
Juhatuse koosoleku protokoll nr 3. 17.10.2011 

Kohal: Aleksandra Kamilova (Skype), Liina Siniveer (Skype), Mailis Ostra, Karl Hallik, Liina Rüütel, 
Teele Tõnismann, Edgar Rootalu (Hiljem liitusid: Anni Metstak, Kristo Notton) 
 
Koosolekut juhatab: Mailis Ostra 
Koosolekut protokollib: Teele Tõnismann 
 
Algus: 17:30 
Lõpp: 18:50 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Noortepoliitika (Teele ja Edgar) 
4. Välissuhted (Sandra) 
5. Osaluskohvikute tulemused (tuleviku perspektiivis) (Liina R.) 
6. Meeskonna väljasõit (kavast ja korralduslikud küsimused) (Mailis) 
7. Üldkoosolek (Mailis, Sandra) 
8. Liikmete vastuprotseduur (k.a. praeguse liikme Prussakovi nimelise rattaühingu case - Karl) 
9. Meediakonverents (Karl) 
10.Muud küsimused 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
Juhatus otsustas kinnitada koosoleku päevakorra.  
 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
Juhatus otsustas kinnitada eelmise koosoleku protokolli.  
 
3. Noortepoliitika tegevused 
Edgar: Väiksemaid tegemisi on olnud väga palju nagu näiteks: Noortepoliitikauurijate kolmepäevane 
seminar „Third International Workshop on history of youthwork“. Seminari tulemusel sain uut 
informatsiooni noortepoliitika ajaloost ja ka uusi kontakte.  
Tegime Teelega Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu parandusettepanekud (kättesaadav 
noortepoliitika kaustas). Eelnõu parandusettepanekud algatasime Ulrika Hurda ettepanekul. Eelnõu 
üleslaadimise tähtpäev on 18.10 ning selle peaks osalusveebi laadima. Sandra laadib allkirjastatud 
dokumendi osalusveebi üles homme hommikul. 
Mailis: Täna kohtusime töötukassaga ning leppisime kokku edasistes tegevustes. Leppisime kokku, et 
paneme ühiselt töötukassaga kokku nimekirja kohalikes omavalitsustest, kuhu töötukassa maakondlik 
osakond teabepäeva tegema läheb (tähtaeg on 1.detsember). ENL edastab osaluskohviku projektist 
tulenevalt noorte arvamuse tööpuuduse kohta. HTMi poolt on tulnud aastaprioriteediks tõrjutud 
noortega tegelemine, mida saaks käimasoleva projektiga ühendada, aga töötukassa esindajad ei olnud 
väga huvitatud. 
 
4. Välissuhted 
Sandra: Lähen Euroopa Noortefoorumi üldkoosolekule, mis toimub Portugalis 18-20 november. Martin 
Kirs on hetkel UNESCO üritusel Eestit esindamas Pariisis. Meeskonna üritusel räägitakse välissuhete 
valdkonnast täpsemalt üle. Noortefoorumi ja oks täitis Sandra küsimused ENLi ja Eesti noortepoliitika 
valdkonna küsimused prioriteetidest (Sandra saadab Edgarile ja Teelele ka). Teele ja Edgar said kokku 
Avatud Eesti Fondi esindajaga. 
 
5. Osaluskohvikute tulemused 
Punkt otsustati edasi lükata 
 
6. Meeskonna väljasõit 
Punkt otsustati edasi lükata 
 



 
 
 
7. Üldkoosolek 
26. novembril Tartus, saame ministeeriumist ruumid, toimub Tartus ja kõik meeksonna liikmed 
peaksid seal kohal olema. Pärast üldkoosolekut toimub ühine õhtusöök Gruusia restoranis, seal peaks 
kõik meeskonnaliikmed kohal olema. Kaidi organiseerib seda.  
Igaüks peab ette valmistama oma tegevuskava täituvuse aruande üldkoosoleku jaoks. Lisaks on vaja 
esitada üldkoosolekule järgmise aasta tegevuskava. Lisaks on päevakorras nõukogu ja 
revisjonikomisjoni valimine.  
Liina: Kuidas toimub materjalide ettevalmistamine? Mailis tegeleb sellega Sandra abiga. Kaidi 
korraldab korralduslikku poolt:  toit, bussid jne. Mailis tegeleb sisulise poolega.  
 
8. Liikmete vastuprotseduur (k.a. praeguse liikme Prussakovi nimelise rattaühingu case - 
Karl) 
Karl: Prussakovi nimeline rattaühing kirjutas, et nad ei ole enam mittetulundusühing, vaid on hoopis 
seltsing. Probleem: Kas ja kus on paigas, kes saab olla ENLi liige ja kuidas me kohtleme neid liikmeid, 
kes ei ole MTÜd, nagu Reforminoored ja Prussakovi nimeline rattaühing. Otsus: Kuna endine MTÜ 
Prussakovi nimeline rattaühing ei ole enam MTÜ, Liina S suhtleb nendega ja teavitab, et sellisel juhul 
ei saa nad enam meie liikmed olla.  
MTÜ Auh, mis tegeleb varjupaigaloomadega, on esitanud kõik vajalikud dokumendid liikmeks 
astumiseks. 
Otsus: Juhatus otsustas kandidaatliikmeks vastu võtta MTÜ Auh, Liina S võtab ühendust. 
 
9. Meediakonverents. 
Karl andis ülevaate meediakonverentsi ettevalmistustest. 
Pressiteade läheb välja neljapäeva hommikul 
 
18.22 Saabusid Anni Metstak ja Kristo Notton 
 
6.Meeskonna väljasõit 
Tulemas on 12 inimest. Sandra tahab tulla Tartust autoga, hetkel on meil Karli ja Martini autod. Liina 
Siniveer ootab meid Hiiumaal. Laupäevane päev on põhjendatud liikmetele, noortepoliitikale, 
osaluskogudele.  
Väljasõit Tallinnast reedel kell 16.30 
 
5. Osaluskohviku tulemused 
Liina R: Mida me teeme osaluskohviku tulemustega? Paika pandud kuus osaluskohviku teemat: noorte 
tööhõive, vote at 16, mitteformaalne formaalses keskkonnas, tervis, vabatahtlikus, osalus kohalikul 
tasandi. Teemad on meie poolt paika pandud aga need kes KOVis korraldavad seda, võivad oma 
teemasid lisada.  
Sandra pakub välja, et ta  võib Liinat abistada, et kuidas neid küsimusi püstitada. On nõus Kristoga et 
1500 inimese arvamus on päris kaalukas asi. Anni: Siduda see teema riigikogu fraktsioonidega 
kohtumisega, seda võiks siduda ENLi muude poliitikatega. Samuti hilisemaid noortefoorumeid tehes 
(maakondlike noortekogude üks tegevustest). Kristo: Kuhu ENL saaks neid teadmisi rakendada. 
Tulemus on projektil see, et tehakse ettepanekud. Anni: saaksime sisendit Noortepoliitika valdkonnale 
platvormi rakenduskavale jne. Kohtumised fraktsioonidega. Mailis: Edgar Teele ja Karl ja Liina võiks 
teha istumise, et välja mõtelda täpsemalt, kuidas oleks parem küsimusi küsida. Kristo: Suunata infot 
ka väljapoole, liikmetele- näete, kogusime sellist infot.  
Otsus: Teele, Edgar, Liina R, Liisa Otsak, Karl Hallik saavad kokku esmaspäeval kell 16.00, et arutada 
küsimusi. 


