EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Toimumisaeg: 06.12.2012
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor, Estonia pst 5a, Tallinn
Algus: 18:00
Lõpp: 19:30
Osalejad: Gerd Tarand, Eero Loonurm, Siivi Liivik, Liina Siniveer, Erki Kaikkonen
Külalised: Laura Õigus (Skautide Ühing), Edvard Ljulko (ENL büroo)
Juhataja: Gerd Tarand
Protokollijad: Siivi Liivik, Gerd Tarand
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Muudatused liikmeskonnas
4. Nõukogu töö 2013 alguses
5. ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides jne (ENEB ja järgmised konkursid)
6. Nõukogu esimehe ametist vabastamine
7. Nõukogu esimehe valimine
8. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon
1. Päevakorra kinnitamine
Gerd tutvustas eelnevalt saadetud päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada. Erki tegi
ettepaneku kohapeal algatatud küsimuste all arutada võimalust leida konkursiga eraldi
inimene arengukava koostamise eestvedamiseks.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: kinnitada päevakord ette pandud kujul.
2. Eelmise koosoleku protokollide kinnitamine
Gerd tutvustas nõukogule saadetud protokolli mustandit 11.11.2012 koosolekust. E-posti
teel tulnud parandused on vajadusel sisse viidud. Gerd tegi ettepaneku protokoll kinnitada.
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
OTSUS: kinnitada 11.11.2012 nõukogu koosoleku protokoll (LISA 1).
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3. Muudatused liikmeskonnas
ENLile on 25.10.2012 laekunud MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R. avaldus asumaks
ENLi kandidaatliikmeks (LISA 2). Gerd suhtles Kaidi vahendusel kandidaadiga ka otse ning
täiendavalt selgitati, et ENLi liikmeks soovitakse astuda järgnevatel põhjustel: a) olla
paremini informeeritud noortele pakutavatest tegevustest; b) tõsta oma noortetöö kvaliteeti
kohalikus kogukonnas; c) teha oma "noortekat" nähtavamaks; d) soodustused noortele
teatud üritustel. Kahjuks ei olnud kandidaadi esindajal võimalik tänasel nõukogu koosolekul
osaleda kuigi vastav kutse neile saadeti. Vastavalt ENLi põhikirja punktile 3.1.1. ning 3.2. tegi
Gerd ettepaneku lugeda MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R. ENLi kandidaatliikmeks.
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
OTSUS: vastavalt ENLi põhikirja punktidele 3.1.1. ja 3.2. ning MTÜ Mõisaküla Noortekeskus
H.E.L.A.R. avaldusele, arvata MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R.ENLi kandidaatliikmeks,
otsusest teavitada MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R. juhatust ning ENLi liikmeid.

4. Nõukogu töö 2013. aasta alguses
Mõned asjad on veel lahtised – arengukava otsad (Gerdil olemasolev analüüs, Siivil liikmete
arengukavade analüüs) ja mõned konkursid, mis varsti algama peaks, lahendusi peaks juba
otsima ka üldkoosolekul tõstatatud ja lahenduseta jäänud põhikirjamuudatusi ning
alustamata on endiselt finantsstrateegia koostamisega. Liikmete kaasamise kord vajab
uuendamist ja seal peab nõukogu mängima väga olulist rolli, kuid tegevuskava kohaselt
peaks ajakava selleks tulema juhatusest. Eraldi peaks arutama võimalikke nõukogu poolseid
samme olukordades, kus nõukogu otsuseid lihtsalt ei täideta. Gerd tegi ettepaneku hetkel
mitte konkreetsemaid plaane kokku leppida vaid jätta uuele valitavale esimehele vabad käed
asju oma näo järgi korraldada, aasta esimeste koosolekute, plaanide ja arengukava edasise
tööplaani võiks uus esimees välja pakkuda detsembis-jaanuari alguses. Vähemalt arengukava
osas on olemas üsna korralik uus visioon ja missioon, mille alusel edasi liikuda senisest
suurema hooga. Finantsstrateegia osas lepiti kokku, et uue esimehe ülesandeks on
kõigepealt kutsuda jaanuaris kokku koosolek, kus lepitakse kokku täpselt, mida see endast
kujutama peaks ning seejärel otsustatakse ka uus eestvedaja nõukogu poolt.

5. ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides, jne.
ENEBi konkursile on endiselt vaid samad kaks kandidaati ühele ja samale kohale. Gerd arutas
Kaidiga ja ettepanek on konkurssi veelkorra pikendada. Nõukogu on ühehäälselt nõus.
Edvard andis enne koosolekut mõista, et oleks vaja ka eestvedajat lõimumiskava teema
jaoks. Edvard saadab lähiajal nõukogule vastava konkursikutse mustandi.
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Lähiajal oleks tarvis veel välja kuulutada konkurss lasteombudsmani nõuandvasse kogusse
esindaja leidmiseks ning UNESCO nõukotta. Gerd saadab konkursikutsete mustandid
esimesel võimalusel.
Erki avaldas muret, et ENLi esindajad küll lähevad igasugustesse nõukogudesse kuid pärast
seda ei ole neist eriti midagi kuulda. ENLi poolt oleks vaja selgemat koordineerimist ja tuge.
Näiteks Erki'lt pole keegi kunagi küsinud, mis tema komisjonis toimub, jne. Hea oleks kui
näiteks kõik ENLi esindajad ja meeskond saaks vähemalt korra kvartalis kokku, vms.
Lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi kui lõppenud on esindajate vahetamise protsess
ning siis tehakse kõigi esindajatega ka esimene ühiskohtumine.
6. Nõukogu esimehe ametist vabastamine
Gerd tegi nõukogule ettepaneku vabastada teda nõukogu esimehena ametist. Siivi palus
protokollida ka Gerdi lahkumise põhjuse. Gerd selgitas, et tänases seisukorras ja tänase
juhatusega ei ole see koostöö võimalik, eriti arvestades juhatuse poolset sisulist blokaadi
kõigis olulisemates küsimustes ja teadlikku suundumust informatsiooni edastada alles siis kui
selleks liiga hilja. Hoolimata mitmetest vastupidistest signaalidest ei loeta juhatuse ja büroo
poolt nõukogu endiselt meeskonna osaks ja hoitakse eemal. Selles olukorras ei ole võimalik
täita nõukogu põhikirjalisi ülesandeid ning üldkoosolekul nõukokku kandideerides lubas
Gerd, et kui olukorda paremaks muuta ei õnnestu, siis väga kaua tuuleveskitega ei võitle ja
töörahu huvides annab pigem alla. Hetkel oleks esimehena jätkamine võimalik ainult siis, kui
vahetataks välja ENLi juhatus ja senini ei ole sellele nõukogus üksmeelset nõusolekut leidnud
ning ka juhatuse leping on organisatsioonile piisavalt kahjulik, et see oleks väga kulukas
samm. Praeguseks on asi sisulistelt küsimustelt läinud vast juba ka isikutevaheliseks
vastuoluks. Siivi lisas, et samadel põhjustel ei ole tema näiteks nõus esimeheks
kandideerima sellepärast, et võrreldes seda aega kui Gerd on olnud nõukogus, on ta
tugevasti pingutanud selle nimel, et juhatus nõukogu aktsepteeriks – tükk tegemist oli
näiteks Mailisele selgeks teha, et nõukogu on tema tööandja, mitte juhatus ei ole ainus kes
ENLi tegevuse üle otsustab, samas on olukord jätkuvalt keeruline ning nõukogu otsustega
tihti ikka ei arvestada. Gerd ja Siivi tõid mõlemad esile ka selle, et näiteks suured
aastatoetuste projektid esitati sedasi, et nõukogu neid kordagi ei näinud, jne.
Ettepaneku poolt oli neli nõukogu liiget, üks erapooletu.
OTSUS: vabastada tema enda palvel ametist nõukogu esimees Gerd Tarand.
7. Nõukogu esimehe valimine
Tulenevalt eelmisest päevakorrapunktist tuleb nõukogule valida uus esimees. Gerd tõstatas
Siivi kandidatuuri. Liina tõstatas Erki kandidatuuri. Siivi taandas enda kandidatuuri. Gerd
tõstatas Erki Kaikkonen'i kandidatuuri. Isikuvalimised on salajased ning valimistoiminguid oli
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valimiskomisjonina nõus läbi viima Laura Õigus. Toimusid salajased valimised, mille
tulemusena valiti 5 poolthäälega ENLi nõukogu esimeheks Erki Kaikkonen.
OTSUS: ENLi nõukogu esimees on Erki Kaikkonen. Teavitada otsusest ENLi liikmeid.
8. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon
Nõukogu võttis teadmiseks büroo septembrikuu aruande ja tegi märkuse endiselt puuduva
oktoobri aruande kohta – nõukogu esimees tuletab seda juhatusele meelde ja edastab
vastused, nelja päeva pärast on juba ka novembri aruande tähtaeg. Gerd palus Erki'l samuti
uurida, kui kaugel on üldkoosolekul kokku lepitud konkureerivad pakkumised ENLi
raamatupidamise ülevaatamiseks. Edvard andis märku, et 27.-28. detsember büroo puhkab.
Koosoleku lõpp 19:30.

Gerd Tarand
Koosoleku juhataja

Siivi Liivik ja Gerd Tarand
Koosoleku protokollijad
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