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SISSEJUHATUS  

 

Järvakandi Avatud Noortekeskus (edaspidi ANK) on Järvakandi Vallavalitsuse hallatav 

noorsootööasutus. Arengukava on vajalik noorsootöö paremaks koordineerimiseks ja 

järjepideva arengu tagamiseks Järvakandi vallas. Dokumendis on kirjeldatud noortekeskuse 

senist tegevust ja hetkeolukorda, väljaselgitatud arendamist vajavad valdkonnad ning analüüsi 

tulemusena koostatud tegevuskava. Välja on toodud noortekeskuse missioon ja visioon, 

üldeesmärgid ning tegevuskava aastateks 2017– 2022, noorsootöö valdkondade kaupa, 

nimetatud on koostööpartnerid ja arengukava läbivaatamise kord. 

 

Arengukava koostamise meeskonna liikmed: 

 

NR NIMI AMET 

1.  Mikk Merekivi Järvakandi ANK noorsootöötaja/ juhataja 

2.  Kadi Liis Merekivi Vanema sihtgrupi esindaja 

3.  Heivi Äärma Järvakandi Kooli huvijuht 

4.  Birgit Jaansalu Järvakandi Kooli õpilasesindus 

5.  Katrin Kuum Lapsevanem/ vallaametnik 

6.  Merike Rego Järvakandi ANK noorsootöötaja/ juhataja KT 

7.  Kelly Kipper Vanema sihtgrupi esindaja/ vabatahtlik 

Järvakandi Avatud Noortekeskuse hetkeolukord 

Ülevaade 

Noortekeskuse eelkäijaks Järvakandis on Järvakandi Noorteklubi, mis alustas tegevust 

1.01.1999. aastal. Aluseks Vallavolikogu 21.12.1998 istungi otsus nr 48 „Järvakandi 

Noorteklubist”, millega anti Järvakandi noortele kasutada ruumid Järvakandi Gümnaasiumi 

internaadi hoones. Järvakandi Vallavalitsuse poolt loodi noortejuhi ametikoht.  

2004. a mais leiti uus võimalus jätkata tegevust spordiselts „Kalevi“ majas, mis 12.03.2007 

lepinguga nr 19-07 anti Järvakandi Vallavalitsusele 35 aastaks rendile sihtotstarbeliselt 

Järvakandi Avatud Noortekeskuse tegevusruumideks. 

Järvakandi Vallavolikogu 18.06.2008 otsusega nr 18 asutati noorteklubi õigusjärglasena 

Järvakandi Avatud Noortekeskus, mis on Järvakandi Vallavalitsuse hallatav asutus. Aastatel 

2009- 2010 tehti hoones Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastuse toel põhjalik remont 

ja 2010. a augustis avati renoveeritud kaasaegne noortekeskus. Maja on noortepärase 

sisustuse ja paljude vabaaja veetmise ning huvitegevuse võimalustega. Järvakandi Avatud 

Noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige aastast 2012.  

Üldandmed 

Nimi: Järvakandi Avatud Noortekeskus 

Järvakandi ANK asub Järvakandi vallas aadressiga:  

Tallinna mnt. 19, Järvakandi vald, 79101 RAPLAMAA. 

Telef.:489 4720, 5306 9253 

e-mail: ank@jarvakandi.ee   

Järvakandi valla pindala on 4,87 km
2
. Vallas elab 3.01.2017 seisuga 1231 elanikku. 

Järvakandi asub Rapla maakonna lõunaosas. Kaugus Tallinnast 78 km, maakonnakeskusest 

Raplast ligikaudu 28 km ja kõige lähemast suuremast tõmbekeskusest Pärnust 60 km.  

 

mailto:ank@jarvakandi.ee
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Järvakandi vald kuulub LEADER programmi raames Rohelise Jõemaa Koostöökogusse 

(www.joemaa.ee ) 

Finantseerimise allikad: 

Põhiline osa tegevus- ja personalikuludest kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

Mitteformaalse õppimise alajaotuste ja erinoorsootöö tegevuste käivitamisel taotletakse 

lisaressursse projektitaotluste kaudu ning võimalusel otsitakse sponsoreid erasektorist. 

Tegevusvõimalused 

Noortekeskus on koht, kus viiel päeval nädalas ( T- L) on võimalik veeta oma vaba aega: teha 

peale kooli koolitööd vajadusel noorsootöötaja juhendamisel, mängida erinevaid laua-, Wii ja 

Xbox mänge, kasutada arvutit ja internetti, kuulata muusikat, vaadata televiisorit, mängida 

lauajalgpalli või -tennist, joonistada, lugeda ning süüa teha. Meie keskusel on ronimissein ja 

seiklusrada. Head võimalused on näituste korraldamiseks. Noortel on võimalus käia 

teatriringis, õppida klaverit, osaleda noorteinfo tundides. Lisaks saavad noored osa võtta 

paljudest erinevatest sündmustest ja õppepäevadest. Noortekeskusel on olemas 

võimlemisvahendid: suured ja väikesed võimlemispallid, eri kaaluga hantlid, võimlemislindid 

ja -rõngad. Meil on sisustatud tervisenurk, kus saab tutvuda võimlemisvahendeid tutvustava 

õppematerjaliga nii paberkandjal kui ka videotena. Noortekeskusest saab laenutada rulluiske 

ja käimiskeppe. Meil on head tingimused ööbimiseks ja laagrite pidamiseks. 

Probleemid ja arenguvajadused 

Hetkeolukorra kaardistamiseks ning vajaduste analüüsimiseks osaleti Eesti Noorsootöö 

keskuse poolt algatatud üleriiklikus noorsootöö sise- ja välishindamise projektis, mille 

tulemusena selgusid parendusvajadused ning sellest lähtuvalt koostati tegevuskava. 

Täiendavalt toimusid fookusgrupid noorsootöö arenguvajaduste väljaselgitamiseks. 

 Vähesed võimalused tegutsemiseks erinevate huvidega noortele.  

 Vanem sihtrühm ei osale noorsootöös. 

 Noortekeskuses ei ole piisavalt töökohti. Napib tööjõudu, et võtta majast maksimumi 

ning pakkuda noortele piisavalt mitmekesist tegevust. 

 

Järvakandi Avatud Noortekeskuse missioon  

Tagada Järvakandi noortele aja- ja eakohased kooli-, töö- ja perevälised vaba aja veetmise 

parimad võimalused, mis on lõõgastavad ning harivad ning mille läbi kasvaks kogukonna 

ühtsus ja turvatunne.  

 

Järvakandi Avatud Noortekeskuse visioon aastaks 2022 

Toimib koostöö teiste noortekeskustega, sealhulgas rahvusvaheline koostöö. Noortekeskuses 

on loodud uued töökohad võimaldades korraldada vallas mitmekülgset ning võimalusterohket 

noorsootööd ja arendada noori läbi mitteformaalse õppimise. 

 

Üldeesmärgid ja juhtpõhimõtted 

1. Mitmekesistada võimalusi edukaks noorsootööks ja Noortevaldkonna arengukava 2014- 

2020 rakendamiseks. 

2. Noortel on piisavalt võimalusi kasulikuks ja arendavaks vaba aja veetmiseks. 

3. Noortel on tugev side Järvakandi aleviga ja kodukohatunne. 

4. Noorte tegevus on igakülgselt kajastatud erinevates infokanalites. 

5. Noorsootöösse on kaasatud vanem sihtgrupp. 

Juhtpõhimõtted suhetes noortega: 

Kliendikesksus Noortekeskuse lahtiolekuajal on valdav tähelepanu ja tegevus suunatud 

külastajale; noorsootöötaja on  noore jaoks olemas; töö dokumentidega, 

ürituste ettevalmistus ja  muu tegevus  toimub  ajal, mil keskus on 

külastajatele suletud. 

Professionaalsus Suheldes noortega käitume professionaalselt ja eetiliselt, lähtume kõigist 

http://www.joemaa.ee/
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seadustest ning konfidentsiaalsuse põhimõttest ja püsime enda pädevuse 

piirides. 

Empaatia Oleme osavõtlikud, märkame mures noort, toetame abivajajat ja  

vajadusel pöördume või suuname noore vastava spetsialisti poole. 

Tolerantsus Aktsepteerime teistsugust välimust, mõtlemist vastavalt 

ühiskonnanormidele. 

Uuenduslikkus,  

loovus 

Otsime uusi lähenemisi ja lahendusi ning näeme asju ka teiste 

vaatenurgast. 

Võrdsus  

suhtlemisel 

Noortega suhtlemisel lähtume võrdsuse põhimõttest ega näita kunagi  

üleolekut ning julgeme tunnistada ka oma vigu. 

Individuaalne  

lähenemine 

Noortega suheldes lähtume igaühe erinevatest vajadustest. 

 

Tunnustamine Märkame ka pisiasju, tunnustame positiivseid tegusid ning ideid. 

Meeskonnatöö Igal võimalusel püüame erinevaid tegevusi teha koos noortega. 

Paindlikkus Vajadusel teeme teisiti, teeme nõudmistes järeleandmisi. 

Juhtpõhimõtted suhetes töökaaslastega: 

Meeskonnatöö  

 

 

Kogu kollektiivil on „oma keskuse tunne”, tegutseme oma oskusi ja 

teadmisi rakendades ühise eesmärgi nimel, edastame üksteisele vajalikku 

infot ja toetame kaastöötajate ettevõtmisi. 

Vastutustunne,  

täpsus 

Vastutame oma tehtud ja tegemata tööde eest, täidame oma lubadused ja 

kohustused õigeaegselt. 

Professionaalsus  Tööd tehes rakendame oma teadmisi ja oskusi ning püüame teha alati  

paremini. Selleks arendame pidevalt ennast ja oma töökeskkonda.  

Näeme vigu ning oleme avatud konstruktiivsele ja viisakas vormis  

kriitikale. 

Märkamine,  

empaatia 

Märkame, mida vaja teha, paneme tähele kui kaaslane abi vajab, hindame 

enda ja teiste tööd ning hoolime ja aitame. 

Tunnustamine  Paneme tähele ja hindame kolleegide tööd, ka pisiasju. 

Uuenduslikkus,  

loovus 

Otsime uusi võimalusi ja lähenemisi muuta noorsootöö noortele 

atraktiivsemaks ning arendavamaks, näeme asju ka teiste seisukohast. 

Tolerantsus  Aktsepteerime teistsuguseid mõtteid ja väärtusi. 

Paindlikkus Parema tulemuse saavutamiseks oleme valmis sisse viima uuendusi ning 

muudatusi. 

 

4.3 Noortekeskuse peamised tegevusvaldkonnad, mida jätkata ja edasi arendada: 

• Regionaalne noorsootöö koordineerimine 

• Noortekeskuse töötingimuste täiustamine (infrastruktuur ja vahendid) 

• Noorte omaalgatuse- ja ettevõtluse toetamine ning mentorlus selle rakendamise perioodil 

• Vabatahtlike programmide rakendamine 

• Rahvusvaheline noorsootöö 

• Noorte nõustamine ja koolitus vastavalt vajadustele 

• Avatud noorsootöö meetodi jätkuv kasutamine teenuste pakkumisel 

• Infotöö kvaliteetsem rakendamine 

• Nõustamis- ja teavitusteenuste vahendamine 

• Osalusvõimaluste suurendamine läbi koostöö noorteorganisatsioonidega 

• Interaktiivsed tegevused ja programmid (seikluskasvatus, teemaüritused jms)  

• Väikelastega noorte vanemate aktiivsem kaasamine läbi noorsootöö võimaluste 

• Koostöö eri põlvkondade vahel 
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5. Noorsootöö valdkondade tegevuskava  

Valdkond Tegevus Tulemuse indikaator Rahastaja Ajakava Vastutaja 
Koolitus Töötajate suunamine erinevatele 

koolitustele ja teabepäevadele 

ANK töötajad osalevad koolitustel, mis 

on neile arendavad ja vajalikud 

ANK eelarve 

projektid 

pidev ANK 

juhataja 

Noorte osalus Kaasata noori kõikidesse 

otsustusprotsessidesse, mis 

puudutavad nende tegevusi ja heaolu 

On loodud noortekogu, kes on huvitatud 

koostööst ANK-i juhtkonnaga 

KOV + pidev ANK 

töötajad 

Teavitamine Noortekeskuse tegevuse pidev 

kajastamine facebooki profiilil ja 

kohalikus lehes artiklite ja reklaami 

kaudu 

Kohalikus lehes on igas väljaandes 

vähemalt üks lõik ANK-st või sealsetest 

tegevustest  

KOV  pidev ANK 

töötajad 

Noorte 

nõustamine 

Noortele nõustamisteenuste 

pakkumine 

Vastavalt vajadusele pakutakse 

vajajatele nõustamisteenust 

Projektid pidev ANK 

töötajad 

Töökasvatus  Töö- ja puhkelaagrite 

organiseerimine ja läbiviimine, 

erinevate tööalade tutvustamine läbi 

teemaõhtute 

Igal suvel toimub laager ja võetakse osa 

ühislaagritest, 

vähemalt kord kvartalis toimub 

teemaõhtu 

Projektid + 

KOV + 

omaosalus 

pidev  

ANK 

töötajad 

Huvitegevus  Huviringide juhtide leidmine ja 

igakülgne toetamine 

Töötab 6 aktiivset huviringi, millest 2 

palgalised 

Projektid + 

KOV  

pidev ANK 

juhataja 

Noorte tervistav  

ja arendav 

puhkus 

Tervistava ja arendava puhkuse-

võimaluste loomine projektide ja 

laagrite korraldamise kaudu 

Suvel, kevadel, sügisel ja talvel 

toimuvad ööbimisega 2- 3 päevased 

noortepäevad 

Projektid + 

KOV + 

omaosalus 

4 X aastas, 

igal aastal 

ANK töötajad 

Rahvusvaheline 

noorsootöö 

Otsida koostööpartnereid 

välisriikidest arendamaks 

rahvusvahelisi sidemeid, 

noortevahetusi vms 

Toimib koostöö rahvusvahelisel tasandil Projektid + 

KOV + 

koostööpartn

erid 

1 X aastas 

igal aastal 

ANK 

töötajad 

Noorsoo-

uuringud 

Osaleda noorsoo uuringutes ja viia 

läbi uuringuid kohalikul tasandil, 

kasutada infot noorsootöö 

organiseerimiseks 

Välja on selgitatud Järvakandi noorte 

ootused ANK-ile 

Projektid + 

KOV  

pidev ANK 

töötajad 

Eri rahvuste 

lõimumine 

Kaasata eri rahvusest noori 

noorsootöö protsessidesse 

Eri rahvusest noored osalevad 

noorsootöös 

Projektid + 

KOV 

pidev ANK 

töötajad 

Noorteinfo ja 

noorteinfo 

kohvik 

Noor teab oma võimalusi, oskab 

teha huvidele ja võimetele vastavaid 

teadlikke valikuid  

 Projektid + 

KOV 

1 X kuus 

igal aastal 

ja 1 X 

nädalas 

igal aastal 

ANK 
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Ettevõtlikud 

noored 

Noor teab oma võimalusi ning 

tunneb huvi ettevõtluse vastu ja on 

valmis looma ettevõtet 

 Projektid + 

KOV 

 ANK 

Kaasav ja 

kaasatud noor 

Õpilasesinduste ja aktiivsete noorte 

koostöö soodustamine. Iga Rapla-

maa noorsootöö koostöögrupi KOV 

korraldab ühe kohtumisõhtu, kus 

tutvustatakse noorte tegevust ja 

organiseeritakse ühistegevusi   

Noored on koostööaltid ning leiavad 

võimalusi erinevate sündmuste 

korraldamiseks koos teiste KOV-ide või 

teiste riikide noortega 

Projektid +  

KOV 

 ANK 

Toimiv ja 

toetav koostöö-

võrgustik 

Eluks vajalike teadmiste ja oskuste 

õpetamine, sotsiaalsete pädevuste 

arendamine. Noorte täiskasvanute 

kaasamine noorsootöö teenustesse ja 

kogukonna tegemistesse 

Noorsooteenustest seni kõrvale 

jäänud vanema sihtgrupi kaasamine 

ja aktiveerimine. 

Koostöö tihendamine erinevate 

põlvkondade vahel 

Toimib täisealiste noorte õpiklubi 

Laste ja eakate ühised ettevõtmised 

Projektid + 

KOV 

 ANK 
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6. Koostööpartnerid 

 Järvakandi Vallavalitsus 

 Järvakandi Kool 

 Rapla Maavalitsus 

 Lääne politseiprefektuur 

 Lääne Eesti Päästekeskus 

 Järvakandi Klaasimuuseum 

 Järvakandi Aleviraamatukogu 

 MTÜ (klaasiring) 

 OÜ Klaasistuudio 

 OÜ Treksi teraapiad 

 Teised noortekeskused 

 Eesti Noorsootöökeskus 

 Eesti ANK 

 Euroopa Noored 

 Järvakandi eakate päevakeskus 

 Järvakandi lasteaed Pesamuna 

 

7. Arengukava läbivaatamise kord 

Järvakandi ANK arengukava vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas. Vajadusel teeb 

arengukava meeskond ettepanekuid ning täiendatakse tegevus- ja ajakava. Meeskonda 

kuuluvad Järvakandi Vallavalitsuse esindaja, noortekeskuse juhataja, noorsootöötajad, 

noored, lapsevanemad ning võimalusel mõne teise noortekeskuse esindaja. 
 


