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ENLi juhatuse 7. koosolek  
Protokoll  

 
Aeg: 26.11.2009, kell 17:30-20:30 
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn) 
Juhatuse liikmed: Liina Männiste, Marina Vilop, Kairi Püss 
Meeskonnaliikmed: Meelika Jürisaar, Kerlin Remmel, Anni Kuller, Robert Lang (skype), Martti 
Martinson (skype), Ulrika Hurt 
Juhatas: Liina Männiste 
Protokollis: Kerlin Remmel 
 
Päevakord:  
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Kommunikatsiooniuuringust 
4. Kohtumisest SOS Lasteküla-ga 
5. ENLi üldkoosoleku järelkajad 
6. Ajalehest Aken: 2010. aasta rahastusest ning uue peatoimetaja leidmisest 
7. Vabatahtliku leidmisest meeskonda 
8. Talvelaagrist 
9. Varivalimistest: kokkuvõtted tagasisidest partnerite ja koolidega; lõpparuannetest jne 
10. HTMi Noorteosakonna projektiideest 
11. ENLi üldkoosoleku järelkajadest 
12. Rohelisest Raamatust 
13. Muud teemad 
 
 
******* 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
 
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra. 
 
 
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine 
 
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.  
 
 
3. Kommunikatsiooniuuringust 
 
ENLi kommunikatsiooniuuring on valmis. Selle lähteinfoks kasutati liikme-, 
kommunikatsiooniküsitlust, fookus- ja PR töögrupi uuringut. Kõigist neist tulid välja sarnased 
aspektid. 
 
Rahulolu ENLi tööga on suhteliselt kõrge (koolitused, kvaliteedihindamine, jne). 
Kommunikatsiooniuuringu kokkuvõte läheb üles ENLi uuele kodulehele. Selle juures on ka 
meediamonitooring. Kajastatud on 201 erinevat kanalit alates 12. juuni 2008 -15 november 2009. 
Kahjuks puudub ligipääse maakondlikele jm lehtedele ning neid uuringus kajastatud ei ole. 
Kõige rohkem on ENLi kajastanud Postimees (51 korral nii online kui ka trükiversioonis). Palju on 
ENLi kajastanud ka Eesti Päevaleht ja Vikerraadio. Meedias nähtavus on tõusnud, arvestatav osa 
vastanuid on saanud ENLi kohta infot meediast. 
 
Uuringust lähtuvalt on tehtud ettepanekud: 
#ENLi paika pandud väärtused on vastanud liikmete ootustele; 
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#Liikmesorganisatsioonidega on kommunikatsiooni kanalisus palju suurem kui ENLi 
meeskonnasiseselt. Vaja on kokku leppida kodukord, kuidas infot vahetada ja fokusseerida; 
# tuleb konkretiseerida, mida ootab ENL oma liikmetelt (aktiivseks liikmeks kasvamine jne); 
# ENLi üritustel tuleb selgitada lihtsal ja atraktiivsel moel, mis on ENL ja miks on vaja 
noortepoliitikat; 
# suurem liikmetest hoolimine ja tähelepanu pööramine; 
# liikmekohtumiste jätkamine; 
# olulised on noortepoliitika alased koolitused, mida tuleb ka edaspidi teha; 
# tähelepanu vajavad venekeelsed liikmed; 
# suuremat koostööd tuleb haridusasutustega, et viia noorteühendusi rohkem koolidesse; 
# rahastusvõimaluste pakkumine: ENLi fondi vilistlaste ja ettevõtjate tarbeks; 
# ENLi uudiskiri on sisukas; 
# probleemiks: ENLi Tallinnakesksus (filiaali loomine Tartusse, ürituste üle viimine); 
# ENLi tegevusi planeerides peab määrama prioriteetseid teemasid aasta jaoks ning nendega 
enam tegelema. Kodanikuühendusena tuleb pakkuda seda, mida ühiskond vajab; 
# suurem töö piirkondlike meediakanalitega. See võimaldab paremini tööd teha näiteks 
noortekogudega ja aitab kaasa ENLi üle-eestilisemaks muutmisel; 
# rohkem meediasõbralikumaid projekte (sündmuse sisu, ajastus jne); 
# ajakirjanike ja väljaannete tunnustamise süsteem on vaja luua. 
 
 
4. Kohtumisest SOS Lasteküla-ga 
 
Meelika ja Anni kohtusid esmaspäeval SOS Lastekülaga. Nende mure on, et asenduskodudes 
olevad noored ei ole aktiivsed ja nende kaasamisega tegeletakse samuti vähe (üritustel 
osalemine, sponsorlus). Probleemiks on see, et noored ei huvitu ja neil ei ole positiivset 
kogemust. Noored ei oska panustada pikaaegsetesse väärtustesse. SOS Lasteküla sihtgrupp, 
kellega tegeleda on esialgu alates 13. eluaastast. 
 
ENLi võimalused SOS Lasteküla aidata: 
# ENLil on olemas simulatsioonid, 
# liikmesorganisatsioonid, kellel on väga erinevas vanuses noori, 
# ENL saab aidata kaasa projekti kirjutamisega - noortevahetus, uus sõprusringkond 
# laagrid – omast keskkonnast välja saamine lasteküla noori eraldi esile tõstmata (uued kontaktid 
väljaspool kodu), 
# hilisemas perspektiivis noorteorganisatsioon loomine, mis seisab nende huvide eest, kui tekib 
piisav hulk aktiivseid noori. 
 
Jaanuaris on plaanis uuesti kohtuda ning kaasata ka ENLi liikmesorganisatsioonide esindajad, 
SOS lasteküla kasvatajad ja praegused aktiivsed noored. 
 
ENLil on võimalus laiendada oma sotsiaalset kõlapinda ja teha midagi vajalikku. 
 
Anni sõnul võiks koostöö olla pikemaajalisem. Noorte teadlikkust osalusvõimalustest tuleb 
suurendada. ENL saab harjutada kätt, aidata välja arendada noorte võrgustikku nagu 
maakondlike noortekogude ellu aitamine käib. SOS Lasteküla soovib valmistada oma noori ette 
aktiivselt ühiskonnas kaasa rääkima ja oma õigustest teadlikuks saama. Need noored ei julge ja 
ei oska. Mitteformaalse õpikogemuse kaudu saab noori aktiivsemaks kasvatada. 
 
 
5. Ajalehest Aken: 2010. aasta rahastusest ning uue peatoimetaja leidmisest 
 
Aken vajab uuendust: sisu, välimuse, veebi ja mentaliteedi poolest. Meelikal on mõte kaasata 
tuntud ajakirjanikke Aken artiklite kirjutamisse. Rohkem rõhku tuleb panna Aken ja ajakiri Mihus 
vahelistele erinevustele, et väljaanded üksteist ei dubleeriks. Enam tuleb kajastada ka ENLi 
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teemasid ning panna rõhku reklaammüügile. Seni pole peatoimetajad pole sellega tegeleda 
jõudnud. 
 
Nüüdsest kuulub Aken välja andmine avalike suhete juhi spetsialisti valdkonna alla ning 
muudatus läheb sisse nii peatoimetaja kui spetsialisti ametijuhendisse. 
 
Otsus: ENLi juhatus otsustas määrata ajalehe Aken välja andmise eest vastutavaks avalike 
suhete valdkonna ning lisada muudatus vastavalt avalike suhete spetsialisti ja Aken peatoimetaja 
ametijuhendisse. 
 
 
6. Vabatahtliku leidmisest meeskonda  
 
Marina sõnul on 3 inimest on avaldanud soovi hakata ENLi vabatahtlike koordinaatoriks. Marina 
palub meeskonnal igaühel oma valdkonnas kirja panna konkreetsed ülesanded, mida 
vabatahtlikul on hea meeskonnasiseselt teha. Koordinaator peab teadma, mis toimub ja millal on 
vabatahtlikke vaja. Ülesanded paneb kokku Marina. 
 
 
7. Talvelaagrist 
 
Talvelaagri teemad ja tegevused: 
# noorteühenduste laat 
# läbirääkimiste loeng (1, 5 h) 
# simulatsioon noortepoliitika toimimisest 
# koolitajad: Anni soovitab rääkida Aune ka Ottiga ja võtta orbiiti ka riiklikul tasandil 
kaasamisprotsess. Ulrika soovitab rääkida Hille Hinsbergiga Riigikantseleist. Marina on rääkinud 
Merilin Piiki ja Uku Talmariga. 2009. aasta viimaseks juhatuse koosolekuks saab esialgne laagri 
kava valmis. 
 
Talvelaagrisse planeeritakse pühapäevasele päevale 2-tunnine ENLi noortepoliitika teemade 
plokk, sh ENLi seisukoha, 16-aastaselt valima tutvustus. Selle eest vastutab Liina. 
 
 
8. Varivalimistest: kokkuvõtted tagasisidest partnerite ja koolidega; lõpparuannetest 
jne  
 
11. novembril kohtuti poliitiliste noortekogudega. Nende üldine tagasiside lõppenud projektile on 
positiivne. Puudulikuks jäi varajane konkreetsus ja planeerimine. Poliitilised tunnistasid, et nad ise 
ei panustanud piisavalt varivalimiste kordaminemisse sisulise poole pealt. Soovitati EÕELi ja 
koolijuhtide suuremat kaasamist. Samuti tahaks projektiga rohkem seotud olla Tartu Noorte 
Volikogu. Nemad tõid seekordse projekti probleemidena välja infosulu ning ebaselged 
vastutusalad, kuna inimesed projekti käigus vahetusid. Toodi välja ka töömahu alahindamine ning 
sellest tingitud ajapuudus. 
 
Projektis osalenud koolid on positiivselt meelestatud, kuigi tähtaegadest kinni pidamist rõhutasid 
nemad ka. Robert on esimese lõpparuande saatnud Meelikale, Annile ja Kaisale. Seda 
viimistletakse ja saadetakse meeskonnalisti. 
 
Jaanuaris 2010 toimub järgmine varivalimiste kohtumine Riigikogu valimiste ettevalmistamiseks. 
Esmaspäeval kohtub Anni Vabariigi valimiskomisjoniga. Samuti tuleb kohtuda Hille Hinsbergiga 
Riigikantseleist. 
 
 
9. HTMi Noorteosakonna projektiideest 
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Anne Kivimäe HTMi noorteosakonnast tegi ettepaneku kaasata noori töötuid vabatahtlikke 
aastatoetust saavate nooreühingute tegevustesse. Anni arvab, et mõte on hea, ent teostus on 
küsitav. Noored ei võta end töötuna arvele ja on vaja leida inimene, kes need töötud kokku 
otsiks. ENL seda ise koordineerida ei jaksa. 
Liina lisab, et töötukassasse saab tasuta kuulutust panna. Ulrika ütleb, et see on noortele 
võimalus CVsse tegevusi lisada ja endale töö otsimise ajal tegevust pakkuda.  
Juhatus toetab seda mõtet. 
Noorte kaasatus mitteformaalsesse õppesse on väga hea tööriist. Selle peale on kirjutatud 
mitmeid projekte. Anni uurib, mida Anne täpsemalt mõtleb. 
 
 
10. ENLi üldkoosoleku järelkajad 
 
Möödunud ENLi üldkoosolekust tehti järgmised tähelepanekud: 
# järgmistel üldkoosolekutel peavad tihedat koostööd tegema tegevjuht ja juhatuse esimees; 
# rohkem ülesandeid tuleb delegeerida meeskonnaliikmetele; 
# juhatusel tuleb teha üldkoosoleku läbiviimisel rohkem koostööd ja üksteist rohkem aidata; 
# koosoleku juhatajate ülesanded tuleb ära jaotada: üks juhatab sisse, teine vastab küsimustele; 
# üldkoosolekul jäi segaseks, mis küsimus peab minema hääletusele, mis kuulub on juhatuse 
valdkonda, milles on juhatusel konkreetne seisukoht; 
# ajagraafikus püsimist on vaja jälgida.  
 
 
11. Rohelisest Raamatust  
 
ENLi noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp peab andma seisukoha Euroopa Komisjoni Rohelise 
raamatu osas. Liina vastutab selle eest. Raamatu iga ploki lõpus on küsimused, millele tuleb 
kindlasti vastata. 
 
Kodanikualgatuse teemal on samuti Roheline raamat koostatud. Täna lisati see osalusveebi. 
Martti toonitab, et selles osas on ka vaja seisukoht võtta 
 
 
12. Muud teemad 
 
Meeskonnaüritus 12.-13.12.2009 Ida-Eestis: 
ENLi meeskonna 2 päevane motivatsiooniüritus toimub Cumulus Villas. See on mõeldud uuele, 
vanale juhatusele ning meeskonnaliikmetele. 
 
ENLi jõulupidu: 
ENLi jõulupidu toimub 9. detsembril Tallinnas Tudengimajas.  
 
Kutsed: 
# Tartu ülikooli 90. aastapäeva ballile 1. detsembril läheb Liina. 
# Sotsiaalministri vastuvõtule 4. detsembril läheb Liina. 
# Aire ei jõua minna 9. detsembril Keila Avatud Noortekeskusesse Karjäärikohviku infotunnile.  
Kerlin räägib sellest Meelikaga. 
# ENLile on saadetud kutse osaleda Maailmapäev 2010 Arengukoostöö Ümarlaual. ENLi jõua 
sinna ise panustada. Pakume liikmetele. 
 
Info:  
# 4.-6. detsembril toimub Baltimaade Põhjamaade platvormi kohtumine (Baltimere maade 
noorteühenduste Liidu esindajate kohtumine ja koostöö arendamine), kus osalevad Anni ja 
Kristo. 
# Esmaspäeval kell 13:00 on Vabariigi valimiskomisjoniga kohtumine, millel osaleb Anni. 
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# 7. detsembril toimub Tallinna Noortenõukogu koosolek Varivalimiste teemal. Sellel osalevad 
Anni, Ott ja Meelika 
# 15. detsembril toimub noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp. 
# 16. detsembril peab Anni Rapla Maavalitsuses seminari noorte osaluse teemadel. 
# Liina lisab, et Vägivalla vastu võitlemise arengukava jaoks ENLi poolse isendi andmise koosolek 
on vaja kokku kutsuda. Liina vastutab selle eest. 


