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1. Üldkoosoleku avamine 
Tervitussõnavõtud: ENL esindaja Maria Savisaar 
   Tartu linna esindaja Aadu Must 
   Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Piret Talur 
 
2. Töökorra tutvustamine 
ENL juhatuse poolne ettepanek on kinnitada üldkoosoleku presiidium koosseisuga: 
Eero Kiipli – ENL juhatuse liige 
Maria Savisaar – ENL juhatuse liige 
Liina Tettermann – ENL juhatuse assistent 
Üldkoosolek kinnitab presiidiumi koosseisu. 
 
Liina Tettermann tutvustab üldkoosoleku töökorda: 
Hetkel on üldkoosolekul esindatud 17 liikmesorganisatsiooni 32-st, seega on üldkoosolek 
otsustusvõimeline.  
Loeb ette väljavõte ENL kodukorrast: Otsuste vastuvõtmine (3.1.10-3.1.19) 
Juhatuse kandidaatide avalduste esitamine lõppes nüüd (vastavalt kodukorrale). 
 
Maria Savisaar esitab valimiskomisjoni esimeheks Liina Tettermanni. Valimiskomisjoni 
esimehe ülesandeks on valimiste korrektsuse jälgimine ja salajase hääletuse korraldamine. 
Üldkoosolek kinnitab Liina Tettermanni häältelugemiskomisjoni esimeheks. 
 
Üldkoosoolek kinnitab häältelugemiskomisjoni, kelle ülesandeks on vastavalt kodukorrale 
häältelugemise korraldamine. 
Eero Kiipli esitab häältelugemiskomisjoni liikmeks Eveliis Kursi. 
Maria Savisaar esitab häältelugemiskomisjoni liikmeks Jaak Juske. 
Üldkoosolek kinnitab Eveliis Kursi ja Jaak Juske häältelugemiskomisjoni liikmeteks. 
 
3. Senise tegevuse ülevaade 
Maria Savisaar teeb ülevaate juhatuse tööst ajavahemikul detsember 2002 kuni 16.mai 2003. 
LISA 4.2 – Eesti Noorteühenduste Liidu  juhatuse tööaruanne 
 
Kristel Kadak teeb ülevaate Noortepoliitika Nõukogu tööst 
LISA 4.3 – ENL ja Noorsoopoliitika Nõukogu 
 
Gerri Lesk teeb ülevaate 2003 aasta suvekooli korraldamisest ja vabatahtliku noorsootöö 
temaatikast. 
 
Maria Savisaar teeb ülevaate avaliku poliitika ümarlaua tegevusest. 
LISA 4.4 – Avaliku poliitika valdkonna kokkuvõte Detsember 2002 – mai 2003 
 
Eero Kiipli annab ülevaate aasta jooksul toimunud bowlingutrniiridest, teeb kokkuvõtted ja 
kuulutab välja võitja: noorteühenduse Crew. 
 



Liina Tettermann annab ülevaate ENL liikmesorganisatsioonide poolt täidetud 
infoankeetidest. 
 
Gerri Lesk annab ülevaate ENL majandustegevusest.  
LISA 4.5 – ENLi rahaline aruanne 01.112002 – 15.05.2003 
 
PAUS 
 
4. Uute liikmete esitlus. 
Noorteühenduste ELO  tutvustab juhatuse esimees Mart Saar, ENL poolt antakse üle 
liitumisleping koos kodukorra ja põhikirjaga. 
 
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendust tutvustab juhatuse esimees Virzinia Kotkas, ENL 
poolt antakse üle liitumisleping koos kodukorra ja põhikirjaga. 
 
ELSA Estoniat tutvustava kirja loeb ette Eero Kiipli. 
 
FALCK noorteklubi tutvustab klubi juhataja Anu Põrk, ENL poolt antakse üle liitumisleping 
koos kodukorra ja põhikirjaga. 
 
5. Kodade tutvustamine ja kinnitamine 
Margit Koor annab ülevaate ENL talvelaagris toimunud arengutest. Talvelaagri tulemusena 
sai alguse viie koja töö, kusjuures kaks koda (piirkondlikud ja huvitegevusorganisatsioonid) 
leidsid väljundi ühinemises. 
 
Üldkoosolek kinnitab kojad. (Hetkel üldkoosolekul 18 mandaati.) 
 
6. Juhatuse valimiskorra kinnitamine. 
Liina Tettermann tutvustab juhatuse poolt välja töötatud valimiskorra projekti.  
LISA 4.9 – Juhatuse valimiskorra tutvustus. 
Üldkoosolek kinnitab juhatuse valimiskorra. 
 
7. Kodade koosolekud 
Organisatsioonid kogunesid kodade kaupa, et arutleda koja esindamise üle juhatuse töös ning 
valida kandidaadid juhatusse. 
 
8. Juhatuse valimine 
Jaak Juske jagab mandaatidele hääletussedelid. 
 
Eesti Keskerakonna noortekogu esitas ENL juhatuse esimehe kandidaadiks Maria Savisaare. 
LISA 1.1 – Eesti Keskerakonna Noortekogu otsus 
 
Kandidaat tutvustab end, esitab oma visiooni juhatuse tööst ja ENL arengust ning vastab 
tekkinud küsimustele 
Hääletusprotseduur: Üldkoosolek hääletab juhatuse esimehe kandidaadi poolt või vastu ja 
asetab valimissedelid valimiskasti. 
 
9. Valimistulemuste selgitamine / muud küsimused 
Häältelugemiskomisjon ja valimiskomisjoni esimees siirduvad hääletustulemusi selgitama. 
Eero Kiipli annab edasi lühiteadaanded: 



- ELi infoseminar 
- Euro26 töögrupp 
- Tallinna noorteühenduste ümarlaud 

 
10. Juhatuse valimine 
Liina Tettermann annab teada juhatuse esimehe valimistulemused:  
Laekus 19 sedelit. Neist poolthääli 16. Neist vastuhääli 3. 
Otsus hääletamistulemuste põhjal: kinnitada Maria Savisaar ENL juhatuse esimehe 
kohale. LISA 2.1 – häältelugemiskomisjoni protokoll 
 
Kodade esindajad esitavad juhatuse liikme kandidaatideks: 
Väikeste noorteühenduste koda –    Eero Kiipli  
LISA 1.2 – Eesti Pyladese Liidu otsus 
Õpilasühenduste koda –     Andres Peets  
LISA 1.3 – TEN toetuskiri 
Õpilasühenduste koda –     Kristel Koitla 
Poliitiliste noorteühenduste koda –    Lilian Värton  
LISA 1.4 – ERL noorteühenduse avaldus 
Üleriigiliste noorteühenduste koda –   Daniel Poslawski  
LISA 1.5 – Noorteühendus ELO avaldus 
Üliõpilasühenduste koda –     Kristel Kadak 
LISA 1.6 –AIESEC juhatuse koosoleku protokoll 
 
Kandidaadid tutvustavad end, esitavad visiooni oma tööst juhatuses ja  vastavad tekkinud 
küsimustele. 
Hääletusprotseduur: Üldkoosolek täidab valimissedelid ja asetab need valimiskasti. 
 
PAUS, häältelugemiskomisjon ja valimiskomisjoni esimees siirduvad hääletustulemusi 
selgitama. 
 
Liina Tettermann annab teada juhatuse liikmete valimistulemused:  
Laekus 19 sedelit. Neist rikutud 1. 
Otsus hääletamistulemuste põhjal:Kinnitada juhatuse liikmeteks Eero Kiipli, Andres 
Peets, Lilian Värton, Kristel Kadak, Daniel Poslawski.  
LISA 2.2 – häältelugemiskomisjoni protokoll 
 
 
Juhatuse liikmete valimine ametikohtadele.  
Välissuhete juhi ametikohale on kandidaadina esitatud Gerri Lesk. 
LISA 3.12 – Noorte Mõõdukate juhatuse otsus (üldkoosolekul osalejate volituste juures) 
Kandidaat tutvustab end, esitab nägemuse oma tööst juhatuses, ENL välissuhete arengust ja 
prioriteetidest ning vastab tekkinud küsimustele.  
 
Majandustegevuse juhi kohale kandidaate esitatud pole. 
 
Alari Vainomees on esitanud avalduse enda välja arvamiseks revisjonikomisjoni liikme 
kohalt. LISA 1.7 – Alari Vainomehe avaladus. 
Üldkoosolek kinnitab Alari Vainomehe liikmestaatuse revisjonikomisjonis lõppenuks. 
 
Revisjonikomisjoni liikme kohale on kandidaadina esitatud Elina Kivinukk. 



Liina Tettermann loeb ette kandidaadi tutvustuse. 
LISA 1.8 – Elina Kivinukki avaldus 
 
Hääletusprotseduur: Üldkoosolek täidab valimissedelid (ametikohad: välissuhete juht, 
revisjonikomisjoni liige) ja asetab need valimiskasti. 
 
11. Valimistulemuste selgitamine / liikmemakus kehtestamine 
Häältelugemiskomisjon ja valimiskomisjoni esimees siirduvad hääletustulemusi selgitama. 
 
Eero Kiipli tõstatab üldkoosolekul arutlemiseks liikmemaksu kehtestamise vajalikkuse ja teeb 
ettepaneku määrata liiikmemaksu suuruseks 100 krooni. 
Arutelu: 

- võibolla on sel aastal veel vara liikmemaksu kehtestada sest meil on palju noori 
organisatsioone ning maks ei motiveeri neid ENL töös osalema, 

- liikmemaks ei motiveeri uusi liikmeid ENL organisatsiooniga liituma 
- liikmemaksu kehtestamiseks on veel vara, vaja on plaan pikemalt läbi mõeldaq ning 

teha vastavad kalkulatsioonid – võibolla järgmisel aastal kehtestada vastavalt 
organisatsiooni suurusele? 

 
Liina Tettermann annab teada valimistulemused:  
Laekus 19 sedelit. Neist kehtetuid 4. 
Otsus hääletamistulemuste põhjal: kinnitada Gerri Lesk välissuhete ENL välissuhete 
juhi ametikohale. Kinnitada Elina Kivinukk ENL revisjonikomisjoni liikmeks. 
LISA 2.3 – häältelugemiskomisjoni protokoll. 
 
Eero Kiipli tänab kõiki üldkoosolekul osalenuid ning kuulutab üldkoosoleku lõppenuks. 
Üldkoosolekule järgneb ENL 1. sünnipäeva tähistamine Atlantise konverentsikeskuses. 
 
 
 
 
 
 
Üldkoosoleku juhataja 
Maria Savisaar 
 
 
 
 
Presiidiumi liige 
Eero Kiipli 
 
 
 
 
Üldkoosololeku protokollija 
Liina Tettermann 


