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EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 26. ÜLDKOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

 

Toimumisaeg: 16.11.14 

Toimumiskoht: Tartu Raadimõisa Hotell 

 

Algus: 14.00 

Lõpp: 16.30 

 

Täisliikmeid seisuga 16.11.2014: 33 

Osalejad: 23 

1. AEGEE-Tallinn, Aivar Joorik 

2. AEGEE-Tartu, Margus Laanisto 

3. AIESEC Eesti, Inga Ulm 

4. BEST-ESTONIA, Indra Tupp 

5. EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Triin Salmu 

6. Noorteühing Eesti 4H, Birgit Kuslap 

7. Eesti Gaidide Liit, Irmeli Alt 

8. LGBT Ühing, Karin-Maria Virkus 

9. Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Jari Pärgma 

10. Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit, volitus: Eesti Gaidide Liit 

11. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus, Emily Rosenberg 

12. Eesti Skautide Ühing, Laura Õigus 

13. Noorteühendus ELO, volitus: Eesti Skautide Ühing 

14. Noored Sotsiaaldemokraadid, Karl Kirt 

15. Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Elina Peekmann 

16. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Mariin Kärp 

17. Tegusad Eesti Noored, Annemari Sepp 

18. Urban Style, Mari Venski 

19. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Elinor Õunap 

20. AUH, Keijo Lindeberg 

21. Tartumaa Noortekogu, Toomas Laigu 

22. Järvamaa noortekogu, Triinu Kopelmäe 

23. Erasmus Student Network Eesti, Andres Soop 

 

Puudujad: 10 

1. Eesti Väitlusselts 

2. IRL Noored 

3. Juvente 

4. Eesti Keskerakonna Noortekogu 

5. MuG Estonia 

6. Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud 

7. YFU Eesti 

8. Hiiumaa Ankur 
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9. Tallinna linna noortevolikogu 

10. Tartu linna noortevolikogu 

 

Külalised: 

1. Reet Sillavee, ENL 

2. Karl Hallik, ENL 

3. Kristen Aigro, ENL 

4. Elo Lättemägi, Eesti Gaidide Liit, Tartu valla noortevolikogu 

5. Ragnar Luup, Eesti Skautide Ühing 

6. Monika Iskül, Eesti Skautide Ühing 

7. Triino Lest, ENL, Huvijuhtide Liit 

8. Ellinor Radsepp, Haapsalu noortevolikogu 

9. Maris Sild, Noored Sotsiaaldemokraadid 

10. Anna Vaida, Noored Sotsiaaldemokraadid 

11. Kristjan Tedremaa, ENL 

12. Anete Hela Pulk, Lääne-Virumaa noortekogu 

13. Lele Luup, Eesti Õpilasesinduste Liit 

14. Egert Mitt, ENL 

15. Reimo Ärm, Best-Estonia 

16. Angela Korela, Kanepi valla noortevolikogu 

17. Helena Lattik, Kanepi valla noortevolikogu 

18. Jaak Madison, EKRE noortekogu Sinine Äratus 

19. Harri Puskar, ENL 

20. Liisa Lillemets, ENL 

21. Triin Bõstrov, ENL 

22. Tõnis Teinemaa, Tallinna Linna noortevolikogu 

23. Kristen H. Sepp, Tegusad Eesti Noored 

24. Marike Kiivit, Abja valla noortevolikogu 

25. Irmeli Alt, Eesti Gaidide Liit 

26. Regina Gjordmon, Noarootsi noortevolikogu 

27. Joosep Vaikre, Noarootsi noortevolikogu 

28. Mariah-Theresa Turbel, Viljandimaa noortekogu 

29. Kadi Vahtra, ENL 

30. Eveli Jõesaar, ENL 

31. Kaspar Jüristo, MUG Estonia 

32. Matis Jaobi, Aegee-Tallinn 

 

Juhatajad: Mihkel Sari 

Protokollija: Marju Tamp 

 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni 

kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine  

3. Juhatuse aruande heakskiitmine (2014. a tegevuskava ja eelarve täituvus)  

4. Nõukogu aruande heakskiitmine 

5. Revisjonikomisjoni aruande heakskiitmine 

6. 2015. a tegevuskava vastuvõtmine 

7. 2015. a eelarve vastuvõtmine 

8. ENLi Riigikogu platvormi kinnitamine 
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9. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine 

10. Noorteühenduste rahastuspõhimõtete kinnitamine 

11. ENLi liikmete osalemise hea tava vastuvõtmine 

12. Nõukogu liikme valimine 

13. Muud ettetulevad küsimused 

 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja 

redaktsioonikomisjoni kinnitamine 

Juhatuse ettepanek on üldkoosoleku juhatajaks kinnitada Mihkel Sari. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu 

Otsus: üldkoosoleku juhatajaks kinnitada Mihkel Sari. 

 

Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Marju Tamp, häältelugemiskomisjoni Kuldar 

Adel, Mariin Kärp ja Magnus Liir ning redaktsioonikomisjoni Harri Puskar ja Triinu Kopelmäe. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: koosoleku protokollijaks kinnitada Marju Tamp, häältelugemiskomisjoni kinnitada 

Kuldar Adel, Mariin Kärp ja Magnus Liir ning redaktsioonikomisjoni kinnitada Harri Puskar ja 

Triinu Kopelmäe. 

 

2. Päevakorra kinnitamine  

Ettepanek on ENLi 26. üldkoosoleku päevakord kinnitada järgmiselt: 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni 

kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine  

3. Juhatuse aruande heakskiitmine (2014. a tegevuskava ja eelarve täituvus) 

4. Nõukogu aruande heakskiitmine 

5. Revisjonikomisjoni aruande heakskiitmine 

6. 2015. a tegevuskava vastuvõtmine 

7. 2015. a eelarve vastuvõtmine 

8. ENLi Riigikogu platvormi kinnitamine 

9. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine 

10. Noorteühenduste rahastuspõhimõtete kinnitamine 

11. ENLi liikmete osalemise hea tava vastuvõtmine 

12. Nõukogu liikme valimine 

13. Muud ettetulevad küsimused 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL 26. üldkoosoleku päevakord on kinnitatud järgmiselt: 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni 

kinnitamine 

2. Päevakorra kinnitamine  

3. Juhatuse aruande heakskiitmine (2014. a tegevuskava ja eelarve täituvus) 

4. Nõukogu aruande heakskiitmine 

5. Revisjonikomisjoni aruande heakskiitmine 

6. 2015. a tegevuskava vastuvõtmine 

7. 2015. a eelarve vastuvõtmine 

8. ENLi Riigikogu platvormi kinnitamine 

9. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine 
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10. Noorteühenduste rahastuspõhimõtete kinnitamine 

11. ENLi liikmete osalemise hea tava vastuvõtmine 

12. Nõukogu liikme valimine 

13. Muud ettetulevad küsimused 

  

3. Juhatuse aruande heakskiitmine (2014. a tegevuskava ja eelarve täituvus)  

Reet Sillavee teeb ülevaate ENLi 2014. aasta tegevuskava ja eelarve täituvusest. 

 

Küsimused: 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): Milline on juhatuse silmis olnud kõige suurem 

katsumus ja millised tegevused pole läinud plaanipäraselt? 

R. Sillavee:  käesoleva aasta tegevuskava on koostatud teise meeskonna ja juhatuse poolt 

ning uuel juhatusel oli ennast sinna keeruline asetada.  

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL juhatuse aruanne on heaks kiidetud 

 

4. Nõukogu aruande heakskiitmine 

Vladimir Svet teeb ülevaate nõukogu aruandest. 

 

Küsimused: 

Maris Sild (Noored Sotsiaaldemokraadid): Kes on nõukogu liikmed? 

V. Svet: Triino Lest, Jana Schmidt, Laura Õigus ja Vladimir Svet. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL nõukogu aruanne on heaks kiidetud. 

 

5. Revisjonikomisjoni aruande heakskiitmine 

Maris Sild teeb ülevaate revisjonikomisjoni aruandest.  

 

Küsimusi ei ole. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: Revisjonikomisjoni aruanne on heaks kiidetud. 

 

6. 2015. a tegevuskava vastuvõtmine 

R. Sillavee teeb ülevaate 2015. a tegevuskavast. 

 

Küsimused: 

T. Laigu: Kas tegevuskava formaat on eelmise aastaga sama või muutunud? 

R. Sillavee: Formaat on veidi muutunud, varasemalt on olnud eraldi liikmete, noortepoliitika ja 

üldjuhtumise osa, kuid nüüd on tegevused jaotatud strateegiliste eesmärkide järgi.  

T. Laigu: Eelmine tegevuskava oli väga põhjalik ja mõjutas suuresti ka ENLi aastatoetuse 

saamist. Uus tegevuskava on lühem, kas te mõtlesite uut tegevuskava luues, et see võib 

mõjutada toetuse saamist? 

R. Sillavee: Tegevuskava on sisutihe, tegevused  eesmärgistatud suurte plaanide ellu 

viimisele, sh lähtub tegevuskava riiklikust noortevaldkonna arengukavast 2020.  

Jari Pärgma (Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon): Rääkisite, et olete mõeldud materjalide 

tõlkimise peale inglise ja vene keelde.  Kas olete mõelnud ka viipekeelde tõlkimise peale? 
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R. Sillavee: Dokumentide tõlkimist viipekeelde tänasel päeval plaanis ei ole. Küll aga jätkame 

viipekeeletõlgi teenuse tagamist ENLi sündmustel. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Märkame suurt tööd, mis on tehtud noortepoliitika 

platvormiga. Kuid kuna see on tänaseks päevaks juba vananenud dokument, mida on 

pidevalt ümber tehtud, siis teeme ettepaneku järgmisel aastal koostada nullist uus 

noortepoliitika platvorm. 

R. Sillavee: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

Karl Kirt (Noored Sotsiaaldemokraadid): Üks tähelepanek, mis puudutab valimisea 

langetamise punkti. Seal on põhiseaduse muutmise tähtajaks 2015 kevad, kuid kindlasti ei 

saa see nii kiiresti juhtuda, kuna uus koosseis koguneb alles heal juhul aprilliks. Ettepanek on 

tähtajaks panna 2015 sügis.  

R. Sillavee: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL tegevuskava 2015. aastaks on vastu võetud. 

 

7. 2015. a eelarve vastuvõtmine 

R. Sillavee teeb ülevaate 2015. a eelarvest. 

 

Küsimused: 

T. Laigu: Miks on otsustatud aseesimees täiskoormusele viia? Kas uus juhatus jätkab 

samamoodi, et aseesimees täiskohaga ja esimees poole kohaga?  

R. Sillavee: reeglina peaks täiskohaga olema juhatuse esimees, kuid 2015. aastal ei ole mul 

kui juhatuse esimehel võimalik täiskohaga panustada. Küll aga on vajalik, et keegi juhatusest 

täiskohaga olemas ja 2015. aastal on selleks juhatuse aseesimees. Uue juhatuse osas ei ole 

veel mõeldud, kas see jätkub ka nii.  

T. Laigu: Täpsustav küsimus, et praegu kinnitame sellise korra, kus aseesimees on 

täiskohaga, mis hiljem võib muutuda vastupidiselt esimehe ametikoha koormusega? 

R. Sillavee: Tegelikult on see juba 2016. aasta küsimus, aga põhimõtteliselt küll.  

H. Puskar: Redaktsioonikomisjon teeb ettepaneku, et korda tuleb teha komakohad eelarves, 

et oleks ühtne stiil (kas komad või punktid). 

R. Sillavee: Juhatus on ettepanekuga nõus. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL eelarve 2015. aastaks on vastu võetud. 

 

8. ENLi Riigikogu platvormi kinnitamine 

Liisa Lillemets teeb ülevaate ENLi Riigikogu platvormist. 

 

Küsimused: 

Harri Puskar (redaktsioonikomisjon): muudatusettepanek: punkt nr 6, kus praegune sõnastus 

on järgmine „Majandus-, ettevõtlusõpe, karjääriõpe ja nõustamise kättesaadavus 

üldhariduskoolides ning kutseõppeharidustes tuleb suurendada. Põhikoolis ja gümnaasiumis 

peab karjääriõpe olema kohustuslik, sisaldades endas ka praktikat “. Ettepanek on kõikide 

nende ainete nimetused ära muuta nii, et pole õpe, vaid õpetus, sest õpetus on konkreetselt 

see aine, millest räägime. Kui räägime laiemalt, siis ka nõustamisest peale tunde, kuid meie 

mõte on rääkida ainult karjääriõpetusetunnist. Mistõttu uus sõnastusettepanek on järgmine 

„Majandus-, ettevõtlusõpetuse, karjääriõpetuse ja nõustamise kättesaadavus 

üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes tuleb suurendada. Põhikoolis ja gümnaasiumis 

peab karjääriõpetus olema kohustuslik, sisaldades endas ka praktikat sealhulgas ka 
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vaatluspraktikat“ 

L. Lillemets: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.   

K. Kirt: Pärast märtsikuud toimub kohe koalitsioonileppe moodustamine. Kas ENL juhatus või 

nõukogu on mõelnud, kuidas need tänased ettepanekud, mis on kinnitatud, jõuaksid ka 

koalitsioonileppesse, kuna see on kiire protsess? 

H. Puskar (ENLi noortepoliitika nõunik): Punktide viimine koalitsioonileppesse algab kohe 

pärast valimisi ja käib tavapärase lobitöö kaudu. Meie suhtleme nende inimestega, kes 

töötasid välja erakondade valimisprogrammi hariduse ja noorte peatükid. Läbi nende 

proovime oma punktid saada ka koalitsioonileppesse. Kontaktid nende inimestega on juba 

olemas, eesmärk on, et proovime juba täna viia erakondade valimisprogrammidesse. 

T. Laigu: Tegelikult algab selline protsess juba täna, olles ise Õpilasliidus sarnase platvormi 

eestvedaja nägin, et kaasata tuleb suurt gruppi vabatahtlikke, kes suhtlesid kõikide 

potentsiaalsete poliitikutega. Loodan, et Harri loob sarnaselt meeskonna, kes tegeleb sellega.  

 

Hääletamise tulemus: 22 poolt, 1 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENL Riigikogu platvorm on kinnitatud. 

 

9. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine 

Triin Bõstrov teeb ülevaate ENLi noortepoliitika platvormist. 

 

Küsimused: 

Redaktsioonikomisjonile laekunud muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek 1: Lk 5 punkt 10 noorte osalusest: Noorte õigus MTÜ-ga liitumiseks ja 

nende juhtimiseks on liigselt piiratud. Ettepanek on punkt välja võtta, kuna 

noorteühendustega saab ise liituda 15. aastaselt. MTÜ juhtimisega kaasnevad kohustused, 

mida ei saa panna alaealistele. 

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

Muudatusettepanek 2: Lk 5 osaluse seisukohad punkt nr 2: „Noorte kaasamine toimub 

eelkõige noorte endi poolt moodustatud noorte osaluskogude ja esindusorganisatsioonide, 

aga ka läbi poliitikas mõjutatavate organiseerumata noorte otsese kaasamise.“ Ettepanek ära 

võtta kaks sõna: „poliitikas mõjutatavate“, sest see ei anna sisulist väärtust.   

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

Muudatusettepanek 3: Noorte osaluse peatükk lk 6 seisukoht nr 3: „Et noorest saaks aktiivne 

kodanik, peab ta saama võimalikult varajasest east enda elu puudutavaid otsuseid sobivas 

vormis mõjutada ning saama sellest positiivseid osaluskogemusi. Muuhulgas on panustada 

kooli demokraatia arengusse.“ Ettepanek on muuta ära viimane lause „Muuhulgas on oluline 

panustada osaluskogude ja kooli demokraatia arengusse.“ Põhjendus on see, et ENLi jaoks on 

osaluse valdkonnas kooli demokraati sama tähtis kui osaluskogud, mistõttu on mõistlik 

mõlemad punktid ära mainida.  

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

Muudatusettepanek 4: 3 ptk, mis on noorteühenduste areng, rahastus ja koostöö, lk 11 

nõrkuste loetelus punkt number üks „Taotlusvõimalused väikestele ja suurtele 

noorteühendustele on liiga erinevad. Liiga vähesed organisatsioonid kvalifitseeruvad riikliku  

aastatoetuse taotlejaks.“ Ettepanek on välja võtta viimane lause. Põhjendus, et 

taotlusvõimalused on ka teistele rasked, kuid lahendus peab tulema mujalt, kui olemasolevat 

süsteemi muutes ja kindlasti ka see, et see viimane lause on liiga hinnanguline, mistõttu 

liikmete esindajad leidsid, et me ei saa nii tähtsasse dokumenti nagu Noortepoliitika platvorm, 

jätta sisse hinnangulisi lauseid. 

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  
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Muudatusettepanek 5: Noorteühenduste rahastamine, areng ja koostöö lk 12 nõrkuste loetelu 

„Rahastajate poolt esineb poliitiliste noorteühenduste põhjendamatut diskrimineerimist“. 

Ettepanek on punkt välja jätta, sest taaskord liikmesorganisatsioonide arvates on liigselt 

süüdistav ja hinnanguid andev. 

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus. 

Muudatusettepanek 6: Peatükk 9, võrdne kohtlemine, punkt 6 seisukohad „Noorte õiguste 

kohustuste eapiirid peavad omavahel loogiliselt seotud. ENL ei tolereeri ettevõtete ja 

organisatsioonide, sealhulgas meelelahutuse ja transpordi teenuse pakkujate põhjendamatuid  

vanusepiiranguid teenuse kasutamisele. Ettepanek välja võtta viimane lause, kuna liikmete 

arvates ei ole viimases lauses välja toodud probleem selgelt seletatud. 

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

T. Laigu: täpsustus, noortepoliitika platvormis lk 23, 3 punktis on viga, mis tuleks ära muuta, 

mis puudutas Riikliku õppekava kohustuslike osasid.  

T. Bõstrov: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

K. Kirt: Me saatsime ENLile omaltpoolt 7-leheküljelise dokumendi küsimuste ja täpsustustega, 

kas neid arvestati ja kas mingi arutelu nende ümber toimus? 

H. Puskar: Nende üle toimus arutelu, need punktid vaadati üle nii minu kui juhatuse poolt. 

Iga punkti kohta on pandud põhjendused, mille võin saata järgmise nädala jooksul.  

T. Laigu: Ei ole väga selgemist kaasamisprotsessi olnud, kui pole õigeaegselt antud 

tagasisidet parandusettepanekutele. Selle juhtumi näol võiks teha parandusi ja uuendusi ENLi 

kaasamisprotsessis.  

K. Kirt: Dokumendi sissejuhatuses on kirjas, et vaadatakse plaanipäraselt üle 2017. a, kuid 

tegevuskava plaanid on tehtud teisiti.  

H. Puskar: hea tähelepanek, võtame selle lause sealt. Nagu on liikmete poolt öeldud, siis 

järgmisest aastast hakkame koostama uut noortepoliitika platvormi, mistõttu pole sellist 

lauset dokumenti vaja.  

 

Hääletamise tulemus: 20 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut 

Otsus: ENLi noortepoliitika platvorm kinnitatud. 

 

10. Noorteühenduste rahastuspõhimõtete kinnitamine 

L. Lillemets teeb ülevaate noorteühenduste rahastuspõhimõtetest. 

 

Muudatusettepanek 1: punkt nr 5 „Riik peab tunnustama noorteühinguid kui enda strateegilisi 

partnereid, kuna noorteühingud viivad ellu noorsootööd, kuna loovad arengukava kohaselt 

palju võimalusi vajalike sotsiaalsete pädevuste omandamiseks. Läbi selle aitavad 

noorteühingud kaasa arengukava üldisele eesmärgi täitmisele.“ Ettepanek muuta esimest 

lauset ja täpsustada noorteühingute definitsiooni.  

L. Lillemets: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

Muudatusettepanek 2: punkt nr 8 „Noorteühingute katusorganisatsioonide E3 rahastus peab 

olema fikseeritud mitmeaastase lepingu alusel ning eraldi riigieelarve real, et vältida 

konkureerimist noorteühingutega ja sõltumist Rahandusministeeriumist. E3 eesmärk pole 

noorsootöö korraldamine, vaid enda huvigrupi esindamine, liikmesorganisatsiooni 

koostööarendamine ja ühiskonna diskursuse edendamine oluliste noortevaldkondade 

teemadel.“ Ettepanek on ära võtta viimane lause.  

L. Lillemets: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

K. Kirt: Kas fikseeritud mitmeaastaseid lepinguid praktikas kasutatakse? 

H. Puskar: Praktika tuleb ühenduste rahastamise juhendmaterjalis, kus räägitakse sellest, et 

vabakonna organisatsioone, mis on riigile strateegiliseks partneriks rahastatakse 

mitmeaastaste lepingutega. 
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M. Sild: Minu meelest on väike vastuolu sees. Kui tahame panna riigieelarve reale, siis 

tegelikult on Harri seletus mõeldud ministeeriumite lepingutele.  

L. Lillemets: Lepingus ei lepita kokku summas, vaid koostöös ja strateegilises partnerluses. 

Summad on fikseeritud mitme aastase lepingu alusel. 

M. Sild: Mulje jääb, et tahame viia rahastuse Rahandusministeeriumi halduse alla. Minu 

meelest võiks jätkuvalt olla HTMi all. See sõnastus tekitab segadust.  

Harri Puskar:  Saabus liikmete seast muudatusettepanek, et muuta 8 puntki lauset selliseks, 

et „noorteühingute katusorganisatsioonide E3 rahastus peaks olema fikseeritud mitme 

aastase lepingu alusel ning eraldi teistest noorteühingutest.“ 

L. Lillemets: Juhatus, kui eelnõu algataja, on ettepanekuga nõus.  

 

Hääletamise tulemus: 22 poolt, 0 vastu, 1 erapooletut 

Otsus: ENLi noorteühenduste rahastuspõhimõtted on kinnitatud. 

 

11. ENLi liikmete osalemise hea tava vastuvõtmine 

R. Sillavee teeb ülevaate ENLi liikmete osalemise heast tavast. 

 

Küsimused 

T. Laigu: Kas on mõeldud, kuidas liikmeid rohkem kaasata, nt kas heas tavas on see kuidagi 

fikseerituna kirjas?  

R. Sillavee: See konkreetselt nii kirjas ei ole. 

 

Hääletamise tulemus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: ENLi liikmete osalemise hea tava on vastu võetud. 

 

12. ENLi nõukogu liikme valimine 

Laekunud on ühe kandidaadi materjalid. Tõnis Teinemaa teeb ülevaate enda kanditatuurist.  

 

T. Laigu: Mida sa oled TTÜ üliõpilasesinduse ära teinud ja saavutanud? 

T. Teinemaa: Olen esindanud tudengeid ja aruteludes aktiivselt osalenud.  

L. Õigus: Olles nüüd mingil määral ENLga tutvunud, kuidas näed ENLi rolli ühiskonnas?  

T. Teinemaa: See roll võiks olla suurem, kuid mõistan, et see on seotud piiratud eelarvega. 

Usun, et kogu poliitika kaasamise trendi valguses ENLi roll suureneb. 

Irmeli Alt (Eesti Gaidide Liit): Ütlesid, et kandideerid nõukokku kindlate punktide pärast, mis 

need on? 

T. Teinemaa: ENL tegeleb hetkel rahastamise teematikaga ja minu kompetents on seotud 

finantsteemadega.  

T. Laigu: Kuna oled esitatud Tallinna Linna Noortevolikogu alt, siis kuidas näed ENLi 

osaluskogusid versus noorteühendused valguse alt. Kuidas võiks osaluskogusid ENLi poolt 

toetada? 

T. Teinemaa: Osaluskogud on märksa uuem nähtus, kui enamik noorteühendustest. Tulebki 

reaalsusele otsa vaadata ja aru saada, et nad ei toimi nii nagu võiksid ja ENL peab toetama 

nõu ja jõuga. Oluline on ka lobitöö teatud poliitikutega sel teemal.  

L. Õigus: Miks on ENLi vaja ja  mis on ENLi kõige olulisem eesmärk? 

T. Teinemaa: ENLi on vaja selleks, et koguda kokku noorte hulgas need ideed, mis on 

ühiskondlikult tasandil vajalikud. Kui meil on olemas võrgustikud, mille kaudu info levib, siis 

võiks seda süsteemi rohkem paremini ära kasutada.   

L. Õigus: Mis teemad on ENLi mõtete kogumisel? 

T. Teinemaa: Noorte mõtete kogumine ja vahendamine. HTM inimesed on küll pädevad, aga 

ei pruugi täpselt teada, mida noortel vaja läheb.   
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J. Pärgma: Mis on ENLi jaoks kaks olulist tulevikku vaatavat teemat, millega tegeleda?  

T. Teinemaa: Esiteks see mõtete vahetamise ja kaasamise teema, mis on lääneliku 

demokraatliku üks osa. Mis see teine asi võiks olla, see on teie otsustada, nõukogus üksi seda 

välja ei mõtle. 

L. Õigus: Mis on su isiklik soov, miks sa kandideerid? 

T. Teinemaa: Rahastuse temaatika on mulle lähedane ja nägin, et ENLil on olemas jõud, et 

neid protsesse muuta. Tahaksin näha, et fondid, kes rahasid jagavad teeksid seda suurema 

kaasamise ja läbipaistvusega. Teiselt poolt tundub, et kogu E3 temaatika võikski olla nii nagu 

siin varasemalt räägitud. Alati annab motivatsiooni see, et siin on ägedaid inimesi, keda saan 

Facebooki lisada.  

 

T. Laigu teeb pooltkõne T. Teinemaale. 

 

Hääletamistulemused: 

22 poolt 

1 rikutud sedel 

 

Ettepanek on kinnitada Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1. 

 

15.37 lahkus Järvamaa Noortekogu esindaja 

 

Hääletamise tulemus: 22 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: Tõnis Teinemaa on valitud ENLi nõukogu liikmeks. 

 

13. Muud ettetulevad küsimused 

T. Laigu: Kas on teada midagi jõulupeo kohta? 

Karl Hallik: Jõulupidu toimub 12. detsembril Tallinnas  

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
Mihkel Sari                           Marju Tamp 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 


