
 

 
 

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU XXXIII ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK 

PROTOKOLL 

 
Toimumisaeg: 21.07.2017 

Toimumiskoht: Nelijärve puhkekeskus, Aegviidu 
 
Algus: 14.00 
Lõpp: 14.42 
 
Täisliikmeid seisuga 21.07.2017: 34 

 

Osalejad: 67 
Täisliikmed: 27  

Kandidaatliikmed: 7 

Külalised: 33 

 
Kandidaatliikmed: 7 

Eesti Reformierakonna Noortekogu 

Ida-Virumaa noortekogu 
Jõgevamaa noortekogu 

Läänemaa noortekogu 
Raplamaa noortekogu 

Saaremaa noortekogu 
Võrumaa noortekogu 
 

Puudujad: 7 
AIESEC Eesti 

BEST-ESTONIA 
Noorteühendus ELO 

Euroopa Maja 

Tegusad Eesti Noored 
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud 

Noored Sotsiaaldemokraadid 
 
Täisliikmed:  

AEGEE-Tallinn 
AEGEE-Tartu 

EELK Laste-ja Noorsootöö Ühendus 

Eesti 4H 
Eesti Gaidide Liit 

Eesti LGBT Ühing 
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon 

Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit 

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus 



Eesti Skautide Ühing 

Eesti Väitlusselts 
IRL Noored 

MTÜ Juvente 
Eesti Keskerakonna Noortekogu 

Microsoft User Group 

JA Alumni Estonia 
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing „Sorex“ 

MTÜ Urban Style 
YFU Eesti 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 
MTÜ AUH 

Tartumaa Noortekogu 

MTÜ Hiiumaa Ankur 
Järvamaa Noortekogu 

Tallinna linna noortevolikogu 
Tartu linna noortevolikogu 

Erasmus Student Network Eesti 
 

Juhataja: Ivo Visak 
Protokollija: Kerlyn Jüriväli 

 

Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;  

2. päevakorra kinnitamine;  
3. aktuaalne ENLis;  

4. ENLi missiooni ja visiooni kinnitamine; 

5. nõukogu liikme valimine; 
6. muud ettetulevad küsimused. 

 
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni, redaktsioonikomisjoni 

valimine ja kinnitamine 

 
Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Harri Puskar 

Hääletamise tulemus: 25 tk ehk kõik poolt 
Otsus: Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) XXXIII üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Harri 

Puskar 
 

Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kerlyn Jüriväli 

Hääletamise tulemus:  25 tk ehk kõik poolt 
Otsus: Üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Kerlyn Jüriväli ühehäälselt 
 
Ettepanek on koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitada Tambet Anja, Terli Teekivi ja Heiki Viisimaa 
Hääletamise tulemus: 25 tk ühehäälslt poolt   
Otsus: Koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitati Tambet Anja, Terli Teekivi ja Heiki Viisimaa 

 
Ettepanek on koosoleku redaktsioonikomisjoni kinnitada Karl Andreas Sprenk ja Mikk Tarros 
Hääletamise tulemus: 25 tk ehk ühehäälselt  
Otsus: Redaktsioonikomisjoni kinnitati Karl Andreas Sprenk ja Mikk Tarros 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Poolt: kõik on poolt ühehäälselt 

Otsus: päevakord vastu võetud 



3. Aktuaalne ENLis 

Sõna võtab Ivo Visak: „Mis aasta teises pooles siis meid ees ootab? Hetkel oleme tegelenud sellega, et 

noored, kes lähevad esimest korda valima, oleks selleks valmis. Toimuvad erinevad ettevalmistused 

noortele valimisvalvuritele. Enne valimisi toimuks noortele konverents.“ 

Mikk Tarros ja Kristen Aigro võtavad sõna: „Välissuhtlus. Eesistumine ja katuseorganisatsioonina ÜRO 

ja SDga. Vajame veel inimesi, kes oleks huvitatud tegelema teemadega, millega ENL tegeleb ja  vaja 
oleks inimesi, kes läheks ENL esindama Euroopasse. Kandideerimine kestab. Töögrupp tooks kokku ka 

teised organisatsioonid, kes tegelevad juba välissuhtlusega, et arutada, mis Euroopa noortepoliitikas 
toimub. Saaksime endale abilised, kes hakkaks käima välislähetustel ja aitaks meid Eestis vastavalt 

vajadusele. Ida-patrnerlus, ÜRO noored, kestva arengu eesmärgid, Euroopa solidaarsuskorpus, 

koostöö üldiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega.“ 

Ivo Visak võtab sõna: „Oluline teema on ÜRO noore delegaadi programmi. Vähemalt 2x peab veetma 

delegaat New Yorgis, et hoida silma peal ja teha Eesti vaated me partneritele selgeks. Kandideerimine 

algab oktoobris, kandideerimise viib läbi ENL koos Välisministeeriumiga. Välisministeerium näeb, et 
selle kandideerimise käigus saame üksteisele kasulik olla. Samuti tuletan meelde, et hetkel saab ENLi 

nõukokku kandideerida. Samuti Kristjan ja mina lõpetame juhatuses, ehk on vaja uusi inimesi, kes 
hakkaks ENL juhtima. Kui vaatame viimaseid juhatuse ülesehitusi, siis näeme, et juhatus on väga meie 

büroo nägu ehk juhatus tuleb omade inimeste keskelt. Kindlasti ootame ka uusi liikmeid miks ka mitte 

liikmete endi seast.“ 

Küsimus: „Kas kandideerimistele on vanusepiirang?“ 

Ivo Visak vastab: Peab olema vähemalt 18-aastane, et võtta juriidiline vastutus. Kui oled noorte 

organisatsioonides olnud aktiivne ja olnud ENLiga seotud ühel või teisel viisil, siis oled teadlik, mis 

noorte organisatsioonid üldse on, siis tead, kuidas asi käib.“ 

Tõnis Teinemaa küsib: „Kui tahate juhatusse kandideerida, ei pea olema nagu Ivo. Palju on ENLi poolt 

tuge ka olemas. Mis kaasneb juhatuse rolliga, palju raha saad, kui suur on töökoormus?“ 

Ivo Visak: „Juhatuse palgaga ei saa rikkaks, see on kodaniku ühiskonna palk ehk sa ise kujundad 

selle. Oleneb projektidest ja riikilust aastatoetusest. Palk jääb noorema õpetaja palga juurde, eeldusel, 
et on lisaprojekt juures. Seda tööd tehes saad vaimult rikkaks. Juhatuse koha kõrvalt saab väga 

kergesti minna kooli õppima. Paindlik töögraafik.“ 

 

4. ENLi missiooni ja visiooni kinnitamine 

 

Ivo Visak: „Visioon- materjalid on kõigil käes, oli ka tagasiside ring. Tagasiside tuli liikmetelt. Lõplik 

sõnastus on olemas. Me juba teame, et ENL on tõsiselt võetav koostööpartner. Selle visiooniga 

näeme, et liigume natuke edasi selles suunas, et me enda valdkonnas oleme juba põhikujundajad. Me 
näeme, et noorteühendused peaksid muutuma oma valdkonnas põhikujundajateks ja tegutsemine 

peab olema loomulik. Tegutseme sellises keskkonnas, mis on noortele normaalne. Me teeme palju 
asju, mis on me kogukonnas tuntavad. Kui hakkasime rääkima kunagi valimisea langetamisega, siis oli 

see vaid osade huvigruppide vaateväljas, aga lõpuks oli see ka teistele noorte organisatsioonidele 

oluline. Kui mingi noorte organisatsioon midagi tahab, siis me suudame seda kas või seaduse 

muudatusega teostada. 

Missiooni- peamine põhjus selle muutuseks, on see, et iga eesti noor on oodatud noorte 

organisatsioonidesse. Kõik on oodatud ja me peame selgeks tegema, et see pole loodud vaid eliidile. 
Seda suhtumist tuleb muuta, et kui keegi noor on hakkama saanud mingi rikkumisega, et siis pole 

kunagi enam tema koht noortevolikogus, see on väär ja tuleb muuta. Noorte organisatsioonid 
tegelevad aasta aastalt ikka samalaadsete probleemidega. Kas ENL on rohkem vahelüliks erinevate 

organisatsioonidele? Me peame hakkama ehitama üles ka paremat strateegiat, mille peame looma 

millegi põhjal. 



 

Ettepanekud enne üldkoosolekut: 

 
VISIOON  

Eelmine versioon uuest visioonist: „Noorteühendused on Eesti noortevaldkonna põhikujundajateks, 
neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.“  

 
Uus versioon uuest visioonist: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine 

loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.“  

 
MISSIOON  

Eelmine versioon uuest missioonist: „Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab panustada 
(tegutseda) kvaliteetsetes noorteühendustes.“  

 

Uus versioon uuest missioonist: „Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes 
noorteühendustes.“  

 
2) Mis muudatusettepanekud me arvesse võtsime Visiooni puhul võtsime ELSA esimese ja neljanda 

ettepaneku vastu* Missiooni puhul võtsime JJ Street-i ettepaneku vastu* *kõiki ettepanekuid näeb Ivo 
viimati saadetust kirjast, mille ta edastas (3. juulil) meili teel.  

 

3) Kõik ettepanekud, mis esitati ELSA Estonia:  
Kahekordne "noored" lause algusest ära võtta  

Ühiskondliku mõju juurde kindlasti lisada sõna "positiivne  
Alternatiivina kasutada sõnastust "suunanäitaja ühiskonnas"  

Valdkonna põhikujundajate asemel kasutada veidi kitsendavat "oma valdkonna põhikujundajad"  

 
JJ-Steet:  

Missiooni sõnastuses võiks "panustada" asemel kindlasti "tegutseda" olla.  
 

EAÜS:  

„Noorteühendused on Eesti noortevaldkonna põhikujundajateks, neis tegutsemine on loomulik ja 
nende (tegevuste) mõju ühiskonnas tuntav.“  

„Noorteühendused on Eesti noortevaldkonna põhikujundajateks, neis tegutsemine on loomulik osa 
noorte eneseteostusest ja nende (tegevuste) mõju ühiskonnas tuntav. 

 „Noorteühendused on Eesti noortevaldkonna põhikujundajateks, nende töös kaasalöömine on noorte 
jaoks loomulik valik ja nende mõju ühiskonnas tuntav."  

Mis jäi häirima oli, et loomulik ei ole spetsiifiline. Aga need kõigest ühed arvamused. 

 
Hääletamise tulemus: Visiooni kinnitamine 26 tk ühehäälselt 
Otsus: Uus visioon „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik 

ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.“ On kinnitatud 
 

Hääletamise tulemus: Missiooni kinnitamine 27 tk ühehäälselt 

Otsus: Uus missioon : „Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes 
noorteühendustes.“  on kinnitatud 

 
 

5. Nõukogu liikme valimine  

Ivo Visak võtab sõna: „ Nõukogus on varasemalt olnud 7 inimest, aga Urmo, kes on enda tööga 
niivõrd hõivatud, loobub oma kohast, kuna tal oli raske koosolekutel kohal käia. Nõukogus peaks 

olema 7 inimest, seetõttu on ka vajadus praegu sellele, et keegi kandideeriks ENL nõukogusse. Samuti 

tuleks pidada kõne, miks ta sobib ENL nõukogusse ja mida suudab ENLile pakkuda. Kui on soovi, siis 

soovitan teil endast märku anda. 

Kandidaate kandideerimiseks nagu näha pole. Jätkame 6 liikmega.“ 



Hääletame, et nõukogu jääb hetkel 6 liikmeliseks ja üks koht jääb tühjaks, aga sügisel saab kindlasti 

kandideerida. 

Peeter Taim Urban Style: „Kinnitame ära, et me ei valinud kandidaati“ 

Hääletamise tulemus: ENL 7-liikmeline nõukogu jätkab 6-liikmelisena, 27 tk ehk ühehäälselt 

Otsus: Kinnitatud ühehäälselt, et ENL 7-liikmeline nõukogu jätkab 6-liikmelisena  

6. Muud ettetulevad küsimused  

Küsimusi pole 

Hääletamise tulemus:  

Otsus:  

 

Harri Puskar         Kerlyn Jüriväli 

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija 

 


