EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 18. ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL
Aeg: 28. mai 2011
Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Tallinn
Osalejad: 33 liikmesorganisatsiooni (osalejate nimekiri Lisa 1)
Täisliikmeid seisuga 28.05.2011: 48
Juhatajad: Pille-Riin Raudsepp, Aleksandra Kamilova
Protokollija: Mailis Ostra
1.Koosoleku juhatajate, päevakorra, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja
redaktsioonikomisjoni kinnitamine.
Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas:
Koosoleku juhatajad: Pille-Riin Raudsepp, Aleksandra Kamilova
Protokollija: Mailis Ostra
Redaktsioonikomisjon: Martti Martinson (ENL), Maris Sild (Noored Sotsiaaldemokraadid)
Häältelugemiskomisjon: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Jaanus
Keskerakonna Noortekogu), Triin Roos (Noored Sotsiaaldemokraadid)

Riibe

(Eesti

Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.
OTSUS: Üldkoosolek
ettepanekule.

kinnitas

tööorganite

koosseisu

vastavalt

juhatuse

Üldkoosoleku juhataja Pille-Riin Raudsepp tegi ettepaneku kinnitada järgnev päevakord:
1.
Päevakorra kinnitamine; Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsiooni- ja
häältelugemiskomisjoni kinnitamine;
2.
2010. aasta tegevusaruande kinnitamine;
3.
Juhatuse tegevusaruande kinnitamine;
4.
Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
5.
Poliitilise seisukoha vastuvõtmine;
6.
Juhatuse liikmete vastutusvaldkondade kinnitamine;
7.
Juhatuse liikmete valimised;
8.
Informatsioon ENLi tegevuste kohta;
9.
Valimistulemuste kinnitamine.
Ettepaneku poolt oli 33, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud
esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra vastavalt juhatuse ettepanekule.
2. 2010. aasta tegevusaruande tutvustamine.
Üldkoosoleku juhataja Pille-Riin Raudsepp andis ülevaate tegevuskava aruandest.

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Liikmevaldkonna juhtgrupp – miks ei ole selle kokku
kutsumiseks otsest vajadust olnud?
P.-R. Raudsepp: Juhatuse liiget liikmete valdkonnas ei ole, mistõttu on keeruline leida ka
liikmete valdkonna eestvedajat.
A. Kamilova: Alustama peaks vastutaja leidmisest. Parandame sõnastust, sest vajadust
näeme.
Raul Kallaste (Eesti Reformierakonna Noortekogu): küsimus töötajate liiga suure palgasumma
kohta.
P.-R. Raudsepp: tegemist on arusaamatusega.
POOLT 27
VASTU 0
ERAPOOLETUD 3
Tegevjuht Mari Valgepea, esimehe kt Pille-Riin Raudsepp ja eelmise koosseisu
juhatuse liige Ulrika Hurt selgitasid 2010. majandusaasta aruande viibimise
põhjuseid.
Arutelu saalis. Üldkoosolek taunib olukorda ja teeb juhatusele ettekirjutuse antud olukord
kiiremas korras lahendada.
Juhatus koostab probleemi lahendamiseks tegevusplaani ja informeerib sellest liikmeid.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas 2010. aasta tegevusaruande (Lisa 2).
3. Juhatuse tegevusaruande kinnitamine.
Pille-Riin Raudsepp tutvustas tegevusaruannet.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Mida ja kuidas on plaanis noortepoliitika ja välissuhete
juhtgrupi uuendamiseks?
P.-R. Raudsepp: plaanis on rohkem sotsiaalseid tegevusi, mille abil saab tekitada rohkem
meeskonna ühtsustunnet.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): ENLi esindatuse tagamine erinevates komisjonides – kas
ressursi puuduses on kõik need töögrupid vajalikud? Kas oleks võimalik sõnastada igas
töögrupis osalemise eesmärk?
Martti Martinson: töögruppides osalemise ei nõua liiga palju ajalist ja rahalist ressurssi.
Osalemise lõpetamine ei annaks juurde piisavalt aega, et muude asjadega tegeleda.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Kohtumised haridus- ja teadusministriga – kas küsitakse
kohtumiseks sisendit ka liikmetelt? Kuidas teavitatakse tulemustest liikmeid?
Martti Martinson: Päevakorras on olnud ENLi jaoks olulised teemad. Liikmete sisendi
saamiseks on üldkoosolek ja noortepoliitika juhtgrupp.
Iga kohtumise järel ei ole tehtud listikirja, kuna kohtumisi on nii tihti, tulemused on kirjas
tegevusaruannetes. Alati võivad liikmed ise küsida ja uurida.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): nädala teadetes võiks olla kirjas kohtumiste päevakord.
Martti Martinson: nõus.
Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit): kes ja milliseid erasektori rahastusvõimalusi on otsinud?
Aleksandra Kamilova: Avalike suhete juht või spetsialist ja projektijuhid on konkreetsete
projektide raames erasektorist sponsoreid otsinud.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): ENL on osalenud
üldkoosolekutel – kas on vajalik kutse?
P.-R. Raudsepp: eelkõige oleme käinud siis, kui kutsutakse.

liikmesorganisatsioonide

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): ENLi tutvustamine potentsiaalsetele liikmetele – kas on
mõistlik tegeleda uute liikmete otsimisega?

P.-R. Raudsepp: Me sihipäraselt sellega ei tegele, kuid kui on hea võimalus, siis oleme sellest
kinni haaranud. Tegevus on toimunud jooksvalt, aeganõudvaid lisapingutusi ei ole selleks
tehtud.
Mari Valgepea tegi ülevaate 2011. a eelarve täituvusest.
Sander Soots (MUG): mis põhjusel on esitatud aegunud andmed?
M. Valgepea: andmed on esitatud revisjonikomisjoni aruande perioodi järgi.
Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit): kas aasta jooksul on tekkinud juurde rahastust, mida ei
olnud ette planeeritud?
P.-R. Raudsepp: Euroopa Noored Eesti Büroolt - struktureeritud dialoog.
POOLT 32
VASTU 0
ERAPOOLETUD 0
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas juhatuse tegevusaruande esitatud kujul (Lisa 3).
VAHEAEG
Mandaatide kontrollimine – kohal on 33 noorteühingu volitatud liiget.
4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
Lauri Läänemets ja Margus Poola tutvustasid revisjonikomisjoni aruannet ning juhatus vastas
revisjoni poolt välja toodud murekohtadele.
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Algdokumentide vormistamine on läinud halvemaks –
mida selle all on mõeldud?
P.-R. Raudsepp: Põhiliselt on tegu hooletusvigadega ja edaspidi peab olema korrektsem.
POOLT 33
VASTU 0
ERAPOOLETUD 0
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni aruande esitatud kujul (Lisa 4).
5. Poliitilise seisukoha vastuvõtmine.
Martti Martinson tutvustas Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosoleku pöördumist haridus- ja
teadusministrile seoses noorteühenduste ja noorte osaluskogude rahastamisega.
Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit): kui reaalne on, et see lisaraha leitakse (osaluskogude ja
katuseorganisatsioonide rahastamiseks).
M. Martinson: Ministeerium on nõus, et seda raha on vaja osaluskogudele. Kuid uue ministri
seisukohta katuste rahastamise suurenemisest me ei tea. Loodame, et ettepanek on reaalne.
Anni Metstak tõi välja dokumendis oleva teisendusvea, mis võeti arvesse.
Uku Talmar (Tegusad Eesti Noored): mis on praegune ENLi seisukoht noorteühingute
rahastamise osas?
M. Martinson: Riigikogu valimiste platvormis on seisukoht olemas.
Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit): Mida tähendab, et haridusministeerium on palunud ENLil
asuda kontaktpuntiks ministeeriumi ja riigiasutuste vahele?
M. Martinson: ministeerium esitab Vabariigi valitsusele noorsootöö strateegia rakendusplaani,
millega volitatakse ENLi töötama välja kaasamise tegevuskava.

Eesti Skautide Ühingu ettepanekud:
1. Punkt 5: „..luua võimalused toetada riigieelarvest“ asendada „..luua võimalused toetada
riigieelarvest väljaspool noorteühingute aastatoetuse süsteemi“.
Juhatus toetab.
2. Punkt 5: ligikaudu 42 246 € asendada 173 000 €.
Juhatus toetab.
3. Punkt 4: „Noorteühingu aastatoetuse taotlemist võib mõneti täna võrrelda ka loteriiga“
asendada „Noorteühingu aastatoetuse taotlemisel puudub kindlus“.
Juhatus toetab.
Eesti Keskerakonna Noortekogu ettepanek: taastada Noorteühenduste aastatoetuse
taotlemise võimalus poliitilistele noorteühendustele.
Jaanus Riibe (Eesti Keskerakonna Noortekogu) tegi ettekande, kus põhjendas Eesti
Keskerakonna Noortekogu ettepanekut. Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid)
esines toetava avaldusega.
Eesti Skautide Ühing: kas aastatoetuse puudumine on põhjustanud mingite tegevuste
ärajäämist?
Jaanus Riibe: jah.
Siivi Liivik (ELO): Mis on teie organisatsiooni eesmärk?
Jaanus Riibe: meie organisatsiooni eesmärk on oma maailmavaate propageerimine ja liikmete
arendamine. Poliitiline noorteühendus ei erine tavalisest noorteühendusest.
Lauri Läänemets: täisväärtusliku kodaniku kasvatamine, kes mõistab ühiskonnas toimuvaid
protsesse.
Jüri Kirpu (AEGEE Tallinn): kas väiksema eelarvega ei ole võimalik oma tegevusi läbi viia?
Jaanus Riibe: ei.
Juhatus: toetame Eesti Keskerakonna Noortekogu ettepanekut ja põhimõtet, et poliitilised
noorteühingud saaks võrdselt teiste noorteühingutega taotleda aastatoetust.
Muudatusettepaneku põhimõtteline hääletus:
POOLT 15
VASTU 9
ERAPOOLETUD 9
OTSUS: Üldkoosolek toetab põhimõtteliselt Eesti Keskerakonna Noortekogu ettepanekut.
Täpsustatud sõnastusega muudatusettepaneku hääletus:
Eesmärgiga muuta Eesti poliitilisi noorteühendusi avatumaks, iseseisvamaks ja rohkem
noorsootööle orienteeritumaks, teeme ettepaneku taastada poliitiliste noorteühenduste
toetamine samadel alustel teiste noorteühendustega.
POOLT 16
VASTU 8
ERAPOOLETUD 9
Muudatustega dokumendi lõpphääletus:
POOLT 15
VASTU 9
ERAPOOLETUD 8
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosoleku
pöördumine haridus- ja teadusministrile seoses noorteühenduste ja noorte
osaluskogude rahastamisega (Lisa 5).

6. Juhatuse liikmete vastutusvaldkondade kinnitamine.
Juhatus teeb ettepaneku juhatuse koosseisu liikmete arvuks 5 ja vastutusvaldkondadeks:
Juhatuse esimees
Sponsorsuhted (1 juhatuse liige)
Liikmevaldkond (2 juhatuse liiget)
Välissuhted (1 juhatuse liige)
POOLT 32
VASTU 0
ERAPOOLETUD 0
OTSUS juhatuse liikmete arv ja vastutusvaldkonnad 2011 on kinnitatud.
Martti Martinson teeb ettekande ENLi juhtimise
struktuurimuudatustest.
Arutelu saalis. Juhatus võtab arvamusavaldused arvesse.
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7. Juhatuse liikmete valimised
Kandidaadid Martin Kirs (eelistuseks
liikmevaldkond) tutvustasid ennast.

liikmevaldkond)

ja

Liina

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): motivatsioonikirjas on mainitud liikmetele suuremat
otsustusvõimaluse andmist
Martin Kirs: Regulaarsed kohtumised läbi juhtgruppide ja kodade. Kui on suurem osavõtt, on
ka suurem otsustusvõimalus.
Jüri Kirpu (AEGEE Tallinn): kuidas saab ENLi liikmeid aktiviseerida lisaks sotsialiseerumisele?
Liina Siniveer: Parem sisuline teavitus ja informeerimine.
Martin Kirs: juhatuse liikmed ja teised bürootöötajad peavad liikmetega ühenduses olema ja
nendega otse suhtlema, kohtuma.
Noorteühendus SIIN: Kuidas muuta seda, et ENLi liikmed oleks rohkem nagu partnerid mitte
konkurendid ega oleks omaette nokitsemist?
Martin Kirs: ENL loodi ühise eesmärgi nimel ja konkurentsil ei ole meie organisatsioonis kohta.
Lahenduseks võiks olla sujuvam infoliikumine ENLi liikmete vahel.
Liina Siniveer: ei oska vastata, kuna liikmena konkurentsi ei tunneta. Kui probleem on
konkreetsete organisatsioonide vahel, siis lahendame selle.
Raul Kallaste (Eesti Reformierakonna Noortekogu): oma kõnedes tõite välja probleemid,
millest on juba pikalt arutatud, kuid värskeid ideid te välja ei toonud. Kas mingis muus
valdkonnas on teil uusi mõtteid? Kas lisaks eelpoolmainitule näete veel mingeid teravaid
murepunkte?
Liina Siniveer: 1 küsimus, mida tahan uuesti tõstatada, on poliitiline platvorm alaealiste
liikmelisuse osas.
Martin Kirs: ei oska midagi uut välja tuua.
Jaanus Riibe (Eesti Keskerakonna Noortekogu): Liina, mis on 3 kõige tõsisemat Eesti noorte
probleemi? Martin, mis on 3 kõige tõsisemat Tallinna noorte probleemi?
Liina Siniveer: noorte kaasamine erinevatesse organisatsioonidesse lahendaks palju
probleeme.
Martin Kirs: 1) tööhõive; 2) tasuline kõrgharidus; 3) ääremaastumine – maa noortel on
vähem võimalusi.
Triin Kukk (Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud): kuidas hindate liikmete võimekust
panustada ENLi tegevustesse?

Liina Siniveer: kuna olen ise töötanud Eesti Gaidide Liidus, siis olen kursis sellega, et
vabatahtlike kaasamine on keeruline. Liikmetel on palju muid kohustusi, kuid alati on võimalik
panustada ja prioriteedid paika panna.
Martin Kirs: kõigepealt kaardistan olukorra (mis tasemel ja mis suunas motivatsiooni on) ja
siis saab sellega edasi töötada.
Sedeleid väljastatud 33
Tagastati 32
Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt esitatud kandidaat – MARTIN KIRS
POOLT 22
VASTU 10
RIKUTUD 0
OTSUS Martin Kirs osutus valituks ENLi juhatuse koosseisu.
Eesti Gaidide Liidu poolt esitatud kandidaat – LIINA SINIVEER
POOLT 27
VASTU 5
RIKUTUD 0
OTSUS Liina Siniveer osutus valituks ENLi juhatuse koosseisu.
8. Informatsioon ENLi tegevuste kohta.
Martti Martinson teeb ülevaate ENLi tulevastest tegemistest, mis puudutavad liikmeid.
Siivi Liivik avaldab kiitust ja tänu Martti Martinsonile, Pille-Riin Raudsepale ja Aleksandra
Kamilovale.
9. Valimistulemuste kinnitamine.
POOLT 29
VASTU 0
ERAPOOLETUD 0
OTSUS valimistulemused on kinnitatud.

Pille-Riin Raudsepp
koosoleku juhataja

Aleksandra Kamilova
koosoleku juhataja

Mailis Ostra
protokollija

