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Arutelud ja otsused: 
1. Küsitlustulemuste tutvustus
Mai ja juunikuu jooksul viis Eesti ANK läbi küsitluse Eesti avatud noortekeskuste seas nende
olukorra, vajaduste ja jätkusuutlikkuse teemal. Vastused andsid üle poolte Eesti
noortekeskustest.
Maivi Liiskmann ja Heidi Paabort tegid kokkuvõtte protsessist ning üheskoos arutati, millised on
need 10 tähtsamat sammu, millega Eesti ANK antud uuringu valguses edasi tegeleb.
Küsitluse põhjal koostati analüüs, mis edastatakse HTMi. Dokument on leitav meie
koduleheküljelt.
2. Kommunikatsiooniplaani arutelu

Organisatsioonile luuakse kommunikatsiooniplaan, et ühtsemalt ja konkreetsemalt edastada Eesti
ANKi poolt sõnumeid noorsootöö valdkonda puudutavatel teemadel. Ühtse dokumendi
loomiseks arutleti kolme peateemat, mis võetakse selle aasta jooksul fookusesse.
Otsustati:
1) Avatud noorsootöö olemus ja väärtus;
2) Noor noortekeskuse töö kujundajana;
3) Noorsootöötaja on oma valdkonna professionaal.
Tegevjuht koostab detailse kommunikatsiooniplaani ja esitab selle tähtaegselt HTM-i.
3. Avatud noorsootöö ABC e-koolituse arutelu
Avatud noorsootöö ABC koolitustiim on kohtunud ja vaadanud üle talvise koolituse kogemuse ja
materjalid ja alustanud koolituse ülesehitust HITSA moodle keskkonnas.
Koolituse ülesehitus on 10 nädalat ja 10 erinevat teemat. Iga nädal uus teema kuni viimasel
nädalal on test. Iga valdkonna juht vaatab ja loob oma mooduli ning vastutab selle eest.
Loodud on testgrupp, kes annab tagasisidet koolitusele, mis annab võimaluse enne teenuse
väljakuulutamist seda veel parandada/arendada.
Sügis 2020 alustatakse avatud noorsootöö ABC e-koolituse piloteerimisega ning peale koolituse
lõppu ja analüüsi on võimalik tellida koolitust kõikidel soovijatel.
4. ANK tutvustavad materjalid
Maivi Liiksmann tutvustas avatud noorsootööd tutvustavate materjalide töö protsessi ning
seniseid tulemusi. Antud teemasse on kaasatud Stiina Kütt. Kuna antut teemat käsitleti vaid
mõned aastad tagasi, ei soovita täiesti uusi materjale luua, vaid teha kaks visuaalset ja lihtsas
keeles kaasahaaravat materjali. Materjalis on lihtsalt välja toodud tähtsamad avatud noorsootöö
punktid ning väärtused ja vajadused.
● Selgitame, mis on noorsootöö, mis on avatud noortekeskus, toome välja avatud
noortekeskuse, mis ta on ja mis on tema eesmärk.
● Mida saab noortekeskuses noor – et see oleks arusaadav nii noorele, noorsootöötajale,
KOVile ja lapsevanemale.
● Varasemalt loodud töövihiku välja toomine.
● Noorsootöötaja roll noortekeskuses.
● Sidusvaldkondade lisandväärtus – miks on see oluline.
Materjalides tuleb lähtuda lugejast ja tema seostatusest infoga. Visuaalide tegemisel kaasame
Kati Orava.
Materjali valmides tehakse veebinar, kus tutvustatakse loodut.

5. Suvekampaania
Eesti ANK suvekampaania tarbeks toimus soovi avaldanud liikmetega koosolek, kus põrgatati
ideid. Maivi Liiskmann tegi kokkuvõtte, kuhu ideedega jõuti ning üheskoos juhatusega pandi
paika täpne idee.
Kampaania algab 29. juunil ja lõppeb 6. septembril 2020. "Uks on lahti" eesmärgiks on jagada
sõnumit, et noortekeskuste uksed on ikka lahti ning uksest sisenedes avaneb noorsootöö imeline
ja mitmekesine maailm just sellisena nagu noored seda näevad.
Kampaania raames on noortekeskusel kolm ülesannet:
1. teha pilt enda noortekeskuse uksest ja saata see Eesti ANK meilile (ank@ank.ee) hiljemalt 5.
juuliks;
2. teha piltide seeria või video enda noortekeskuses toimuvast ning saata see Eesti ANK meilile
(ank@ank.ee) hiljemalt 6. septembriks;
3. kajastada oma tegemisi kohalikus kogukonnas ning saata artiklid, videod, postitused jms Eesti
ANK meilile (ank@ank.ee) hiljemalt 6. septembriks.
Videoid ja fotokollaaže levitatakse noortekeskuste enda, nende kogukondade ja võrgustike
lehtedel, samuti Eesti ANK FB, Instagrami ja kodulehel. Kasutame märksõnu #uksonlahti ja
#avatudnoorsootöö
Osalejate vahel loositakse välja välitelk.
6. Põhikiri
Eesti ANK põhikiri vajab ülevaatamist. Seoses kevadise eriolukorraga nägime, et peame
põhikirja sisse tooma erinevaid veebilahenduse võimalusi. Samuti tekkis arutelu juhatuse
liikmete arvu ja kandideerimise osas ning liikmelisuse teemal.
Otsustati:
Põhikirja muudatuste teema võetakse uuesti arutusele augustis toimuval juhatuse koosolekul ning
vajadusel kinnitatakse sügisesel üldkoosolekul.
7. Üldkoosoleku korraldus
Eesti ANKi 2020. aasta teine üldkoosolek on kahepäevane ning toimub 12.-13. oktoober 2020
Pärnus.
Üldkoosoleku esimesel päeval toimub sidusvaldkondade seminar, kuhu on oodatud lisaks
noortekeskuse töötajale ka KOV esindaja. Teisel päeval toimub Eesti ANK üldkoosolek.
Korraldusega alustab tööd Eesti ANK büroo.
8. Personali teemad

Büroojuhi kohal oleva Carolyn Metsa viimane tööpäev on 31. juuli 2020. Sellega seoses toimus
juhatuses arutelu tööülesannete täitmise kohta. Kadi Laaneoks asub büroojuhi ülesandeid täitma
perioodil september - november 2020 peale seda võtab ülesanded üle Riin Luks.
9. Muud küsimused
-

Eesti ANK innovatsiooniseminar toimub 11. november Tartus.

-

Eesti ANKile tehti pakkumine rändeteemalise (maailmahariduse) stipendiumi
taotlemiseks. Idee oleks tuua noorsootöötajatele ja noortele lähemale rändeteema.
Stipendiumiga on võimalus teha koolitusi, anda võimalus liikmetele ennast arendada.
Stipendiumi taotlemisel on 5% omaosalust. Kuna info on alles värske arutletakse teemat
edasi.
Maivi Liiskmann tegi kokkuvõtte Eesti Noorsootöötajate Koguga kohtumisest.
Koosolekul kutsuti üles katuseorganisatsioone toetama noorsootöötajatele suunatud
seminari korraldust. Küsiti teistelt katusorganisatsioonidelt seminari läbiviimiseks
finantsilist tuge. Soovime enda poolt täpset eelarvet ja päeva ülesehitust enne toetamist.
Eesti ANK hakkab koguma kogemusloo artikleid. Tuleb leida inimesed, kes sooviksid
enda kogemust jagada ning meie omalt poolt annaksime vajadusel ette suunavad
küsimused. Büroo lähtus nimekirja koostamisel ENTK poolt pikaajalise noorsootöö
tunnustuse saanud inimestest. Esimesed kogemuslood: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek
Mekk, Anne Õuemaa, Anne Kivimäe.
Noorteinfo küsitluse tulemuste tutvustus. Üheskoos leiti, et sellest tuleks teha eraldi
artikkel, et teemat veel rohkem välja tuua.
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-

