Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 26. mai 2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a, Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Aleksandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Mari Valgepea, Anni Metstak, Karl Hallik, Kristo Notton
Juhatas: Pille-Riin Raudsepp
Protokollis: Karl Hallik
Koosolek algas kell 17:50

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
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9.

Koosoleku päevakorra kinnitamine
Eelmise korra protokolli kinnitamine
Noortepoliitikast lühidalt
Majandusaasta aruanne
Üldkoosolek - materjalid, juhatamine, muu töö korraldus, ettekanded, kandidaadid
Sünnipäev
Noortekogud
Kiire ülevaade suvekoolist
Muud küsimused

OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
2. Eelmise korra protokolli kinnitamine
OTSUS: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll esitatud kujul.
3. Noortepoliitikast lühidalt
Martti Martinson: Meile on saadetud noortevaldkonna koolitusplaan, ei sisalda koolitusi vaid tegevusi,
mida noortevaldkonnas erinevad partnerid teevad (nt ENEbi koolitused, ülikoolid ja HTMi
noorsootöötajatega tegevused). Oodatakse ENL sisendit, et näha, ega midagi pole kogemata välja
jäänud. Noorsootöö eriala õppekava programminõukogu on hea näide, aga äkki on kuskil veel –
pealegi pole ENLi kirjas üheski neist. Martti saadab plaani listi.
- Töötukassaga kohtumisest on tulnud listi kokkuvõte. Aleksandra Kamilova leiab, et kohtumine on
väga tähtis, aga kas sellest tuleneb midagi konkreetset või edasisi kohtumisi? Martti Martinson:
Töötukassa lubas ise meiega ühendust võtta mobiilbussi ja noortesõbralike töökohtade teemal, lisaks
nende kodulehele noorte infosuuna tegemise koha pealt. Töötukassa oli avatud ja valmis meid
kaasama ja kuulama. Anni Metstak – mis erinevus on eelmise korraga, kui seal käidi? Kas nüüd on
konkreetsemad tegevused plaanis? Martti Martinson: Seekord läksime konkreetsete ettepanekutega
sinna.

- Tööhõive – sotsiaalministriga kohtumiseks on pakutud välja 29. juuni kell 14.00, mis on ainus
ministri vaba aeg enne septembrit. Pole veel kinnitust tulnud, sest meiega tegelev nõunik on sel
nädalal puhkusel. Peateema oleks meie ettepanekud riigikogule tööhõive teemal, teine teema oleks
laste ja perede arengukava, mis on ehk selleks ajaks ilmunud, millele me saaks oma kommentaare
pakkuda.
- Praxis on plaaninud korraldada riigikogus mitme komisjoni (majandus-, sotsiaal-, ja kultuurikomisjon)
ühisistungi noortepoliitika arutelu jaoks. Osapooled (ENL, HTM, ENTK) said sellest teada läbi riigikogu,
ENLi algatusest polnud Praxis kuulnud. Kuna see läheks konflikti meie plaaniga minna sama
ettepanekuga tutvuma uute riigikogu liikmete ja kultuurikomisjoniga, sai kultuurikomisjoniga räägitud
probleemist. Kultuurikomisjon lubas suunata Praxist rääkima ainult aastaraamatust. Üritus toimub 14.
juunil. ENLi kohalolek oleks vajalik, et näidata end kolmele komisjonile, sest kultuurikomisjon on meile
sõna pakkunud. Samas tuleks selleks ajaks mõelda, mida seal istungil rääkida, et me end plaanitud
külaskäigul oktoobris ei kordaks. 30. mail tuleb otsus, et kas ja mis teemal see istung toimub, peaks
tulema ka kutsed.
- 22. juunil 13:30 (eeldatavasti) toimub liikmete aastatoetuse ümarlaud. Veel ei ole välja kuulutatud.
- HTMi ja ENLi meeskonna iga-aastane koostöökohtumine on hetkel pakutud juuni viimasele nädalale.
HTM’ile sobiks kas 27s või 30s juuni, selgub hiljem. Teemadeks on kaasamise-teemaline tegevuskava
ja selle loomine, mis lähtub noorsootöö strateegia rakenduskavast. Meeskonnasiseselt võiks teemat
arutada üleminekuüritusel. HTMil ei ole hetkel osaluskogude finantseerimise koha pealt midagi
rääkida, kuid me võiks siiski seda mainida. Samas eraldi teemana ei ole mõtet seda tõstatada.
- 1. juunil on Kompassi esimene koosolek
Anni Metstak: ENTK tahab korraldada noorsootöö nädalat, osaluskogud teevad üheskoos ENTK’le
ettepanekutega sisendi.
Martti Martinson: Struktureeritud dialoogi ajaraamistik on liikunud ettepoole, mis lõi mõned plaanid
sassi. ENEb’ilt on saadud raha, mida võib hakata reaalselt kasutama alles 1. juulist, konsultatsioonid
tuleb teha juuni ja juuli jooksul, sest raporti tähtaeg on 5. august (sest noortekonverents on 5.
septembril). (Anni Metstak – võiks ära kasutada suvekoole, kus on palju inimesi koos, kuigi seal on
rohkem logistilisi probleeme) Küsimused peaks lähiajal saabuma, siis saab asuda ette valmistama.
Online-küsimustik peab olema valmis nii eesti kui vene keeles, seega peab analüüsima ka mitmes
keeles. Meil on natuke eelarvet tõlkimiseks, et saame teenust sisse osta. Samas raport peab olema
inglise keeles, lühikokkuvõtted eesti ja vene keeles.
4. Majandusaasta aruanne
Mari Valgepea: Homme selgub, kas aruanne saab koosolekuks valmis või mitte
5. Üldkoosolek
Mari Valgepea: Päevakorrad on olemas, lähevad printimisele. Tervitussõnaga tuleb Allianssi esindaja
kell 11. Ruumiga ja cateringiga on samuti korras.
Martti Martinson: Sotsiaalminister on tervituseks hõivatud, videotervituse saatmiseks ei leidnud samuti
aega.
Pille-Riin Raudsepp on valmis koosolekut juhatama, Aleksandra Kamilova oleks kaasjuhataja. Mailis
Ostra tuleb protokollima. Redaktsioonikomisjoni peaks minema Martti Martinson, teiseks Triin Roos.
Kolmandat liiget pole vast vaja.

Häältelugemiskomisjoni võiks määrata kohapeal, üks neist võiks olla Laura Õigus.
Juhatuse tegevusaruande kinnitamine – aruanne valmis ja kodulehel saadaval, esitajaks Aleksandra
Kamilova. Revisjonikomisjoni aruande kannab ette Lauri Läänemets, poliitilise seisukoha Martti
Martinson. Majandusaasta aruannet seletab Pille-Riin Raudsepp, on see siis valmis või mitte.
Aleksandra Kamilova võtab enda peale juhatuse valimised ja nende tutvustused.
Pille-Riin Raudsepp kannab ette struktuurimuudatuse tutvustuse ja juhib arutelu. Aleksandra Kamilova
– küsimuste arutelu peaks olema kindlasti piiratud, nt võtame 10 küsimust ja ülejäänud ettepanekud
võiks tulla paberil. See tuleks ette kanda punkti ’info ENLi tegemiste kohta’ juures.
Anni Metstak: Revisjonikomisjoni punktis on kindlasti vaja lisaks Läänemetsa ettekandele ka Juhatuse
vastuse poolt.
Martti Martinson: Eelarvet seekord päevakorras ei ole, kuid suuremad laekumised võiks ära mainida.
Oleme valmis ka täpsematele küsimustele vastama.
Juhatuse tegevusvaldkondadega on mure – meil on ainult kaks kandidaati, kuid konkurss viiele.
Pille-Riin Raudsepp: Jätaks pigem õhuruumi vahele ja loota, et mingil ajal tuleb soovijaid juurde.
Kuna juhatuse esimehe kandidaati pole, siis peab juhatus taaskord nimetama juhatuse esimehe
kohusetäitja.
OTSUS: Jätkub konkurss viiele juhatuse liikmele, kaks praegust kandidaati kinnitada valituks
osutumise korral aastaks ametisse.
6. Sünnipäev
Sünnipäev toimub kohvikus Saffron, olemas on koht ja seonduv, vaja vaid tellida tort.
Sünnipäeval kätte antavad auhinnad:
Aasta tegija: Eesti Skautide Ühing
Kõige noorem: Avatud Eesti Fond (Martti Martinson: on lisandunud uus rahastaja Noortefond nende
algatusel; AEF tuli eksprompt appi varivalimiste rahastamisel, pärast seda on hakanud meiega rohkem
arvestama)
OTSUS: Anda Aasta tegija auhind Eesti Skautide Ühingule ning Kõige noorema auhind Avatud Eesti
Fondile
7. Osaluskogud
Kristo Notton: Kõige keerulisem punkt on hetkel mentorlus. Hoolimata vestlustest ENTK’ga, et saada
vahendeid motivatsiooniks uute liikmete leidmiseks, pole hetkel piisavalt mentoreid. See loob meile
oluliselt tööd juurde. Hetkel on olemas väike vabatahtlike tiim, kes on valmis löögirühmana käima
abistamas. Ideaalis võiks olla 30 mentorit, 2 igas maakonnas. Loodetavasti saab B-plaaniga asjad
tööle (löögirühm pluss igas maakondlikus noortekogus üks-kaks asjalikku kontaktisikut) lähiajal.
Anni Metstak: Oli arutelu, et kas ja kuidas muuta osaluskogude suvekooli kuupäevi seoses
struktureeritud dialoogi ajakava muutmisega. Kuna koolitajad ja toitlustus on suures osas paigas, siis
ei tundu kuupäevade liigutamine nii hilja enam mõistlik. Kool ise on Vaibla puhkekeskuses,
koolitajateks Aivar Haller, Irene Mets ja Marko Saue, neljas on ilmselt avaliku esinemise vallast.
Koolitused oleks laupäeval, kui jõuaks, teeks ühe sisulise bloki ka siis.

Kristo Notton: Rahvusvahelistest on tulemas Portugal, Soome ja Leedu. Õnneks on osaluskogude
spetsiifilised grupid, kellega saab teemast rääkida.
Anni Metstak: Esinduskojaga oli aprilli lõpus kohtumine, järgmine pühapäeval, 29.05. Vaadatakse üle
tegevuskava ja jaotatakse ära konkreetsed ülesanded – tunnustusüritus ja rahvusvahelised.
Kristo Notton: Osaluskohvikute plaan muutus pikaajalisest ühepäevaliseks – kõik kohvikud oleks ühel
päeval, kuna üksikuid kohvikuid toimub tihtipeale. Võib-olla suudaks sellega ületada uudiskünnist, kui
öelda, et 15 maakonnas on 1500 tegelast korraga teatud teemadel rääkimas, kellest 25% võiks olla
poliitikuid. Kuupäev ei ole veel kivisse raiutud, peaks olema oktoobri teises pooles.
Martti Martinsoni arvates ei toimu neid siiski nii tihti, et see oleks leierdatud ja väljaspool uudisteringi.
Varem oli jutt, et ENL saab endale aastaringse formaadi, kus noored ja poliitikud kohtuks ja räägiks eri
teemadel, sestap oleks ühepäevane üritus aasta ressursi ebaotstarbekas kasutamine.
Kristo Notton leiab, et samal ajal tegemine tooks välja kõige erinevamad poliitikud, mitte sama
seltskonna ringsõidu ümber Eesti aasta vältel.
Martti Martinson on kindel, et eelkõige peaks arvestama ENLi huvi, et ENL looks jätkusuutlikke
osalusvõimalusi, mitte üht osaluspäeva.
Kristo Notton: Küsimus on rohkem selles, et praegused kohvikud ei suhtle omavahel ja meedia ei
tunne üksikute vastu huvi, sestap oleks vaja üht keskselt struktureeritud üritust.
Martti Martinson on nõus, et meediale oleks meeldivam, kui oleks suur üleriigiline üritus, kuid ENLi
vaatevinklist on etem, kui kasvõi väikest meediakajastust üle aasta saada. Samamoodi on tähtis, et
poliitikud saaks käia korduvalt osaluskohvikutes, sest ühe korraga ei saa nad kindlasti noorteliikumisepisikut juurde.
Aleksandra Kamilova tunneb muret, kas on olemas ressurss, et teha mastaapset üritust – on.
Pille-Riin Raudsepp toetab suurt üritust, kuna väikesed toimuvad niigi aasta läbi ja sellega saaks ENLi
suurelt ja mastaapselt meediasse.
Aleksandra Kamilova on nõus mastaapse üritusega eeldusel, et eeltöö on korras ja ressurss on kindlalt
olemas.
Anni Metstak – olemas on ka meediaplaan ja avalike suhete spetsialisti tugi.
OTSUS: Osaluskohvikud korraldatakse ühe korraga oktoobri teisel poolel.
Anni Metstak: Eelmisel neljapäeval sai räägitud ENTK’ga, et saada kokku osaluskogude teemal juuni
keskel ühel ENTK poolt määratud kuupäeval.
Osaluskogude arenduskavaga üritatakse suveks valmis saada Ragnar Siili abiga.
Sügisel tahetakse maavalitsuste noorsootöötajatega kohtumisel teha gallup noortekogude seas
ootustest noorsootöötajatele.
Sügisesse jäävad veel käsiraamat ja visioonidokument. Nende tegemiseks on ilmselt vaja uusi
projektijuhte leida, hetkel käivad otsingud.
Martti Martinson: ENTK mainis täna, et nad on mures programmi ajakava nihkumise pärast
Anni Metstak: Ajakava ainus mahajäämus on visioonidokumendiga, kuna Ragnar Siil on liialt hõivatud
hetkel. ENTK’d paneb muretsema mentorlus, mis ei ole ajakava, vaid mentorite leidmise mure, sestap
läheb käiku plaan B.

8. Ülevaade ENL suvekoolist
Mari Valgepea: Suvekooli kuupäevad on paigas, ainus täiesti kinnine koolituspäev on laupäev. Reedel
on PR-päev, mille pikkus sõltub muudest tegevustest. Lisaks tuleks korraldada arutelu teemal, et mis
kasu on ENList liikmetele. Nüüd on päevakorda lisandunud ka struktureeritud dialoogi arutelu, mis on
pikk ja pingeline, sestap see võiks olla reedel hommikupoole, enne PR koolitust/koolitusi.
Aleksandra Kamilova: kuna suvekooli ei pruugi tulla kõikide organisatsioonide juhatused, siis võiks
teha liikmete arutelu natuke eraldi ja pigem just neile juhatuste liikmetele. Kuna struktureeritud
dialoog on nii pingeline, siis võiks PR koolituse viia pigem pühapäevale, et oleks pool reedet vaba ja ei
väsitaks inimesi liialt.
Mari Valgepea: Meelelahutuse poole pealt oleks kantri-teemapidu.
OTSUS: Struktureeritud dialoogi arutelu toimub reedel, 8. juunil, kui inimestel on veel vaim värske.
Koosolek lõppes 20:55
Kõik otsused:
-

Jätkub konkurss viiele juhatuse liikmele, kaks praegust kandidaati kinnitada valituks osutumise
korral aastaks ametisse.

-

Anda Aasta tegija auhind Eesti Skautide Ühingule ning Kõige noorema auhind Avatud Eesti
Fondile

-

Osaluskohvikud korraldatakse ühe korraga oktoobri teisel poolel.

-

Struktureeritud dialoogi arutelu toimub reedel, 8. juunil, kui inimestel on veel vaim värske.

