Eesti ANK liikmete üldkoosoleku protokoll nr 1/2020

26. mai 2020
Algus: 10.30
Lõpp: 15.00

Juhataja: Kerli Kõiv
Protokollija: Carolyn Mets

Üldkoosoleku päevakord
1. Päevakorra tutvustus ja kinnitus
2. Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020.
3. Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine
4. Eesti ANK töökord
5. Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna Noortekeskus)
6. Eesti ANK arengukava tutvustus
7. Ühendameti loomine
8. Privaatsuspoliitika ja logiraamat
9. Küsimused ja vastused

Saalis viibib 58 hääleõiguslikku esindajat.
Kokku 83 osalejat.

1. Päevakorra tutvustus ja kinnitus
Eesti ANK liikmetele oli enne üldkoosolekut saadetud päevakord.
Liikmete üldkoosolekut juhatab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja üldkoosolekut
protokollib Carolyn Mets.

Otsus: Eesti ANK üldkoosoleku juhataja, protokollija ja päevakord kinnitamine.
Poolt: 54
Vastu: 0
Erapooletu: 1

2. Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020.
Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi
strateegilise partnerluse Eesti ANK 2020 elluviidavatest tegevustest.
Avatud noortekeskuste kui tegevuskeskkonna toetamine ja arendamine:
● avatud noorsootööd tutvustatavad materjalid;
● avatud noorsootööga seotud teemade kaardistamine, küsitlused, analüüs;
● avatud noorsootöö spetsialistide toetamine.

Avatud noorsootöö rolli, mõju ja rakendamise toetamine kohalikul tasandil:
● kommunikatsioon (meediaplaan, avatud noorsootöö sõnumite ja visuaalide loomine);
● tõenduspõhisem eestkoste;
● KOV suunad.

Avatud noorsootöö metoodika arendamine:
● avatud noorsootööga seotud meetodite kava loomine;
● 17+ noorte kaasamine;
● ANK kui praktikabaas;
● E-varaaida loomine.

Avatud noorsootöö innovatsiooni toetamine:
● avatud noorsootöö kontseptsiooni mõtestamine erinevatel tasanditel koos osapooltega;
● juhend noorsootöötajatele noore enesejuhitud õppimise mõtestamiseks;
● noortekeskuste käsiraamatu kontseptsiooni loomine;
● MFÕ omandavate oskuste ja kogemuste arvestamise eesmärgid ja sõnumid;

Koostöö ja partnerluse toetamine kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil:
● kohtumine KOV juhtide ja noorsootööspetsialistidega;
● sidusvaldkondade ühisseminar;
● Osalemine rahvusvahelistes projektides ja info jagamine liikmetele.

Üldine eesmärk on Eesti ANK jätkusuutlikkuse ja toimivuse tagamine

Liikmetel tekkis küsimus, kas kõik väljatoodu on realiseeritav Eesti ANKi hinnangul 2020. aastal
ning kui kaugel me selle täitmisega oleme? Vastas Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann, kes
selgitas, et meeskond hindas kriitiliselt enda ülesandeid enne tegevuste kooskõlastamist HTM-ga.
Samuti on soov kaasata Eesti ANK liikmeid võimalikult palju ning tegevuste elluviimisega poole
peal veel ei ole, kuid juba liigume sinna suunas.

3. Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine
Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv tegi ülevaate majandusaasta aruandest.
Eesti ANK revisjonikomisjoni liige Marika Valter andis ülevaate revisjonikomisjoni hinnangust
2019. aasta majandusaasta aruandele. Vigu ega puudusi majandusaasta aruanne revisjonikomisjoni
hinnangul ei sisalda. Revisjonikomisjon toetab Eesti ANK 2019. aasta majandusaasta aruande
esitamist üldkoosolekule kinnitamiseks.

Revisjonikomisjon pakkus välja ka välisauditit, kuid kahjuks ajaraami ning rahastuse tõttu, ei
leitud sellel aastal selleks võimalust ja leiti ühiselt, et Eesti ANKi auditeeritakse 2021. aastal ehk
2020. aasta majandusaasta aruandega koos.

Otsus: Eesti ANK 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Poolt: 53
Vastu: 0
Erapooletu: 1

4. Eesti ANK töökord
Eesti ANK on ajakohastamas ühenduse töökorda, mis on 2015. aastal viimati kinnitati ning kuna
vahepeal on elu muutunud siis oleks aeg dokumenti uuendada. Eesti ANK tegevmeeskond ja
juhatuse liikmed töötasid ühenduse töökorra läbi, uuendatud dokument saadeti Eesti ANK
liikmetele meilile. Liikmete poolt laekus kuus täiendavat ettepanekut, mis lisati dokumenti.

Lisaküsimusi ei tekkinud.

Otsus: Eesti ANKi uuendatud töökord kinnitada.

Poolt: 53
Vastu: 0
Erapooletu: 1

5. Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna
Noortekeskus)
Eesti ANKiga on liitunud MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus ja Lääneranna Noortekeskus, kuhu
alla kuuluvad Lihula noortemaja, Kõmsi noortetuba ja Lõpe noortetuba.

Noortekeskuste esindajad tegid ülevaatlikud ettekanded noortekeskuste võimalustest ja
tegevustest. Kutsuti ülesse külla tulema, et oma silmaga noortekeskusi näha ja tegemistest
täpsemalt kuulda. Uued liikmed on avatud erinevatele koostööpakkumistele.
Eesti ANK tunnustas uusi liikmeid ning tänas sisukate tutvustuste eest.

6. Eesti ANK arengukava tutvustus
Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann tegi ettekande arengukava protsessist, arengukava
muudatusettepanekutest ja tulemustest.

Eesti ANK arengukava sai alguse eelmise aasta märtsis toimunud üldkoosolekul. Arengukava
valmimise protsess on olnud tore ja põnev rännak. Materjale läbitöötamise protsessid jaotusid
kaheks valdkonnaks. Noortekeskus on sotsiaalse innovatsiooni looja ja noortekeskus on valdkonna
esindusorganisatsioon oma kogukonnas ja Eesti ANK on valdkonna esindusorganisatsioon riigis.
Arengukavas on kuus fookusteemat. Kõik teemad on välja kujunenud koos liikmetega ja ühiste
arutelude käigus.

Arengukava saadeti liikmetele ja koostööpartneritele tutvumiseks ning tagasiside andmiseks.
Arengukava vaadatakse üle igal aastal juhatuse poolt ning jooksvalt on võimalus kõikidel liikmetel
muudatusettepanekuid teha.
Liikmetel tekkis soov korrastada visiooni sõnastust. Mis hetkel on: “Noortekeskused on üle Eesti
koosloovad, uuele avatud ja me oleme osa hariduskogukonnast.”

Visiooni sõnastuse arutelude jooksul tekkis palju erinevaid variante. Kõikidel koosolekul
osalevatel inimestel on võimalus esitada enda pakkumine kella 13:00iks. Kõik tekkinud variandid,
mida oli kokku neli, lisati hääletusele ning kõik osalejad, ka mitte hääleõiguslikud said valida,
milline visiooni sõnastus on nende silmis parim.

Otsus: Muuta Eesti ANK visiooni sõnastust, toimub hääletus visiooni sõnastuse osas.
Neli varianti:
1. Noortekeskused on üle Eesti koosloovad, uuele avatud ja me oleme osa
hariduskogukonnast.
2. Noortekeskused on üle Eesti koosloovad, uuele avatud ja me oleme osa õpikogukonnast.
3. Me oleme noortekeskustena üle Eesti koosloovad, uuele avatud ning osa õpikogukonnast.
4. Meie noortekeskused on koosloovad ja osa õpikogukonnast.

Hääletusel osales 66 inimest.
Valituks osutus 37,9% (25 häält) sõnastus: “Me oleme noortekeskustena üle Eesti koosloovad,
uuele avatud ning osa õpikogukonnast.”
Seejärel toimus Eesti ANK arengukava 2021-2030 kinnitamise hääletus. Väikesed korrektuurid ja
visiooni sõnastus muudetakse, kuid arengukava üldine vastuvõtmine hääletuse näol toimub
koheselt.

Otsus: Üldkoosolek kinnitas 54 poolt häälega Eesti ANK arengukava 2021-2030.

7. Ühendameti loomine
Haridus- ja Teadusministeeriumi ühendameti moodustamise projektijuht Kristi Mikiver tegi
ülevaate ühendameti loomisest. HTMi algatusel alustati mõtet, vaadata üle riigiasutusi, mis võiksid
olla ühised. Valiti organisatsioonid, kellel on suur ühisosa teenuse osutamisel. Seejärel tehti
valitsusele ettepanek moodustada SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna
ühendamet, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Valitsus kinnitas selle ning ühendamet
alustab tööd september 2020.

Liikmete küsimused ja Kristi Mikiveri vastused:
Kas Ühendameti juhi kohale tuleb avalik konkurss?
Juhikonkuss oli avalik ning osales 20 erinevaid inimesi.

Milles seisneb kõige suurem muutus valdkonnas, ühendameti loomisel?
Kuna paljud enda ala eksperdid jäävad samadele positsioonidele siis väga suurt muudatust ei ole
oodata. Rohkem on see ressursside ja teenuste ülevaatamine ning võimalus tagada veel parem
toimimine valdkonnas.

Kui inimesed, asukohad jmt jääb samaks siis milles seisneb uuenduslik muutus?
Suurt rõhku hakatakse pöörama innovatsioonile ning võimalus on uusi asju katsetada, piloteerida.
Noortevaldkond sulandub veelgi rohkem tervikuks, maakondlik noorsootöö valdkonna teema
tuleb rohkem sisse kui varasemalt.

Eesti ANKi esimees Kerli Kõiv lisas, et Eesti ANK sai anda endapoolsed mõtted ameti loomisesse
ning mõni idee võeti ka arvesse. Eesti ANKil on mitmeid programme/hankeid ENTKga koos
loonud, ning hetkel on ebakindlus, kuidas need sügisel edasi lähevad.

K. Mikiver kinnitas, et kindlasti antakse selles osas edaspidi teavet. Lisaks tõi K. Mikiver ka välja,
et käimas on ka maakondlikku tuge tava tegevuse profiili koostamine, millesse oodatakse ka Eesti
ANK panust ja nägemust. Kerli Kõiv kinnitas, et Eesti ANK on valmis selles protsessis igati kaasa
rääkima.

8. Privaatsuspoliitika ja logiraamat
Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann tutvustas Eesti ANK privaatsuspoliitikaga seotud
dokumente Eesti ANK koduleheküljel. Tegevjuht tõi välja, et sarnaselt Eesti ANKile, kus on
koduleheküljele minnes näha veebilehe privaatsustingimused, tuleb ka liikmetel see üle vaadata,
et neil oleks oma noortekeskuse need olemas. Lisaks on Eesti ANK loonud isikuandmete
töötlemise nõusoleku vormid kahel kujul: kuni 12-eluaastani ja noor alates 13- eluaastast. Eesti
ANK poolt selgitati, et noortekeskused vastavalt andmekaitse määrustele peavad hakkama neid
vorme kasutama.

Edasist arutelu vedasid Heidi Paabort ja Maivi Liiskmann ning toimus gruppidesse jaotamine ning
loodud meeskondades arutleti kolme küsimuse üle ja pandi mõtted kirja PADleti ning seejärel anti
tagasiside ja toimus ühisarutelu kõik koos. Küsimuste vastuste alusel valmib eraldi kokkuvõte ja
edasiste plaanide tegevuskava. Esitatud küsimused olid järgmised:
1. Millistes olukordades olete te vajanud logiraamatu andmete kasutamist?
2. Mis on teie jaoks logiraamatu miinimum vajadused?
3. Kuidas nõusoleku vormi praktikas kasutada?

Eraldi arutelu raames tõi Tartu linnas tegutsev noorsootöötaja välja, et Tartu linnas pole
registreerimisel vajalik nõusoleku lehte, sest tegemist on avatud ruumiga. Terviseandmeid ja
erivajadusi ei tohi küsida, samuti ei tohi küsida kooli andmeid. Andmed mida küsitakse ja
kogutakse on minimaalsed - nimi, vanus, kontaktandmed ja lapsevanema kontaktandmed - sellisel
juhul on need andmed avalikult küsitavad ja kuna põhjendus andmete küsimiseks on välja toodud
noortekeskuse põhikirjas siis sellest piisab ja eraldi avaldust ei pea täitma.
Maivi Liiskmann kutsus üles, et liikmed vaataksid üle, kuidas logiraamatus infot kogutakse ning
mis vajadused on. Arutelu käigus selgus liikmete vajadus logiraamatu kasutamise veebiseminariks
ja Logiraamatu kasutusjuhendi loomiseks.
Kinnitati, et alati võib kohale kutsuda Eesti ANK esindajaid või helistada ja uurida
võimalusi/igapäevaseid küsimusi.

9. Küsimused ja vastused
● ANK konkurss tühistati ning asemele on loodud uus konkurss. Saabunud on projektiideed,
mis saavad sellel nädalal hinnangud.
● Eesti ANKi on kutsutud reedel HTM koosolekule, et arutada kriisist väljumist. Meie
eesmärk on hoida tihedat side.

