
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 15. koosoleku protokoll  

Aeg: 30.06.2011  

Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5a)  

Osalejad: Pille-Riin Raudsepp (juhatuse esimehe kt)(Skype), Aleksandra Kamilova (juhatuse 

liige)(hääletusavaldus), Martti Martinson (noortepoliitika spetsialist), Mari Valgepea (tegevjuht) , 

Anni Metstak (osaluskogude koordinaator), Kristo Peterson (noortepäeva projektijuht), Karl Hallik 

(avalike suhete spetsialist), Liina Siniveer (Skype) 

Juhatas: Pille-Riin Raudsepp 

Protokollis: Karl Hallik 

Koosolek algas kell 17.40  

Päevakorrapunkt 1  –  Päevakorra kinnitamine  

Juhatus otsustas kinnitada päevakorra esitatud kujul: 

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Erakorraline ÜK 
4. Noortepoliitika minutid 
5. Noortepäevast lühidalt 
6. Osaluskogud 
7. Muud küsimused 

Päevakorrapunkt 2 – eelmise koosoleku protokolli ki nnitamine 

Eelmise koosoleku protokoll kinnitatud etteantud kujul 

 

Päevakorrapunkt 3 –  Erakorraline üldkoosolek.  

Mari Valgepea: Raamatupidaja lisab viimased täiendused majandusaasta aruandele ja selle saab 
määruste kohaselt esitada üldkoosolekule. 
 

Struktuurimuudatus: Pille-Riin Raudsepp – Meil oli kaks päeva tagasi liikmetega struktuurimuudatuste 
arutelu-ümarlaud, 2 organisatsiooni oli kohal, neile sobisid põhikirja ja kodukorra muudatused. Martti 
Martinson: Viimane versioon koos ümarlaua ettepanekutega revisjonikomisjoni ja nõukogu osas tuleb  
varsti. Laura Õigusel tekkis küsimus roteerumise koha pealt, et kogu nõukogu korraga ei vahetuks. 
Ettepanek teha 9-liikmeline nõukogu, valida sügisel 5 ja kevadel 4 liiget, mispuhul oleks järjepidevus 
parem. See tuleb vormistada üldkoosoleku otsusena, põhikirja seda kirjutada ei saa. Skaudid on 
valmis ise tegema sellise ettepaneku, kuid juhatus võiks ise öelda, mitmeliikmelist nõukogu oodatakse 
ja valitakse. 
 

Mari Valgepea: liikmed tegid seoses majandusaasta aruandega ettepaneku, et uurida pigem välja, 
millest need miinused tekkisid. 
Pille-Riin Raudsepp: tuleb kindlasti üle kontrollida, kas välislähetuste transpordikompensatsioonid on 
kõik üle tulnud – ka sealt võib miinus tekkida. 
Mari Valgepea: kui organisatsiooni netovarad on miinuses, siis pole midagi halba ja tuleb lihtsalt 
konstanteerida fakti, kuid võin kindlasti järgi uurida kõik. 
 



Anni Metstak: kas juhatusel endal on seisukoht roteeruva vahetuse kohta? 
Pille-Riin Raudsepp: Juhatuse seisukoht on see, et 5-9 liiget võiks olla. 
Martti Martinson: Juhatusel peaks olema oma kindel seisukoht – kui öelda, et valitakse 9-liikmeline 
nõukogu, siis peaks ka ära seletama, mis osadena nõukogu valida. 
Pille-Riin Raudsepp: Selge, siis jääb juhatuse seisukohaks, et valitakse 9-liikmeline nõukogu, 5 
sügisel, 4 kevadel. Nüüd on ainult juhatajate mure, tavaliselt on 2 juhatajat olnud, aga Aleksandra 
Kamilova ei saa üldkoosolekul osaleda, kas võib ainult 1 juhataja olla? 
Martti Martinson: Kodukorra järgi ongi tegelikult 1 juhataja koosolekul. 
Pille-Riin Raudsepp: Redaktsioonikomisjoni võiks minna Martti Martinson, teised liikmed vaataks 
kohapeal, häältelugemiskomisjoni kinnitaksime kohapeal, protokollima tuleb Mailis Ostra. 
Mari Valgepea: Registreerujaid on veel vähe, tegeleme kõik siin hooga sel teemal 

OTSUS: Juhatus teeb üldkoosolekul ettepaneku kinnitada nõukogu 5-9-liikmelisena, kusjuures 5 liiget 
valitakse sügisel ja 4 kevadel. 

 

Päevakorrapunkt 4 – Noortepoliitika minutid 

Martti Martinson: Aleksandra Kamilova palus teha noorsootöö seaduse muudatusettepanekute kohta 
ettekande seoses noortevolikogude regulatsiooniga. On läbi arutatud OK esinduskojaga ja tehtud 
nende ettepanekul ettepanekud seadusesse. Paar punkti jäid välja juba eelmisel aastal riigikogus, 
mõned punktid on tulnud välja tagasisidest OK ja noorsootöötajate poolt. Kolmas osa puudutab 
sügisesel üldkoosolekul vastuvõetud pöördumist, et noortekogud saaks MTÜ’dega liituda ja olla ENLi 
täisliikmed. On ka põhimõttelisi muudatusi – noortevolikogu moodustamise õigus läheb noortele – kui 
1 noor soovib seda moodustada, siis volikogu võib sellele vastu olla ainult siis, kui see on seadusega 
vastuolus. Valla- või linnavolikogu peab tulevikus põhjendama, kui nad ei nõustu, siis miks nad ei 
arvesta noortevolikogu arvamusega. Ülejäänud ettepanekud on sõnastuslikud parandused ja 
täpsustused, ENLi jaoks on olulisim see, et nad saaks MTÜ’dega liituda. Ettepanekud on üpris 
ambitsioonikad, ilmselt tuleb minna mõne kompromissi peale, kuid praegu tuleks see käima lükata, 
sest eelmisel korral läks 5 aastat, et seadust muuta. 
Anni Metstak: Kuidas see protsess üldse välja hakkab nägema? 
Martti Martinson: Ametlik ettepanek ministrile, kui ministriga kohtume, siis nende seisukoht, kas nad 
on ise nõus punkte algatama, mis oleks hea, sest siis tuleks neilt nende punktidega eelnõu, millele me 
saaksime parandusettepanekuid esitada. Kui nad ei leia, et oleks vaja seadust muuta, siis tuleks 
minna läbi riigikogu noorte toetusrühma ja fraktsioonide, ilmselt pigem läbi koalitsioonifraktsioonide. 
Ministeerium ise on vihjanud, et neil on endalgi olnud ideid noorsootööseaduse muutmise kohta. 

Martti  Martinson: Rahastamise ümarlauad, kõigepealt neist, kes ei saa riiklikku aastatoetust: Uku 
Talmar TEN ja Liise Valma AIESEC võtsid enda vedada taustainfo kogumise ja ettepanekute 
väljatöötamise, et kuidas võiks hakata need organisatsioonid raha saama, kes ei kvalifitseeru riiklikule 
aastatoetusele. 1. juuliks pidid viima end hetkeolukorraga kurssi, sealt edasi saame uuesti kokku. 
Väga populaarne ümarlaud oli – üle 10 külalise. Suuremate organisatsioonide ümarlaud, kus oli kohal 
ka HTM’ist esindaja, ei läinud nii hästi, sest liikmed kõik ei jaganud mais üldkoosolekul vastu võetud 
seisukohti. Kohal oli 6 organisatsiooni. Täna tuli HTM’ist üldsõnaline vastus. 

Täna tuli listi noorsootöö strateegia rakendusplaan, see on digidoc konteineris, seal sees on ENLi’le 
antud ülesanne/mandaat teha tegevusplaan aastani 2013 noorte kaasamise ja osaluse teemal, sellest 
on natuke huvitatud ka AEF, vähemalt mõjude analüüsi osa rahastamisest. See tuleks sel aastal 
valmis saada, kuna strateegia lõpuni on veel natuke üle 2 aasta, praegu on kava meil ja 
rahandusministeeriumis kooskõlastusringil, ehk kinnitatakse paari nädala pärast valitsuses. Pärast 
seda tõuseb teema üles. Sees on nii struktureeritud dialoog kui osaluskogude arendamine kui KOV 
noorsootöö andmebaas kui ka rahvusvaheliste noortevahetuste pakkumiste vahendamine. Digitaalne 
aastaraamat on sealt kadunud, nagu ka meediakampaania. 



Anni Metstak: Kui see mandaat nüüd laekub, mis siis edasi saab? Kes seda koordineerib? 
Martti Martinson: Ma ei julge endale nii pikka projekti võtta, algatus tuleb selle aasta jooksul, pean 
ilmselt kokku kutsuma meeskonnasisese arutelu. 
Anni Metstak: Tuleks mõelda ka kaasamiskava 
Martti Martinson: Tuleb mõelda ka strateegia, kuidas jõuda eri ministeeriumideni, välja mõelda 
meetodid, kuidas nendeni jõuda. 
Anni Metstak: Kindlasti võiks appi kutsuda ’sõberkoolitajaid’, kes aitavad meetodeid välja mõelda. 
Martti Martinson: Ilmselt enne augustit see teema päevakorda ei tõuse. 

Martti Martinson: Rahandusministeeriumiga kohtumine näitas, et vahel tuleb lihtsalt ametnikele 
seletada, mis toimub, sest seejärel said nad sisulisest osast aru. 

Martti Martinson: KOV andmebaasi kohta saatis Mailis Ostra partneritele kirjad, kus palus täita 
taustküsitlust. Seejärel tuleks otsida keegi, kes aitaks andmebaasi tehnilist lahendust kaasajastada. 

Martti Martinson: Alaealiste teemale tuli kolm tagasisidet, EELK LNÜ’lt, Noorsotsidelt ja Keskerakonna 
Noortekogult, kui need läbi vaadatud, siis saan ENLi seisukohad moodustada. 

Martti Martinson: Ministritega arutasime ka kurtide tõlketöö rahastamist. Suhtlesin täna kurtidega, nad 
ütlesid, et kõige rohkem tahaks nad tulla suvekooli ja talvelaagrisse, kuid minister pakkus, et me 
saaksime 10 tundi tõlketööd aastas – 10 ühetunnist kohtumist. Seega ei tule suvekool kõne alla, kui 
hsäti läheb, siis saab neid talvelaagrisse kutsuda. Sügisel saime 8-tunnise üldkoosoleku tõlkimise 
soodushinnaga 4000 eek, seega talvelaager läheks maksma 12-13 000 eek. 
Anni Metstak: Pealegi suvekoolis tuleks tasuta tõlkide transport, söök ja toitlustus. 

Martti Martinson: Lastekaitse liidul oli küsimus, et kas meil on olemas kontseptsioon noortevolikogude 
liitmisest KOVide juurde 
Anni Metstak: Juuli jooksul tuleb koosolek käsiraamatu moodustamise kohta, kus kajastatakse 
sammud, kuidas noortevolikogu ja KOV saaksid hakata koostööd tegema. Hetkel moodustatakse 
sammude kavast õppematerjali, lisaks ilmuks AKNAs neljaosaline järjejutt sellest, kuidas 
noortevolikogud peaks KOVide juures tööle hakkama. 

Martti Martinson: Sotsiaalministril oli ettepanek, lähtuvalt meie ettepanekust, et korraldada 
noortekeskuste juures eraldi üritusi, ilma MOBI-bussita. Paluti kirjutada kava, et mitu üritust me 
suudaks korraldada. Üritus: noortekeskusesse tuleks iidol, kes räägib esimesest töökohast, 
töötukassa esindajad vastavad noorte küsimustele, võtavad kaasa listi töökohtadega. Tuleks võtta 
tööle eraldi inimene seda tuuri korraldama, lisaks noorte tööhõive koordinaator. Ootavad meie 
kalkulatsioone. Meil endil pole alla poole palga vääringus toetust ministeeriumilt taotleda, vastasel 
juhul tuleks kärpida tuuri märgatavalt. 
Anni Metstak: sel juhul on ka osaluskogud huvitatud koostööst, sest meile pidevalt helistatakse ja 
palutakse osaluskogude koordinaatoreid appi. 
Martti Martinson: Riigipoolne tugi hõlmab lisaks transpordile ja palgale ka seda, et töötukassast 
saadetakse meiega spetsialistid kaasa nende enda kulu ja kirjadega. Minister pakkus, et sügisest 
võiks hakata juba tuuritama. 
Anni Metstak: Iidolitena tuleks kaasa kutsuda mitte ainult laulmise või tantsimisega kuulsaks saanuid, 
vaid neid, kes ka mujal aktiivsed on. Nt noored sportlased või Liina Vahter. 

Pille-Riin Raudsepp: Käisin 14. juunil riigikogu ühiskomisjonis meie ettepanekutega, üldmulje oli väga 
hea. Sain kiita kahelt koosoleku juhatajalt – Yana Toom kiitis, et me olime ainsad, kes pakkusid 
lahendusi välja, Urmas Klaas kiitis kõiki ettekandjaid, eriti suurelt meid. Lubati meid veel kutsuda ja 
meiega arutada. 

 

 



Päevakorrapunkt 5 – Noortepäevast lühidalt 

Kristo Peterson: Antud hetkel toimub taustainfo kogumine, olen olnud ühenduses Pärnu kohalike 
aktivistidega, kes aitaks sündmust läbi viia ja kes tegelevad organisatsiooniliste (asukoht) 
küsimustega. Olen otsinud ka kujundajat, kes suudaks luua meile väga noortemeelse 
internetikeskkonna. Esmaspäeval või teisipäeval tahan minna Pärnusse, et vaadata erinevad 
võimalikud asukohad üle ja saada parem aimdus. Juuli esimese poole suureks küsimuseks on 
kohalikul tasemel algatuste või tegevuste korraldamiseks abistava materjali kokku panemine ja ühtlasi 
tuleb kohalike noorteühingutega suhelda, et võimalikult palju aktiviste leida, kes üle Eesti tegevusi 
organiseeriks. 
Anni Metstak: Mis on selle aasta teema? 
Kristo Peterson: Kuhu kuulun mina? Selle aasta teema on noorte osalus ja sündmus keskendubki 
sellele, kuhu noor inimene võiks kuuluda ja mis ta sellega võidaks. 
Mari Valgepea: Kompass tuleks kas enne või pärast noortepäeva? 
Kristo Peterson: Kompass võiks olla valmis 15 päeva enne noortepäeva, et noored saaks juba enne 
noortepäeva mingit infoalget, mille järel saab Pärnus juba lähemalt infot uurida. 
Anni Metstak: mis seal toimub? 
Kristo Peterson: Üks koht oleks kesklinnas pargis, teine osa võiks rannapargis toimuda. 
Anni Metstak: kas see ei ole korraladajale kulukam, kui on kaks kohta? 
Kristo Peterson: Hetkel veel seda ei tea, kuid kuna üks osa võiks olla hariva maastikumängu moodi, 
siis laiem toimumisbaas oleks kasulikum. 
Mari Valgepea: Kas liikmed juba teavad, et nad peaksid mobiliseeruma? 
Kristo Peterson: Minuga on ühendust võtnud Skaudid ja ANK, kes tahaks tulla sinna. Homme saadan 
välja kutse vabatahtliku korraldusmeeskonna leidmiseks, võiks olla 6-8-liikmeline. Kindlasti võiks ENLi 
meeskonna liikmed ka kohapeal abistamas olla. 
Karl Hallik: Ohupunkt on see, et EÕEL suvekool lõppeb 12. augustil, EÜL suvekool algab 12. augustil.. 
Kristo Peterson: EÜL’iga on räägitud, nad tulevad oma 200 suvekoolilisega noortepäevalt läbi 
Anni Metstak: kas võiks esimese teate noortepäeva kohta välja saata noorsootöötajatele? 
Kristo Peterson: Kindlasti, panen paari päeva jooksul kirja teele. 

Liina Siniveer: kas ülesanded on kirjas, et mida oleks vaja noortepäevaga seoses üldse teha, et 
planeerida oma tegevusi? 
Kristo Peterson: Mul oli kuni 13. juulini konkreetne kava olemas, võin Teile saata ka uuema versiooni 
12 juuli - 12 august. 
Anni Metstak: Ja kui on vaja meeskonnaliikmete abi, siis ütle seda konkreetselt 

 

Päevakorrapunkt 6 – Osaluskogud  

Anni Metstak: Ma ei taha pikalt rääkida, sest alles rääkisime meeskonnaga, mingeid suuri muutusi 
pole toimunud. Kohtusime ENTK’ga, esitasime neile uuendatud ajakava, sealtpoolt pole kommentaari 
tulnud. Kutsusime nad ametlikult oma suvekooli ka. Suvekooli kohta saatsin info meeskonna listi, 7. 
juuliks palume kõigil tulijatel end kirja panna. Suvekooli info on endiselt sama, tegeleme endiselt 
tehniliste detailidega ja kõik jookseb sujuvalt. Hispaaniaga arutasime seda, et vist loobume 
partnerlusest, sest meil ei ole kaht inimest sinna saata, kuna osavõtumaks on üle 200 euro. 

Käsiraamat, visioonidokument ja voldik lükkuvad sügisesse, abistama tulevad Indrek Maripuu ja Jorma 
Sarv. 

Osaluskogude veeb läheb uuendamisele, tahame muuta seda visuaalselt ning kuna me ei jõua ajada 
taga osaluskogusid, kes ei muuda andmeid veebis, siis tekitame igale osaluskogule alalehe, mida nad 
saavad ise täita kui lünkteksti. Seega võiks leht ennast nii-öelda ise uuendada. 

Ajalehes AKEN võiks hakata ilmuma veel ka meie järjejutt, kuid see on hetkel nende menetleda. 



Martti Martinson: Millal see veeb võiks valmida? 
Anni Metstak: 2-3 nädala pärast peaks ilmuma uuendatud leht, itimees on planeerinud 2-3 nädalat 
ainult meie lehega tegemisele.  

 

Päevakorrapunkt 7 – Muud küsimused 

Pille-Riin Raudsepp: mitu organisatsiooni on suvekoolis kirjas? 
Mari Valgepea: Suvekooli on registreerinud 12 organisatsiooni, kokku 24. 
Pille-Riin Raudsepp: Kas sa saadaks täpse nimekirja listi, et siis teab, kellele veel meelde tuletada. 
Mari Valgepea: Saatsin teisipäeval listi nimekirja organisatsioonidest ja veel palve, et kõik aitaks leida 
registreerijaid. Programm ja kutsed ja kõik on väljas, aga huvi on hetkel kasin. 
Pille-Riin Raudsepp: Katsume siis veel pingutada 
Anni Metstak: Kas me peame maksma majutuse 50 eest ka siis, kui kedagi ei tule? 
Mari Valgepea: Ettemaks on makstud pool summat 50 inimese pealt, äkki annab pärast läbi rääkida 

Anni Metstak: Kas ülemineku kohta on mingit selgust? 
Pille-Riin Raudsepp: Täna ei saa ma midagi kindlat öelda, sest ma ei ole saanud Aleksandraga seda 
üle rääkida. 

 

Koosolek lõppes 19:42 

 

Pille-Riin Raudsepp         Karl Hallik 
koosoleku juhataja         protokollija 


