
Eesti   ANK  üldkoosolek  2/2021

   

Aeg: 27.   oktoober 2021, 10.00 - 14.00

Koht: Zoom veebikeskkond

Osalejad: Koosolekule on registreerunud 43 hääleõiguslikku esindajat ja 17 külalist.

Juhataja:  Ege Enok Protokollija: Kadi Laaneots  

Päevakord:  

1. Päevakorra tutvustus ja kinnitus, protokollija valimine
2. Avatud noorsootöö olemus
3. Pädevuste õpikava
4. Noorteaktiivi juhend
5. Tugila programmi kokkuvõte
6. EANK info saamine
7. Logiraamat
8. Noorteinfo töötoad
9. Eesti ANK liikmete tunnustamine
10. Eesti ANK aumärkide jagamine
11. Info jagamine + küsimused

Arutelud   ja   otsused:  

1. Päevakorra tutvustus kinnitamine

Eesti ANK juhatuse esimees Ege Enok juhatab sisse Eesti ANK üldkoosoleku ning kinnitab
koosoleku juhatamise. Koosoleku juhatajana tutvustab päevakorda, mis oli eelnevalt saadetud
liikmetele tutvumiseks, ning teeb ettepaneku määrata üldkoosoleku protokollijaks Kadi
Laaneotsa.

Toimub päevakorra kinnitamise hääletus.

Otsustati:

Päevakord häälte enamusega vastu võetud.

Ege Enok kinnitatud koosoleku juhatajaks ning Kadi Laaneots kinnitatud üldkoosoleku
protokollijaks.

Hääletusel osales 43 liiget, poolt oli 43 liiget, vastu oli 0 liiget, erapooletuid oli 0 liiget.



2. Avatud noorsootöö olemus

Kadi Laaneots viib üldkoosoleku osalejate seas läbi Kahooti teemal “Avatud noorsootöö
olemus”. Kahoot võimaldab osalejatel üldkoosolekuks häälestuda ning avatud noorsootöö ja
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse teemal oma teadmisi värskendada ja kinnitada.

3. Pädevuste õppekava

Kerli Kõiv tutvustab valminud “Noorte pädevuste õpikava noortekeskustes” dokumenti, mille
sihtrühmaks on noorsootöö seaduse mõistes 7-26-aastased noored ning fookuses noorte
pädevuste arendamine läbi noortekeskuste tegevuste. Pädevuste käsitlemisel on aluseks võetud
noorsootöö seadusele ja Noortekeskuste Hea Tava dokumendile tuginedes noorsootöö roll
7-26-aastaste noorte arengus oluliste pädevuste arengus, pädevused, mis on välja toodud
põhikooli riiklikus õppekavas, gümnaasiumi riiklikus õppekavas, elukestva õppe pädevuste
raamistikus, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võtmepädevustena, noorsootöötaja
kutsestandardis ning üldpädevuste käsiraamatus.

Toimub dokumendi rakendamise arutelu gruppides.

Kokkuvõte:

Koosolekul osalejate tagasisidel on tegemist väga olulise dokumendiga, millele sisulisi täiendusi
kellelgi soovi teha ei ole. Nähakse võimalust pädevuste õppekava rakendada oma igapäevatöös
noortele tegevuste olulisuse selgitamiseks, koostöös koostööpartneritega (näiteks ühisüritused
kooliga), erinevate projektikonkursi taotluste kirjutamisel ning ka spetsiifiliste tegevuste
elluviimisel (näiteks laagrid ja huviringid). Kerli Kõiv teeb ettepaneku piloteerida pädevuste
õppekava rakendamist noortekeskustes 2022 aasta kevadeni ning teha selleteemaline kokkuvõtte
EANK kevadisel üldkoosolekul aastal 2022. EANK kooskõlastab pädevuste õppekava HTM-i ja
Harnoga ning hiljemalt 2021. aasta lõpuks pannakse dokument avalikuks kasutamiseks
www.ank.ee lehel asuvasse E-varaaita. Dokumendi avaldamisel teavitatakse EANK liikmeid
meililisti ja Facebooki grupi kaudu.

4. Noorteaktiivi juhend

Riin Luks tutvustab loodud “Noortekeskuse aktiivgrupi loomise kirjeldus” dokumendi, mis sai
alguse 11. november 2020 toimunud EANK liikmete Innovatsiooniseminarilt. Seminaril selgus,
et puudub kirjeldus, mis selgitab noortekeskuse aktiivgrupi olemust, tingimusi ja
rakendamisvõimalusi. Antud dokument on algatatud just viimasest vajadusest ning kirjeldab
noortekeskuse aktiivgrupi loomisega seotud põhimõtteid.

Toimub dokumendi rakendamise arutelu gruppides.

http://www.ank.ee


Kokkuvõte:

Koosolekul osalejate tagasisidel dokumendile sisulisi täiendusi kellelgi soovi teha ei ole. EANK
kooskõlastab noortekeskuste aktiivgrupi loomise kirjelduse HTM-i ja Harnoga ning hiljemalt
2021. aasta lõpuks pannakse dokument avalikuks kasutamiseks www.ank.ee lehel asuvasse
E-varaaita. Dokumendi avaldamisel teavitatakse EANK liikmeid meililisti ja Facebooki grupi
kaudu.

5. Tugila programmi kokkuvõte

Heidi Paabort teeb kokkuvõtte Tugila programmist aastatel 2015-2021. Alates 2016 aastat on
Tugila kaudu toetatud üle 11000 noore. Oluline on kinnitus, et Tugila programmi mudeli
rakendamine jätkub, küll aga lõppeb 28. veebruar 2022 Tugila riiklik hange ning seetõttu ka
EANK poolne riiklik koordineerimine.

10. detsembril toimub riikliku NEET-staatuses noorte riikliku teenusmudeli edasiste
rakendamiste võimaluste tutvustamise seminar, kõigil huvilistel on võimalik sellega virtuaalselt
liituda.

6. EANK info saamine

Riin Luks palub EANK liikmetelt sisendit, keda esitada Noorte Heaks tunnustuskonkurssile.
EANK meeskond vaatab laekunud kandidaadid üle ning esitab nende inimeste/sündmuste/
tegevuste kandidatuurid, keda ja või mida on esitatud liikmete poolt rohkem kui üks kord.
Samuti palub Riin Luks sama vormi kaudu anda märku ka noorsootöönädala tegevustest
noortekeskustes, mida EANK kajastab siis oma novembrikuu infokirjas.

7. Logiraamat

Heidi Paabort tutvustab Logiraamatut ning võimalusi, mida saavad noortekeskused
Logiraamatuga teha. Oluline on, et kõik noortekeskused koguvad andmeid ühte moodi, kuid iga
noortekeskus saab ise otsustada, milliseid andmeid nad koguvad. Põhiliselt keskendutakse neljal
teemal:

● Igapäevaste andmete kogumine - milliseid andmeid ja kuidas saab Logiraamatus
talletada;

● Kasutajate/osalejate andmete muutmine - kuidas on võimalik kasutajanimesid ja teisi
andmeid muuta ja/või arhiveerida;

● Statistika - millist statistikat on võimalik süsteemist saada ning kuidas olemasolevaid
andmeid vastavalt vajadusele filtreerida;

● Korrektne töökorraldus - kuidas on võimaldatud uute kontode loomine, noortekeskuse
andmete muutmine, noortekeskusega seotud kasutajate õiguste haldamine.

http://www.ank.ee


Logiraamatu tutvustus on järelvaadatav ning saab olema kõigile liikmetele kättesaadav. Samuti
on olemas kirjalik juhend, mille põhjal saab Logiraamatu olemusega tutvuda.

Kadi Laaneots teeb üleskutse, et kõik, kes soovivad Logiraamatut kasutusele võtta, kuid
tehniliste ja/või IT võimaluste puudumisel pole saanud seda teha, EANK-iga otse ühendust võtta
ning proovime aidata.

Koosolekul osalevate liikmete poolt, kes oma töös Logiraamatut kasutavad, tuleb tagasiside, et
soovitavad väga kõigil keskustel Logiraamat kasutusele võtta. See on nende igapäeva tööd väga
palju lihtsustanud ja aidanud paremini külastatavuse andmeid süstematiseerida.

8. Noorteinfo töötoad

Riin Luks tutvustab noorteinfo töötubade juhendmaterjale ning innustab liikmeid neid oma
noortega ja ka kogukonnas laiemalt kasutama. Samuti on väga oluline töötubade toimumine ja
osalenud noorte arv statistika vormi kaudu edastada, materjalid ja link saadetakse liikmetele ka
meililisti.

9. Eesti ANK liikmete tunnustamine

Eesti ANK tunnustusstatuudikohaselt on võimalus kord aastas tunnustada Eesti ANK liikme või
liikmete esindajaid, kes on oma tegevustega aasta jooksul ja ka varasemalt panustanud Eesti
ANK tegevustesse. Liikmetel oli võimalus esitada tunnustusettepanekuid, mille seast Eesti ANK
juhatus otsuse langetas. Sel aastal otsustas juhatus tunnustada Kristina Masenit (Põlva Avatud
Noortekeskus) ja Karoliine Ausi (Pärnu Noorte Vabaajakeskus). Virtuaalsed tunnustused anti
saajatele koosolekul üle, reaalsed tunnustused toimetatakse kohale esimesel võimalusel.

10. Eesti ANK aumärkide jagamine

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tunnustusstatuudi kohaselt tunnustatakse kord aastas
aumärgiga EANK liikmeid, kes on pikaajaliselt kuulunud organisatsiooni, vastavalt 5-, 10- või
15-aastat. Kuna sel aastal on ka esmakordselt liikmekeskusi, kellele täitus liikmena 20 aastat,
võttis EANK juhatus vastu otsuse (juhatuse protokoll 10/2021) tunnustada teemant aumärkidega
neid keskusi, kes on asutamisest tänaseni liikmed olnud.

Sel aastal tunnustati järgnevaid keskusi:

Teemant aumärk (20 aastat liige)

● Kambja Pere- ja noortekeskus
● Põltsamaa noorte ja- elukestva õppe keskus

Hõbe aumärk (10 aastat liige)

● Kiisa Noortekeskus
● Kohtla-Nõmme Noortekeskus

● Maidla Noortekeskus
● Meremäe Avatud Noortekeskus



● Misso Noortetuba
● Paala Noortekeskus
● Paikuse Avatud Noortekeskus

Panoke
● Saku Noortekeskus
● Sillamäe Avatud Noortekeskus ESN

● Sürgavere Noortekeskus
● Suure-Jaani Noortekeskus
● Vastemõisa Noortekeskus
● Võhma Noortekeskus

Pronks aumärk (5 aastat liige)

● Abja Noortekeskus
● Anna Noortetuba
● Are Noortekeskus
● Aste Noortekeskus
● Iisaku Noortekeskus
● Jõhvi Avatud Noortekeskus
● Kääpa Noortekeskus
● Kiili Valla Noortekeskus
● Koigi noortekeskus
● Kuldre noortekeskus
● Kuusalu noortekeskus
● Lümanda noortekeskus

● Pärnu - Jaagupi Noortekeskus
● Rakke Noortekeskus
● Rannu Noortekeskus
● Sargvere Noortetuba
● Sõmerpalu Noortekeskus
● Tarbja Noortetuba
● Tarvastu Avatud Noortekeskus
● Tornimäe Noortekeskus
● Veriora Noortekeskus

Aumärgid antakse pidulikult üle Eesti ANK juubelipeol (kevad 2022).

11. Info jagamine + küsimused

Swedbanki esindaja Mari-Liis Jääger tutvustav virtuaalreaalsuse rahatarkuse mängu. Mängu
kasutamiseks on vajalik virtuaalprillide olemasolu või võimalus neid laenutada, mäng on EANK
liikmetele tasuta kasutamiseks.

Round Table Estonia president Hanno Liiva tutvustab Round Table’i organisatsiooni ning nende
tegutsemist Eestis. Organisatsiooni üks peamisi eesmärke on heategevuse tegemine ning sellega
seoses otsivad nad hetkel uusi koostöökohti heategevuse tegemiseks. Hanno Liiva teeb üleskutse,
et kõik noortekeskused, kes sooviksid nendega koostööd teha, võivad ühendust võtta ja täpsemad
tegevused lepitakse koos kokku.

Kadi Laaneots tutvustab novembri lõpus toimuvat EANK liikmetele suunatud turunduskoolitus,
mida viib läbi Kristina Masen. Koolitusele on võimalik registreeruda kuni 12. novembrini.

Riin Luks tutvustab valminud rahatarkuse mängu. Protsess on jõudnud sinna faasi, et mäng on
valmis ning läheb trükkimisse, kõigil liikmetel on võimalus anda teada, kui nad soovivad mängu
oma keskustesse. Mäng on EANK liikmetele tasuta.



Kadi Laaneots anna teada, et EANK 20 juubelipidu ja avatud noorsootöö konverents toimub
Kloogaranna lastelaagri alal 19.-20. mai 2022. Juubelipeol antakse üle kõik pikaajaliste liikmete
aumärgid. Täpsem info peo kohta saadetakse liikmetele 2022. aasta kevade alguses.

Ege Enok kuulutab üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja Protokollija

Ege Enok Kadi Laaneots


