EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Toimumisaeg: 24.09.2012
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor, Estonia pst 5a
Algus: 18:00
Lõpp: 19:30
Osalejad: Gerd Tarand, Siivi Liivik (lahkus 19:15), Heiki Järveveer (Skype), Eero Loonurm,
Liina Siniveer (liitus 18:45 Skypes)
Külalised: Mailis Ostra (ENLi juhatus), Edvard Ljulko (ENLi noortepoliitika nõunik), Laura
Õigus (Eesti Skautide Ühing), Aleksandra Kamilova (ENLi välissuhete juht)
Juhataja: Gerd Tarand
Protokollija: Gerd Tarand
Pakutud päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Muudatused liikmeskonnas
4. Ülevaade ENLi tegevusest nõukogu koosolekute vahel
5. Arengukava 2013-2018
6. Eelarve 2012 täituvus
7. Välissuhtlusest
8. ENLi esindajad nõukogudes ja komisjonides
9. Poliitiliste NÜde rahastamisest
10. Üldkoosolekust
11. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon
1. Päevakorra kinnitamine
Gerd tutvustas eelnevalt saadetud päevakorda. Ettepanek on päevakorrast välja jätta 2012
eelarve täituvus kuna raamatupidaja ei ole jõudnud andmeid veel uude süsteemi üle kanda
ning juhatuse poolt on punkt ettevalmistamata. Hääletamise tulemus: ühehäälselt kinnitada
Otsus: kinnitada päevakord järgneval kujul, eelarve täituvuse info saadetakse nõukogule
hiljemalt septembri lõpuks e-postiga. Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Päevakorra kinnitamine
Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Muudatused liikmeskonnas
Ülevaade ENLi tegevusest nõukogu koosolekute vahel
Arengukava 2013-2018
Välissuhtlusest
ENLi esindajad nõukogudes ja komisjonides
Poliitiliste NÜde rahastamisest
Üldkoosolekust
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10. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Gerd tutvustas eelmise koosoleku protokolli, protokoll oli eelnevalt meilile saadetud ja
parandused on juba sisse viidud. Gerd tegi ettepaneku protokoll kinnitada ning seda toetati
ühehäälselt.
OTSUS: kinnitada 27.07.2012 koosoleku protokoll.
3. Muudatused liikmeskonnas
Gerd andis ülevaate, et ENLile on laekunud kolm lahkumisavaldust – ELSA ja Lapikud
soovivad lahkuda kuna ei soovi osaleda ENLi poliitilises tegevuses ning Prussakov on
äriregistrist kustutatud ning tegevuse lõpetanud. Gerd tegi ettepaneku arvata ELSA, Lapikud
ja Prussakov ENLi liikmete seast välja vastavalt nende poolt esitatud avaldustele ja ENLi
põhikirjale.
Ettepanekut toetati ühehäälselt.
OTSUS: Vastavalt Eesti Noorteühenduste Liidu põhikirja punktile 3.4 ning ELSA Estonia
vastavale avaldusele, arvata Eesti Noorteühenduste Liidu liikmete seast alates 24.09.2012
välja ELSA Estonia. Vastavalt Eesti Noorteühenduste Liidu põhikirja punktile 3.4 ning MTÜ
Lapikud vastavale avaldusele, arvata Eesti Noorteühenduste Liidu liikmete seast alates
24.09.2012 välja MTÜ Lapikud. Vastavalt Eesti Noorteühenduste Liidu põhikirja punktile
3.6.4 ning Mittetulundusühing PRUSSAKOVI NIM. RATTAÜHING poolt edastatud ja
Äriregistrist kontrollitud teatele, arvata Eesti Noorteühenduste Liidu liikmete seast alates
24.09.2012 välja Mittetulundusühing PRUSSAKOVI NIM. RATTAÜHING. Vastavalt teavitada
välja arvatud organisatsioonide esindajaid ning ENLi liikmeid.
4. Ülevaade ENLi tegevusest nõukogu koosolekute vahel
Nõukogu võttis teadmiseks büroo poolt esitatud tegevusaruanded juuli ja augusti kohta.
Nõukogu palus edaspidi tegevusaruanded esitada õigeaegselt. Heiki poolt küsitud
täpsustustele on büroo juba meilitsi vastanud.
5. Arengukava 2013-2012
Gerd andis ülevaate, et hetkeks on toimunud liikmeküsitlus ja esimene visiooni ja
missiooniarutelu, osaluskogude ja nooorteühingute töötoad tuli ära jätta kuna osalejaid ei
registreerunud. Siivi on tegelemas lõppjärgus liikmete arengukavade analüüsiga. Mailis
andis teada, et partnerite küsitlus läks välja, vastused on saadud ligikaudu 80%. Vastamata
on veel ministeeriumi noorteosakond ja huvijuhtide liit. Partnerite küsitluse töötoas osales
eesti ANK, ENEB jne – kokkuvõte on valmimisel. Gerd uuris, et miks tema kui arengukava
koostamise eest tervikuna vastutaja ei küsitlusest ega töötoast mitte mingit infot ei saanud,
kuigi ta korduvalt seda küsis, samuti ka mitte ülejäänud nõukogu. Mailis vastas, et tema
leidis, et kuna tema pidi seda korraldama ja läbi viima, ei pidanud ta vajalikuks nõukogu
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informeerida ega kaasata. Gerd avaldas arvamust, et nõukogu selline teadlik kõrvalejätmine
ei ole aksepteeritav.
Gerd tõstatas küsimuse, et visioonitöötoas oli üsna selge, et erinevaid nägemusi ENLi
põhiolemusest ja missioonist ja visioonist on rohkem kui üks ning tegi ettepaneku, et
novembriks terve arengukava koostamise asemel oleks parem idee arutada sügisseminaril
eraldi visiooni ja missiooni ning kinnitada seekord üldkoosolekul ainult need ning sellest
tulenevalt alles järgmisel üldkoosolekul arutada arengukava tervikuna.
Ettepanekut toetati ühehäälselt ning leiti, et praegu kokku lepitud arengukava protsessi ei
ole realistlik teostada ning eesmärgiks tuleb võtta visiooni ja missiooni kinnitamine sellel
üldkoosolekul ning sealt edasi liikuda. Büroo poolt antakse Gerdile teada täpselt, kui palju
aega ja mis ajal sügisseminari raames arengukava teemadele pühendada saab.
6. Välissuhtlusest
Aleksandra poolt enne koosolekut edastatud eelinfo:
Euroopa Noortefoorumi üldkoosolek:
1) Üldkoosoleku dokumendid: tulevad oktoobris - liikmetelt sisendi kogumise
korraldamine.
2) Juhatuse valimised (November 2012): nimelt NBC kohtumisel selgus, et NBC
(ehk Põhja- ja Baltimaade blokk, kuhu kuuluvad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi,
Norra, Island, Taani) on valmis bloki kandidaadina toetama ENLi kandidaati
Aleksandra näol ning kokku oleks NBC´l kaks kandidati (see on võib-olla veidi
segane, kuid kohapeal räägime selel süsteemi üle). Kuna ma pidin võimalikku
kandideerimist isiklikust vaatevinklist kaaluma ja läbi mõtlema, siis varem ma seda
ei kommunikeerinud, kuid nüüd otsustasin ikkagi kandideerida ning nüüd oleks
vaja läbi arutada edaspidised sammud (nt kommunikeerimine liikmetele).
Liikmed ja välissuhtlus:
1) üritused - ENLi meeskond vs liikmed? suunatud pakkumised vs konkurss?
2) välissuhtete infopäev liikmetele: ENLi välissuhtluse ülevaade + liikmeküsitluse
kokkuvõte
ENLi välissuhted üldisemalt:
1) eesmärkide seadmine ja saavutamise hindamine
2) vastutav inimene 2013?
Gerd ja Aleksandra on IRL noorte kontoris Skype teel kohtunud ka Juha-Pekka Nurvala’ga,
kes on kandideerimas asepresidendi kohale ning loodab saada ka ENLi toetust. Tegemist oli
esialgse kuulamisega ja midagi kokku ei lepitud peale selle, et arutame organisatsioonis.
Nõukogu leidis, et konkreetsemat seisukohta selles osas, keda toetada või mitte ei võeta
enne kui on selgunud kõik kandidaadid ning seejärel konsulteeritud ka liikmetega. Gerd
avaldas ka arvamust, et ka ENLi poolt esitatava kandidaadi osas oleks pidanud eelnevalt
konsulteerima ka liikmete ning nõukoguga, hetkel on liikmeid ja nõukogu lihtsalt fakti ette
pandud, et Aleksandra on kandideerimas ja kõik.
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Sandra andis teada, et on planeerimas ka liikmete infopäeva välissuhete osas.
7. ENLi esindajad nõukogudes ja komisjonides
Gerd on Mailise ja Edvardiga eelnevalt veidi konsulteerinud ning ettepanek erinevate
nõukogude ja komisjonide osas on järgnev:
1) Noortepoliitika nõukogu – hetkel mingid samme astuda pole vaja kuna reaalselt ei
tegutse ammu;
2) Lasteombudsmani nõuandev kogu – hetkel esindab Egle Oja kes vanusepiirangu
tõttu saab ENLi esindada kuni 12.01, selleks ajaks on tarvis valida uus esindaja
avalikul konkursil. Edvard on Eglega arutanud ja ning Egle saab veel veidi aega
jätkata kuid üleminekufaasis käimas koos uue valitud noorega.
3) Euroopa Liidu siseriiklik töögrupp (haridus jne) – ettepanek korraldada uus avalik
konkurss Edgar Rootalu asemele esindaja leidmiseks;
4) Vabariigi valitsuse HIV ja AIDSi komisjon – hetkel esindajat pole, ettepanek teha uus
avalik konkurss;
5) Elukestva õppe ja hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetsete suundade
juhtkomisjon (Haridus- ja Teadusministeerium – hetkel esindab Mailis, ettepanek
teha uus avalik konkurss;
6) Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja koostamise komisjon – hetkel Aleksandra Kamilova, ettepanek teha uus
avalik konkurss;
7) Karjääriteenuste koostöökogu, programmi "Karjääriteenuste süsteemi arendamine"
nõukoda (Elukestva Õppe Sihtasutus Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus) –
ettepanek määrata ENLi esindajaks noortepoliitika nõunik (hetkel Edvard Ljulko);
8) Haridus - ja Teadusministeeriumi hallatava riikliku programmi "Eesti ühiskonna
väärtusarendus 2009-2013" nõukogu – ettepanek lasta Erki Kaikkonenil jätkata;
9) Mitte-diskrimineerimise töögrupp (Sotsiaalministeerium) – hetkel Karl Hallik,
ettepanek teha uus konkurss;
10) Tallinna laste- ja noortesõbraliku linna komisjon – hetkel Mailis, ettepanek teha uus
konkurss esindaja leidmiseks;
11) Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö õppekava programminõukogu – esindajat
mitte valida;
12) Projekti
„Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja
sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja
katsetamine“ ekspertrühm – esindajat mitte valida;
13) Alaealiste
õigusrikkujate mõjutusvahendite õigusliku regulatsiooni töörühm
(Haridus- ja Teadusministeerium) – nõukogu on varasemalt valinud sellel teemal
esindajaks Liisa Lillemetsa ja määrata ta ka siia töörühma;
14) Noorsootöötaja kutsekomisjon – Kaidi Kerner kuni 2012. lõpuni mandaadiga;
15) Euroopa
Regionaalarengu Fondi avatud noortekeskuste, teavitamis- ja
nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise projektikavandite hindajate
kogu – esindajat mitte valida;
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16) Euroopa Noortefoorumi mitteformaalse hariduse töögrupp (YFJ working group on
non-formal education) – Aleksandra Kamilova kes on valitud ja kelle mandaat kehtib
endiselt;
17) UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni noorte esindaja – ajutiselt on sinna määratud
nõukogu esimehena Gerd, oleme UNESCO’le lubanud teha aasta lõpus uue avatud
konkursi, et leida uus esindaja vanuses alla 24. aasta;
18) Programmi "Euroopa Noored" programminõukogu – ettepanek jätta 1 esindaja
meeskonnast ning leida 1 esindaja liikmete seast uue konkursiga.
Ühehäälselt toetati ENLi esindajate värskendamist vastavalt esitatud ettepanekutele.
OTSUS: ENLi esindajate osas viia järk järgult sisse vajalikud uuendused vastavalt esitatud
ettepanekutele ning varasemalt kinnitatud vastavale korrale.
8. Poliitiliste NÜde rahastamisest
Protokollile on lisatud ENLi suuremate liikmesorganisatsioonide kohtumise memo (LISA 1).
Mailis selgitas, et poliitiliste NÜde aastatoetusest rahastamise eest seismine on kirjas ENLi
2012. aasta tegevuskavas, mille on kinnitanud üldkoosolek kuid hetkeks selles osas tulemusi
saavutatud pole. Samas üldkoosoleku otsus mis kutsus poliitilisi NÜsid aastatoetusest
toetama (sh ENLi seisukohad riigikogu valimisteks), ei ole tegelikult kehtiv kuna selle poolt ei
hääletanud üldkoosolekul piisavalt liikmeid. Opositsioonierakondade NÜd soovivad
küsimusele positiivset lahendust, koalitsioonierakondade omad on vastu ja üleriigilised on
esitanud samuti omad seisukohad mis pigem soovivad, et ENL käsitleks NÜde rahastamist
koos erakondade rahastamisega ja ei toeta poliitiliste rahastamist aastatoetusest. Suurte
noorteühenduste peamiseks mureks ENLiga seoses on, et kui ENL avaldab pooltseisu
poliitiliste NÜde rahastamiseks, jääb mulje nagu kõik ENLi liikmed seda toetaksid aga
ilmselgelt on palju eriarvamusi. Toimus elav arutelu. Kompromissvariandina lepiti kokku, et
ENL on edaspidi nõus liikmete ettepanekul lisama vastavasisulistele arvamustele märkuse, et
seisukoht on kinnitatud ENLi üldkoosoleku poolt kuid kõik liikmesorganisatsioonid ei pruugi
konkreetset seisukohta toetada. Laiemalt arutatakse küsimus uuesti läbi siis kui uuendatakse
noortepoliitka platvormi rahastuse osa.
9. Üldkoosolekust
Ajapuudusel üldkoosoleku teemat seekord eraldi ei käsitletud.
10. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon
Edvard ja Mailis juhtisid tähelepanu, et homsest hakkab levima ka NOVO konverentsi info.
Koosoleku lõpp 19:30.

Gerd Tarand
Koosoleku juhataja ja protokollija
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