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EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 20. ÜLDKOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Toimumisaeg: 26.11.2011 
Toimumiskoht: Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18 

 

Algus: 12.15 
Paus: 13.55-15.34 

Lõpp: 18.25 
 

Täisliikmeid seisuga 26.11.2011: 43 
 

Osalesid: 22 (Lisa 1) 
1. AEGEE-Tallinn (volitas AEGEE-Tartu) 
2. AEGEE-Tartu 

3. Noorteühing Eesti 4H 
4. Eesti Gaidide Liit 

5. Eesti Gei Noored 

6. Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit (volitas Eesti Gaidide 
Liidu) 

7. Eesti Skautide Ühing 
8. Eesti Väitlusselts (volitas ELSA Estonia) 

9. Elsa Estonia 
10. B.G. Forseliuse Selts 

11. Juvente (volitas Noored Sotsiaaldemokraadid) 

12. Eesti Keskerakonna Noortekogu 
13. Noored Sotsiaaldemokraadid 

14. Noorteklubi Oma Territoorium (volitas Noorteühing Eesti 4H) 
15. Noorteühendus SIIN (volitas Eesti Keskerakonna Noortekogu) 

16. Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku (volitas Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua) 

17. Tartu Ülikooli Rohuteaduste Selts (volitas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi) 
18. Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud  

19. Tegusad Eesti Noored 
20. Vabadus: Noorte Liikumine (volitas Tegusad Eesti Noored) 

21. Noorte Segakoor Vox Populi (volitas Eesti Skautide Ühingu) 

22. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 
 

Puudu: 21 
1. AIESEC Eesti 

2. Aktiivkeskus 
3. BEST-Estonia 

4. EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus) 

5. Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon 
6. Eesti Noorsooprojekt 

7. Eesti Noorte Arhitektide Liit 
8. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus 

9. Noorteühendus ELO 

10. G4S Noorteklubi 



11. Harku valla Lastekaitse Ühing 

12. IRL Noored 
13. Lapikud 

14. MuG Estonia 
15. Noored Rohelised 

16. Prussakovi-nimeline rattaühing 

17. Põlvkond 
18. Rahvaliidu Noored 

19. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse organisatsioon Sorex 
20. Urban Style 

21. YFU Eesti 
 

Külalised: 

1. Edgar Rootalu (ENLi kontor) 
2. Kristjan Tõrs (Noored Sotsiaaldemokraadid) 

3. Karl Hallik (ENLi kontor) 
4. Martin Kirs (ENLi juhatuse liige) 

5. Madis Linnamägi (B. G. Forseliuse Selts) 

6. Teele Tõnismann (ENLi kontor) 
7. Raigo Jahu (Noored Sotsiaaldemokraadid) 

8. Reili Raud (Noored Sotsiaaldemokraadid) 
9. Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid) 

10. Mailis Ostra (ENLi kontor) 
11. Liina Rüütel (ENLi kontor) 

12. Kristo Notton (ENLi kontor) 

 
Juhatajad: Aleksandra Kamilova, Martin Kirs 

Protokollija: Kaidi Nurmik 
 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni, häältelugemiskomisjoni ja 

päevakorra kinnitamine  
2. ENLi 2011. aasta tegevuskava ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine; 

3. ENLi 2010 majandusaasta aruande kinnitamine; 

4. ENLi 2012. aasta tegevuskava ja 2012. a eelarveprojekti vastuvõtmine 
5. Nõukogu liikmete arvu ja volituste alguse kinnitamine; 

6. Nõukogu liikmete valimine; 
7. Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine; 

8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine; 

9. Muud ettetulevad küsimused. 
 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni, häältelugemis- 
komisjoni ja päevakorra kinnitamine 

Ettepanek on järgmine: 
1. Üldkoosoleku juhatajaks kinnitada Aleksandra Kamilova  (ENLi juhatuse esimehe kt) 

ja Martin Kirs (ENLi juhatuse liige) 

2. Üldkoosoleku protokollijaks kinnitada Kaidi Nurmik (ENLi assistent) 
3. Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitada Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), 

Teele Tõnismann (ENLi noortepoliitika spetsialist), Marta Velgan (Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Selts) 

4. Redaktsioonikomisjoni liikmeteks kinnitada Karl Hallik (ENLi avalike suhete spetsialist) 

ja Edgar Rootalu (ENLi noortepoliitika juht) 
Hääletamise tulemus:  22 poolt 

Otsus:  
1. Üldkoosoleku juhatajaks kinnitada Aleksandra Kamilova  (ENLi juhatuse esimees) ja 

Martin Kirs (ENLi juhatuse liige) 



2. Üldkoosoleku protokollijaks kinnitada Kaidi Nurmik (ENLi assistent) 

3. Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitada Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), 
Teele Tõnismann (ENLi noortepoliitika spetsialist), Marta Velgan (Eesti 

Arstiteadusüliõpilaste Selts) 
4. Redaktsioonikomisjoni liikmeteks kinnitada Karl Hallik (ENLi avalike suhete spetsialist) 

ja Edgar Rootalu (ENLi noortepoliitika juht) 

 
Ettepanek on päevakord kinnitada järgmiselt: 

1. Päevakorra, koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja 
häältelugemiskomisjoni kinnitamine 

2. ENLi 2011. aasta tegevuskava ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine 
3. ENLi 2010 majandusaasta aruande kinnitamine 

4. ENL ja osaluskogud 

5. ENLi Aasta Teema tutvustamine ja kinnitamine 
6. ENLi 2012. aasta tegevuskava ja 2012. a eelarveprojekti vastuvõtmine 

7. Nõukogu liikmete arvu ja volituste alguse kinnitamine 
8. Nõukogu liikmete valimine 

9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 

10. Muud ettetulevad küsimused. 
 

Laura Õigus: Räägiks kohe ka nõukogu valimiste seaduslikkuse teemast? Kuna põhikiri pole 
kantud registrisse, siis kas on MTÜ seaduse järgi juriidiliselt korrektne nõukogu valida? 

Aleksandra Kamilova: põhikirja ei ole registrisse kantud tehnilistel põhjustel. Mõnes mõttes on 
see hea, kuna ära ei oldud sätestatud esindusõigust (esindusõiguse määrab nõukogu) ning 

kui põhikiri oleks registrisse kantud varem ei oleks juhatus juriidilises mõttes saanud MTÜd 

esindada ning esindamise osas oleks olnud kaaluta olek. Revisjonikomisjoni liikme Margus 
Poola arvamus oli, et kõige olulisem on, et nõukogu liikmete volitused hakkavad, kui põhikiri 

on registrisse kantud, kuid valida saab ka enne. Täistekst Lisa 2. 
 

Hääletamise tulemus: 22 poolt 

Otsus: 20. üldkoosoleku päevakord on kinnitatud 
 

2. ENLi 2011. aasta tegevuskava ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine 
Aleksandra Kamilova tutvustab lühidalt 2011. a tegevuskava ja eelarve täituvust.  

 

Vladimir Svet (Eesti Keskerakonna Noortekogu): Kas Baltikumi suunas on olemas väljund 
koostööle? 

Teele Tõnismann: suvest läks käima projekt Läti, Leedu, Poola ja Eesti vahel, mille eesmärk 
on välja koolitada viis noort noortepoliitika valdkonnas. On toimunud reis Leetu, kus saadi 

ülevaade Leedu noortepoliitika toimimisest, järgmisena minnakse Lätti ja siis Poola. Aprillis on 
Eestis konverents ning selle projekti kaudu tehakse ettepanekud kohaliku noortepoliitika 

parendamiseks.  

 
Laura Õigus: Noorteühingute kampaania on alatäitunud, miks? 

Mailis Ostra (ENLi tegevjuht): Eelarve täituvus on septembri seisuga ja siis ei olnud neid 
kulutusi tehtud. Oktoobris ja novembris on tehtud kulutusi ja täituvus on täna suurem. 

Vladimir Svet: Kas kõik koolituskulusid on arvestatud selles täituvuses? 

Mailis Ostra: Osad koolituste kulud on kantud novembri alguses sisse ja need ei avaldu selles 
täituvuses.  

Aleksandra Kamilova: saadame teile ka eelarve aasta täituvuse. 
Raigo Jahu (Noored Sotsiaaldemokraadid): Milline on aastalõpu prognoos? Kas on ülekulu või 

alakulu? 
Mailis Ostra: kuna mõned asjad on hetkel lahtised, näiteks nõukogu tööle hakkamine ja auditi 

tellimine, siis loksub täituvus paremini paika. Ülekulu kindlasti ei ole, pigem väike alakulu. 

Aleksandra Kamilova: on olnud kiire aeg ja inimeste vahetused ning meeskonna koolitamisse, 
juhtimisse ja tööle panemisse on kulunud palju aega, seetõttu on ka mõned sisutegevused 

edasi lükkunud. Seepärast ka sisutegevustes kohati väiksem eelarve täituvus. 



 

Ettepanek on ENLi 2011. a tegevuskava ja eelarve täituvus kinnitada 
 

Hääletamise tulemus: 22 poolt 
Otsus: kinnitada ENLi 2011. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus 

 

3. ENLi 2010. majandusaasta aruande kinnitamine 
Aleksandra Kamilova tutvustab varasemalt tekkinud olukorda ja põhjendab 

majandusaastaaruande kinnitamise vajadust. 
 

Ettepanek on 2010. aasta majandusaasta aruanne kinnitada, klausliga, et hiljemalt jaanuari 
lõpuks on audiitor oma töö ära teinud ja meil on olemas selgitused 2009. aasta 

majandusaasta aruande osas. 

 
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid, ENLi revisjonikomisjoni liige): komisjoni 

ettepanek on samuti audit läbi viia. 2010. a oma on korrektne, kuid 2009. aasta probleemid 
kandusid 2010. aasta omasse. Revisjon soovitab 2010. a majandusaasta aruanne kinnitada 

tingimusel, et kõik on ära lahendatud 2011. a majandusaasta aruande kinnitamisega.  

Irmeli Alt (Eesti Gaidide Liit): kas audiitori kutsumine on mõtte tasandil või on ära tellitud? 
Mailis Ostra: see on töös, hetkel ei ole audiitoripoolset kinnitust  

Aleksandra Kamilova: esialgne kokkulepe oli olemas, kuid tema ütles siiski ära. Kui auditoor 
on olemas, siis teavitatakse sellest ka liikmeid. 

Irmeli Alt: Kas 2008. a vahetati raamatupidamisfirmat? 
Mailis Ostra: Ei vahetatud 

Irmeli Alt: 2008. on juba miinused kirjad 

Aleksandra Kamilova: Ei oska vastata. Edastame küsimuse varasemate juhatuse liikmetele 
Lauri Läänemets: Kui seal on miinus kirjas, siis oli teada, milles asi, mitte nagu tänasel 

päeval. 
Laura Õigus: kui miinus tekkis, olid teised inimesed vastutavad. Kes vastutab edaspidi taoliste 

olukordade eest? 

Mailis Ostra: juhatus kui institutsioon jääb ENLi alles ja siis vastutab juhatus 
Maris Sild (Noored Sotisaaldemokraadid): eelmisel üldkoosolekul rääkisime, et soovime 

vahetada raamatupidamisfirmat, mis seis täna on? 
Mailis Ostra: Jah, on plaanis järgmise aasta algusest. Kõigepealt peame ühe 

majandusaastaga lõpule saama. 

 
Ettepanek on kinnitada ENLi 2010. majandusaasta aruanne, klausliga, et 2012. a jaanuari 

lõpuks saavad liikmed 2009. a majandusaasta osas selgituse 
 

Hääletamise tulemus: 18 poolt, 4 erapooletut, 0 vastu 
Otsus: ENLi 2010. majandusaasta aruanne kinnitatud, klausliga, et 2012. a jaanuari lõpuks 

saavad liikmed 2009. a majandusaasta osas selgituse 

 
4. ENL ja osaluskogud 

Kristo Notton teeb ülevaate ENLi ja osaluskogude hetkeseisust ning tulevikuplaanidest. 
 

5. detsembril tuleb liikmete listi ülevaatlik kiri ja edasine kaasamise kava. 

 
Raigo Jahu: olen Tartu noortevolikogus ja oleme registreeritud MTÜ-na. Kõik noortevolikogud 

saavad MTÜ teha. Kas võib juhtuda, et ENLi liikmeteks tuleb 226 osaluskogu (nii palju on 
kohalikke omavalitsusi)? Või võtame pigem maakondlikud katused liikmeteks? 

Kristo Notton: me ei tea, milline on tuleviku haldusreform. See on koht, mida võiks arutada ja 
kuhu tahame jõuda. Osaluskogud võiksid olla ENLi liikmed, kuid justkui teise haruna.  

Laura Õigus: Mis pärast tänast edasi saab? Mis on konkreetsed sammud? 

Kristo Notton: Hiljemalt 5. detsembril on edasine tegevus liikmete listis. 
Raigo Jahu: Kuidas su sisemine tunne on, kuidas see asi jooksma hakkab? Kas edaspidi on 

liikmete poolt rohkem huvi?  



Kristo Notton: Loodan, et on ning, et paljud partnerid osalevad ka aruteludes.  

Edgar Rootalu: See on Eesti noorte riikliku arengu kohalt tähtis küsimus. Oluline on, et 
mõtlesite enda organisatsioonides selle läbi ja osaleksite aruteludes. 

Laura Õigus: see on ka ENLi enda jaoks väga oluline küsimus. 
 

5. ENLi Aasta Teema tutvustamine ja kinnitamine 

Aleksandra Kamilova tutvustab eelmisi Aasta Teemasid. Ettepanek on, et 2011. aastal on 
Aasta Teema seotud meie enda liikmetega. Teema "60 ENLi spetsialisti" - põhisuund meie 

enda liikmed. 
 

Raigo Jahu: Teema on sissepoole suunatud ja see nimi ei lähe kokku. Kuidas selle nimeni 
jõuti? Nimi võiks ka viidata, et on seotud liikmetega. 

Aleksandra Kamilova: Liikmed on teadlikud võimalustest, mida ENL neile pakub, oskavad neid 

kasutada ning on kursis ENLi toimimisega. 
Raigo Jahu: Ettepanek on Targad või Aktiivsed noorteühendused. Liikmed on ka ENL. 

Mailis Ostra: ettepanek on minna lõunale ja pausi ajal saavad liikmed omavahel arutada 
võimalikku nime. 

 

Paus: 13.55-15.34 
 

Aleksandra Kamilova: 1 parandusettepanek Aasta Teema 2012 nime osas: Teadlik 
Noorteühendus. 

Raigo Jahu: Tegevused on seotud meie organisatsioonidega, kui sel aastal on Aasta Teemaks 
see, et suunata noori liituma noorteühendustega, siis edasi võiks olla, et noored teavad, et 

olemas on ENL ja saavad siin panustada, kui liikmed ning teavad, kuidas kaasa rääkida. 

 
Hääletamise tulemus: 18 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu 

Otsus: parandusettepanek vastuvõetud, Aasta Teema 2012 pealkiri "Teadlik Noorteühendus" 
 

Aleksandra Kamilova: Ettepanek kinnitada ENLi Aasta Teema 2012 "Teadlik Noorteühendus"  

 
Hääletamise tulemus: 20 poolt, 2 erapooletut 

Otsus: ENLi Aasta Teema 2012 "Teadlik Noorteühendus" on kinnitatud 
 

 

6. ENLi 2012. aasta tegevuskava ja eelarveprojekti vastuvõtmine 
Edgar Rootalu tutvustab noortepoliitika osa 2012. a tegevuskavas.  

Laura Õigus: Punkt "Käivitatud on arutelu noorte mõjude hindamisest seadusandluses" ja 
mõõdik "Valminud on uuring ja ettepanekud mõjude hindamise protsessist seadusandluses" - 

mis on ENLi roll selles? 
Edgar Rootalu: kaardistame ära, kui kaugele on selle teemaga Eestis jõutud ja mis seis on 

noorte mõjude hindamises.  

Laura Õigus: Kui palju uuritakse seadusandlust? 
Edgar Rootalu: kõiki aspekte, mis mõjutavad. Viimasel ajal on arutluse all, et meil on mõjude 

hindamist, aga see ei rakendu. Teeme seda koostöös seadusandjate, ENTK-ga jt. 
 

Mailis Ostra tutvustab liikmete osa 2012. a tegevuskavas. 

Raigo Jahu: Liikmete vajaduste kaardistamisel on katuseorganisatsioonil kaks võimalust - kas 
küsida liikmete käest ja mida nemad tahavad või tutvustatakse, millega tegeletakse. Kumma 

tee valib ENL? 
Mailis Ostra: Peaks paralleelselt käima, kuid siiamaani on olnud rohkem rõhku teisel poolel, 

mistõttu esimene on hakanud kannatama (liikmed ei ole sisendit nii palju andnud). 
Mayri Tiido: Kui üldkoosolek on kahepäevane, siis kas pole hirmu, et liikmed võtavad veel 

vähem osa, kui praegu ei saa ühepäevastki kokku?  

Mailis Ostra: me ei ole jõudnud kõiki liikmeid füüsiliselt läbi käia ja ei tea, mida nemad arvad. 
Selleks ka kõige esimene tegevus "Liikmete vajaduste kaardistamine". Tuleks hakata sisse 



harjutama, et tullakse kohale ja võetakse osa aruteludest. Kui on ühepäevased 

üldkoosolekud, siis sisulist arutelu on vähem ja võib-olla just siis ei tulda kohale.  
Keijo Aaring (Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud): täiendan, näiteks tänase ühepäevase 

üldkoosoleku juures on palju tehnilist ja korralduslikku, sisuliseks aruteluks, 
sotsialiseerumiseks jmt jääb väga vähe aega. Mina toetan kahepäevalist üldkoosolekut.  

Aleksandra Kamilova: kahepäevane koosolek annab võimaluse olla paindlikuma, võib-olla 

paljud ei julgegi tulla üldkoosolekule, kui ei tea-tunne kedagi või ei tea, mida oodata.  
Kadri Hint (Elsa-Estonia): kas see tähendab sisuliselt talve- ja suvekooli asendamist? Mis see 

sisu oleks? Kas on nii palju teemasid, mida arutada? 
Mailis Ostra: tänast olukorda parandaks, kui oleksid olemas erinevad sorti toimivad 

töörühamd. Teie otsus, kas tahate, et keskkontor töötaks ise välja poliitikaid või tahate, et 
ENL oleks laiem ja liikmed ütlevad ise enam sõna sekka. Teemasid, mida arutada on väga 

palju. Talvekoolis saab suureks küsimuseks noortepoliitika platvorm ja arengukava. Kevadisel 

üldkoosolekul liikmeksoleku alused jmt liikmetega seonduv.  
Kadri Hint: milline on liikmespetsialisti positsioon ENLis?  

Mailis Ostra: struktuurimuudatusega juhtimisahel selline, et üldkoosolek kõige olulisem ja 
nõukogu annab nõu. Igapäevaselt töötavad üldkoosoleku jaoks juhatuse esimees, avalike 

suhete juht ja noortepoliitika juht ning spetsialistid. Tema tuleks tööle spetsialistina - arendab 

programme ja suhtleb liikmetega. Teistel töötajatel on välja kujunenud kindel funktsioon. 
tema on liikmevaldkond.  

Kadri Hint: Kas tegemist on püsiva ametikohaga? 
Mailis Ostra: sõltub rahastusest, kuid tuleval aastal on kindlasti vaja. 

Kadri Hint: kuidas mõtlete läbi viia liikmete rahulolu küsitlust? 
Mailis Ostra: interneti teel. 

 

Aleksandra Kamilova tutvustab välisuhete osa 2012. a tegevuskavas. 
Küsimusi ei olnud. 

 
Martin Kirs tutvustab tugeva organisatsiooni osa 2012. a tegevuskavas 

Laura Õigus: Heade Mõtete Fond - mille arvelt ja kust finants selle teostamiseks? 

Mailis Ostra: see on kirjas kehtivas arengukavas, siiamaani pole seda tehtud. Täpset 
rahastust ei ole veel mõeldud, kuid koostöös erasektoriga, annetustest, kuid mitte 2012. a 

eelarvest. 
Mayri Tiido: Mis on vilistlaskogu suurem mõte?  

Martin Kirs: oleme kasutanud neid näiteks liikmete ja meeskonna koolitamiseks, saab vanu 

praktikaid rakendada.  
Aleksandra Kamilova: hea on pädeva kogu käest küsida, saavad aidata liikmete koolitamisel. 

Sõltub, mis taustaga inimesed tulevad ja mis iseloomuga olema hakkab. Toetav üksus ENLi 
kontorile ja liikmetele. 

Martin Kirs: kui meeskonnast lahkub liige, siis saab seal organis ka tegutseda, on n-ö 
moraalne kohustus aidata vahetevahel. 

Aleksandra Kamilova: ka vaatlejaoargan mingil määral, märkavad riske ja ohte. 

 
Laura Õigus: kas kinnitame koos tegevuskava ja eelarve? 

Aleksandra Kamilova: kinnitame koos. 
 

Mailis Ostra tutvustab 2012. a eelarveprojekti kulugruppide kaupa. 

Laura Õigus: eelarves on kirjas ENLi almanahh, kuid tundub, et seda tegevuskavas ei ole? 
Mailis Ostra: kui ei ole, siis paneme enne kinnitamist sisse. 

Laura Õigus: miks läheb osaluskogude peale nii palju ressursse? 
Mailis Ostra: vahendame mh raha kohalikele omavalitsustele, kes hakkavad enda 

omavalituses osaluskogu looma, see on nn stardiraha. 
Valdimir Svet: kuidas hakatakse andma? 

Mailis Ostra: teeme lepingu ja vastavalt lepingule. Kuidas omavalitsuses täpselt edasi liigub, 

on omavalitsuse otsustada. 
Aleksandra Kamilova: kommenteerin: tegevuskavas on sees ENLil on olemas digitaalne 

kogumik noorteorganisatsioonidest, nende pakutavatest võimalustest ja kontaktidest.  



 

Raigo Jahu: kui palju osaluskogusid me selle summa eest saame? 
Mailis Ostra: käesoleval aastal 20, eelmisel aastal veidi rohkem.  

Raigo Jahu: kas seal on ka olemasolevate osalsukogude rahad 
Aleksandra Kamilova: jah, süsteemide väljaarendamiseks. 

Vlaldimir Svet: milline on selle raha suhe osaluskogudega ehk kes selle raha täpsemalt 

saavad, kas koolitajad, spetsialistid või osaluskogud? 
Mailis Ostra: 5. detsembri kirjale tuleb juurde ka see selgitus 

Raigo Jahu: liikmete koolitused - kui palju koolitusi saab? 
Mailis Ostra: jaguneb, eraldi on talve- ja suvekool ning kahepäevased üldkoosolek. Täpselt ei 

oska öelda, mitu koolitust, kuid plaanis on liikmetele läheneda isiklikumalt. Plaanis on välja 
koolitada liikmed, kes käivad neid koolitamas.  

Mayri Tiido: ENLi strateegia - mida see endast kujutab? 

Mailis Ostra: ENLi strateegia eestvedajale on planeeritud summa töötasuna. Strateegia 
koostamine hakkab pihta jaanuaris ja lõppeb novembri üldkoosolekul strateegia 

kinnitamisega. Lisaks on rahad ette nähtud kaasamiskohtumistele liikmete ja teiste 
partneritega. Plaanis on kokku kutsuda ka juhtgrupp, mis hakkab strateegia koostamist 

korraldama, sh dokumenti ennast kokku kirjutama. Kavas on laiem kaasamine.  

Raigo Jahu: mida kujutab endast Meediakonverents? 
Karl Hallik: suunatud nendele noortele, kes tegelevad enda organisatsioonis infoga, sh ka 

meie enda liikmetele. Sel aastal räägiti näiteks sotsiaalmeediast ja avalike suhete 
põhimõtetest.  

Irmeli Alt: kas osaluskogudel on üks või mitu projektijuhti? 
Mailis Ostra: kaks. 

Irmeli: Kumb vastutab? 

Lauri Läänemets: juhatus vastutab 
Aleksandra Kamilova: võib üle vaadata, kui sõlmime uuesti lepingud, hierarhia peaks paigas 

olema. Hakkavad olema tegevjuhi alluvuses. 
Laura Õigus: aitäh, et personalikulude ühik on lahti kirjutatud 

 

Aleksandra Kamilova: ettepanek on kinnitada 2012. a tegevuskava ja 2012. a eelarveprojekt 
 

Hääletamise tulemus: 18 poolt, 0 vastu, 4 erapooletut 
Otsus: kinnitatud 2012. a tegevuskava ja 2012 eelarveprojekt 

 

7. Nõukogu liikmete arvu ja volituste alguse kinnitamine 
Aleksandra Kamilova tutvustab nõukogu funktsiooni ja pädevust. 

 
Vladrimir Svet: Kas nõukogus on ka struktuur või tööjaotus? 

Aleksandra Kamilova: kindlasti määratakse nõukogu esimees ja nõukogu on 
otsustusvõimeline, kui osaleb pool. Kuid ei ole määratud, kui tihti nad peavad kokku saama 

või mis valdkonnad on nõukogus. Sõltub sellest, kes nõukogus on ja millega keegi tegeleb. 

Vladrimir Svet: Kui suur võib olla nõukogu? 
Aleksandra Kamilova: 5 - 9-liikmeline ja nõukogu suuruse kinnitab üldkoosolek 

Vladrimir Svet: Kui otsustame, et nõukokku kuulub 6 liiget ja juhtub, et hääled lähevad 
pooleks? 

Aleksandra: Poolt peab olema üle poole. 

Laura Õigus: Kas nõukogule esitatakse tegevjuhi kandidaadid? kes saab esitada? 
Mailis Ostra: Nõukogu kuulutab konkursi välja ja tegevjuht kandideerib tööle ja nõukogu 

valib. 
Laura Õigus: Kui kinnitame praegu nõukogu liikmete arvu, siis kas nii jääb edasiste valimiste 

puhul ka?. 
Sandra: Iga kord kinnitame uuesti. 

 

Juhatuse ettepanek on, et nõukogu volituse algus on põhikirja registrisse kandmise hetkest - 
detsember on ülemineku kuu, vastutab praegune juhatus ja nõukogu liikmete arv on 5.  

 



Sandra: ettepanek on, et nõukogud liikmete arv 5 ja nõukogu volitus algab ENLi põhikirja 

registrisse kandmisega. 
 

Hääletamise tulemus: 20 poolt, 0 vastu, 2 erapooletut 
Otsus: nõukogu liikmete arv on 5 ja nõukogu volitus algab ENLi põhikirja registrisse 

kandmisega. 

 
8. Nõukogu liikmete valimine 

Kadri Hint: kuidas saame nõukogu valida, kui ühtegi liiget pole kohal. Kodukorras on nii kirjas. 
Lauri Läänemets: oleme rääkinud seda. Nõukogu on koht, kuhu kutsume inimese. Tema ise ei 

taha kandideerida, meil on teda vaja. Leian, et teda ei pea kohal olema, mina esitajana pean 
ära põhjendama, miks teda vaja on.  

Kadri Hint. Kas see, et ta ei tule kohale võib näidata midagi ta motivatsiooni kohta? 

Lauri Läänemets:võib juhtuda, et kandidaadile, kes tahtis kandideerida ei sobinud see 
kuupäev.  

Aleksandra Kamilova: organisatsioon esitas ka motivatsioonikirja, mitte see inimene ise ehk 
organisatsioonid tahavad teda esitada. 

Mailis Ostra: püüame seda, et nõukokku tuleksid võimalikud pädevad inimesed, kes on 

enamasti hõivatud. 
Lauri Läänemets: oluline on, mida esitaja organisatsioon arvab ja miks nemad teda tahavad 

nõukokku. See ei ole koht, kuhu keegi tahab saada, vaid see on koht, kuhu meie tahame 
kedagi saada. Nõusolek peab muidugi olema. 

Irmeli Alt: kodukorras on nõukogu valimisprotseduur teisiti kirjas.  
Lauri Läänemets: kodukorraga on nii, et uus süsteem viidi sisse, kuid koha peal ei suudetud 

seda õigesti teha. Praegu on kirjas juhatuse valimiste mõte, kuid juhatuse valimiste ja 

nõukogu valimiste põhimõte on erinev.  
Irmeli: kodukord tuleb teha korda 

Marta Velgan: kinnitasime nõukogu liikmete arvu. Kuid kui valime kolm, siis mis saab? 
Lauri Läänemets: erakorraline üldkoosolek. 

Aleksandra Kamilova: kui liikmed leiavad, et kandidaadid on aktsepteeritavad, siis võiks ikka 

ära valida. Kodukord tuleb vastavusse viia põhikirjaga ja ümber teha. 
Kadri Hint: Punkt, et nõukogu on üldkoosoleku ees aruandev tuleks ära muuta. 

Aleksandra Kamilova: Kui nõukogu liige saab ära valitud, siis on ta ikka vastutav üldkoosoleku 
ees. See on nende põhikirjast tulenev kohustus. 

 

Eesti Gaidide Liit tutvustab Liina Siniveeri kandidatuuri. 
Lauri Läänemets: Kui palju Liina Gaidides hetkel teeb? 

Irmeli Alt: Tal on pigem nõuandev roll, hetkel Keila Gaidide maleva juht. 
Aleksandra Kamilova: olen olnud Liinaga juhatuses ja tegemist on asjaliku inimesega, kes on 

leidnud aega ENLis toimetamiseks ning on valmis panustama ka siis, kui tema volitused 
lõppevad.  

 

Martin Kirs tutvustab enda kandidatuuri (esitati Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolt) 
Vladimir Svet: Mis on sinu kõige tugevam külg? 

Martin Kirs: Suudan vaadata probleeme rohujuure tasandil. 
Valdrimir Svet: Mis on sinu kõige nõrgem iseloomujoon? 

Martin Kirs: Vaatan asju väga üldiselt, kui üldpilt on korras, siis detalidesse ei hakka 

süvenema. 
Mayri Tiido (AEGEE-Tartu): mis sulle kõige rohkem, vähem meeldiks nõukogus teha, kui 

vaadata nõukogu pädevust. 
Martin Kirs: Kõige rohkem juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine ning ei meeldi 

bürokraatia. 
Laura Õigus: Mis on ENLI kõige tugevam külg? 

Martin Kirs: Meeskonnas head ja tugevad inimesed, kes on arenemisvõimelised. ENLil on 

Eestis ainukesena võimalus öelda, et meie esindame suuremat osa noori. 
 



Mailis Ostra tutvustab Pille-Riin Raudsepa kandidatuuri (esitati Noorsooprojekti poolt, volitasid 
Mailis Ostra Pille-Riin Raudsepa kandidatuuri tutvustama) 
Vladirmir Svet: kujuta, et sina oled Pille-Riin ja sinu kõrval on Aaviksoo ning sul on võimalik 

küsida temalt üks küsimus. Mis see oleks? 
Mailis: Katuseorganisatsioonide rahastamine peaks minema riigieelarvesse. 

 

Noored Sotsiaaldemokraadid tutvustavad Heiki Järvevee kandidatuuri 
Vladimir Svet: Mis on Heiki Järvevee kõige nõrgemad iseloomujooned?  

Maris Sild: võib-olla kohati mugav, kipub teinekord liiga detailidesse minema, liiga töökas 
 

Laura Õigus tutvustab Siivi Liiviku kandidatuuri (esitati Noorteühendus ELO poolt, volitasid 
Laura Õiguse Siivi Liiviku kandidatuuri tutvustama) 
Raigo Jahu: kas ENL kaotaks väga palju, kui me teda täna ära ei vali? 

Laura Õigus: Jah 
Mailis Ostra: ta on aastaid tegutsenud noortevaldkonnas. Ta kaalus väga põhjalikult enda 

kanditatuuri ning ostsustas lõpuks, et on valmis panustama. 
 

Mailis Ostra tutvustab valimisprotseduuri. 

 
Toimub salajane hääletus.  

 
Hääletamise tulemus: Liina Siniveer 18 poolt, Heiki Järveveer 14 poolt, Martin Kirs 17 

poolt, Pille-Riin Raudsepp 13 poolt, Siivi Liivik 16 poolt 
Otsus: valituks osutusid Liina Siniveer, Heiki Järveveer, Martin Kirs, Pille-Riin Raudsepp ja 

Siivi Liivik. 

 
9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 

Maris Sild: Noored Sotsiaaldemokraadid esitavad revisjonikomisjoni Reigo Jahu. 
 

Tatjana Kareva videotutvustus. 

Vladimir Svet tutvustab Tatjana Kareva kandidatuuuri. 
Laura Õigus: CV-s on kirjas, et on juhatuse esimees, mis juhatuse esimees? 

Vladrimir Svet: kui ma ei eksi, siis O.K juhatuse esimees 
 

Irmeli Alt tutvustab enda kanditatuuri. 

Vladimir Svet: kujuta, et oled aastas 1200 Prantsuse kuningriigi "peamine rahaline kontroll". 
Avastad, et sinu kuninga seifist on puudu 200 000 kuldmünti. Tead, et selle võttis sinu sõber. 

Mis sa teed? Kas annad ta kohtu alla ja pea raiutakse maha? 
Irmeli Alt: Olen hingelt ja erialalt raamatupidaja, mulle meeldib taga otsida igat senti. Olen 

punktuaalne ja ajan näpuga järge. Läheb pea. 
 

Raigo Jahu tutvustab enda kandidatuuri.  

Laura Õigus: Sama küsimus, mis küsiti enne Irmelilt. 
Raigo Jahu: kindlasti surmanuhtlus. Olen enda erakonnas aukohtu liige ehk minu jaoks ei ole 

probleem revideerida meie enda inimeste tööd. 
Vlardimir Svet: Kolme pea ja kuue käega koletis tuleb metsas vastu. Kas oled valmis mõõga 

võtma ja minema seda koletist  

Raigo Jahu: Toome selle näite ENLi, oletame, et see raha kuulub ENLile ja keegi on selle ära 
varastanud. Olen valmis kõikvõimalike instantside poole pöörduma, selleks et see raha tagasi 

saada.  
  

Toimub salajane hääletus. 
 

Hääletamise tulemus: Irmeli Alt 21 poolt, Raigo Jahu 18 poolt, Tatjana Kareva 8 poolt 

Otsus: Valituks osutusid Irmeli Alt ja Raigo Jahu 
 

Aleksandra Kamilova: juhatus teeb ettepanek teha teine voor 



 

Hääletamise tulemus: 7 poolt, 0 vastu, 15 erapooletud 
Otsus: toimub II voor 

 
Lisandus uus kandidaat Laura Õigus, esitati Gaidide ja Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt 

poolt. 

 
Toimub II voor: Kandidaadid Tatjana Kareva ja Laura Õigus. 

 
Hääletamise tulemus: Tatjana Kareva 4 poolt, Laura Õigus 6 poolt  

Otsus: valituks ei osutunud kumbki kandidaat  
 

Aleksandra Kamilova: kuidas tõlgendada põhikirja, kas peab olema kolm liiget või võib ka 

kaks olla? 
Lauri Läänemets: peame tuginema varasemale pretsedendile, kas neid on olnud? 

Aleksandra Kamilova: oli juhatusega, üks liige astus tagasi ning juhatus jäi 2-liikmeliseks ja 1 
koht oli täitmata. 

Lauri Läänemets: Pretsedent on tehtud. 

Martin Kirs: ettepanek on, et on 2-liikmeline revisjonikomisjon ja järgmisel üldkoosolekul 
valitakse uus liige 

 
Hääletustulemuste kinnitamine 

Ettepanek on kinnitada nõukogu ja revisjonikomisjoni hääletustulemused. 
Hääletuse tulemus: 17 poolt, 2 vastu, 3 erapooletu 

Otsus: kinnitada nõukogu ja revisjonikomisjoni hääletustulemused 

 
 

10. Muud ettetulevad küsimused 
Olulised kuupäevad: 

Osaluskohvikud 01.12.2011 

ENLi jõulupidu 07.12.20122 Kaevu kohvikus (Rataskaevu tn) 
ENLi Talvekool 28.-29.2012 Nelijärve puhkekeskuses 

Kevadine üldkoosolek ja ENL 10. tähistamine - tuleb küsitlus doodle.com (kas 19.-20. mai või 
26.-27. mai) 

ENLi Suvekool 27.-29.07.2012 

Sügisene üldkoosolek - tuleb küsitlus doodle.com (17.-18. nov v 24.-25. nov) ja kevadel 
otsustame, kas tuleb ühe- või kahepäevane. 

 

 

 

Aleksandra Kamilova  Martin Kirs   Kaidi Nurmik 

Koosoleku juhataja  Koosoleku juhataja  Koosoleku protokollija 



Lisa 2 

 
Viitega telefonikõnele märgin ENL-i nõukogu liikmete valimise osas järgmist. 

 
Mittetulundusühingute seaduse § 23 lg 2 järgi jõustub MTÜ põhikirja muutmine registrisse 

kandmisest. See tähendab, et kui täna ei ole ENL-i uus põhikiri, mis näeb organina ette 

nõukogu, registrisse kantud, siis ei ole see põhikiri jõustunud ja ENL-il ei ole nõukogu kui 
organit veel olemas (sest selle eelduseks on põhikirja muudatuse jõustumine). See ei tähenda 

aga, et tulevasi nõukogu liikmeid ei oleks võimalik ette ära valida. 
 

Riigikohtu tsiviilkolleegium on 01.03.2011 asjas nr 3-2-1-157-10 tehtud otsuse punktis 
12 selgitanud, et juriidilise isiku organi otsus on mitmepoolne tehing tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse (edaspidi: TsÜS) § 67 lg 2 mõttes. 

 
MTÜ liikmete üldkoosolek on MTÜ kui juriidilise isiku organ, mistõttu on tema otsus 

mitmepoolne tehing TsÜS § 67 lg 2 mõttes. 
 

TsÜS § 102 lg 1 kohaselt on tehingut võimalik teha edasilükkava tingimusega. Sama 

paragrahvi lõike 2 kohaselt on tehing tehtud edasilükkava tingimusega, kui tehinguga 
kindlaksmääratud õiguslike tagajärgede tekkimine sõltub asjaolust (edasilükkav tingimus), 

mille kohta ei ole teada, kas see saabub või ei saabu. 
 

Antud juhul ei ole ENL-i põhikiri registrisse kantud ja üheselt ei ole ka teada, kas põhikiri 
registrisse kantakse või mitte. Kõikide eelduste kohaselt peaks ENL-i uus põhikiri registrisse 

kantama, kuivõrd vajalikud toimingud selleks on tehtud, ent päris kindlalt seda täna väita ei 

saa, sest kande tegemise otsustab registriasja menetlev kohtunikuabi. Järelikult saab ENL-i 
põhikirja registrisse kandmine olla edasilükkavaks tingimuseks TsÜS § 102 lg 1 ja 2 mõttes. 

 
TsÜS § 105 lg 1 kohaselt tekivad edasilükkava tingimusega tehtud tehingu puhul õigused ja 

kohustused tingimuse saabumisel. 

 
Seetõttu saab ENL-i nõukogu liikmed käesoleval hetkel valida tingimusega, et nende volitused 

algavad siis, kui ENL-i uus põhikiri registrisse kantakse. Sellise tingimuse puhul tekivad ENL-i 
nõukogu liikmete volitused üksnes juhul, kui ENL-i uus põhikiri registrisse kantakse. Kui 

põhikirja registrisse ei kanta, siis volitusi ei teki. 

 
Seega vastus küsimusele, kas ENL-i nõukogu liikmeid saab 26.11.2011 üldkoosolekul valida, 

on, et saab, kuid edasilükkava tingimusega, mille kohaselt nõukogu volitused tekivad ENL-i 
uue põhikirja registrisse kandmisel. 

 
Margus Poola 


