimumprogrammiks ehk mida noortekeskused vajavad.          

Arenguvajadused saavad olema aluseks lisarahastuse leidmisel.  

Logiraamatu arendamisel võib lähtuda ka moodulite põhimõttest, mis annab nt liikmetele           

kasutada seda väiksemate võimalustega tasuta ja soovi korral lisamooduleid juurde osta.           

Logiraamatu protsessi üldkoosolekul veavad eest Maivi Liiskmann ja Heidi Paabort. 

 

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitada 10 tundi kuus tehniku tööd logiraamatu ülalpidamiseks. 

 

● Meediapädevus 

30. märts - 5. aprill toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel meediapädevuse           

nädal. Eesti ANKi idee on teha noorsootöötajatele veebiseminar meediapädevuste teemal. 



Selleks, et mõista, milline veebiseminar liikmeid kõige enam kõnetaks, teeme liikmetele           

küsitluse kolme teema valiku vahel:  

1) Kuidas kaasata noori läbi sotsiaalmeedia? 

2) Kuidas meedia enda jaoks tööle panna? 

3) Kuidas end kogukonnas nähtavamaks teha - pressiteadete- ja artiklite kirjutamine? 

Veebiseminar kestaks 1.-1,5h ning sisaldaks ka kodust tööd. Veebiseminari koolitaja leiame           

vastavalt teemast ja eelarvest lähtuvalt. 

 

● Lähetused:  

  

Merlis Pajustik, Erasmus+ KA2 projekt “Smart Youth Work in Youth Centres”, Saksamaal            

10.-13.03.2020 

Heidi Paabort,  COST- võrgustiku kohtumine, Belgias 12.-13.03.2020 

Villu Liivla ja Anastassia Serbiasse, Bulgaaria KA2 projekt,  Serbias 03.-08.03.2020 

 

Otsus:Juhatus kinnitab lähetused. 

 

● 8. juunil 2020 toimub Rõuges ühine arenguseminar EANKi ja ENTK meeskonnale.  

 

 

 

 


