
EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 12. ÜLDKOOSOLEKU 
PROTOKOLL

 

Aeg: 17. mai 2008
Koht: Tallinna Ülikool 
Osalejad: kohal olid 34 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajad (vt lisa 1 liikmete volitatud esindajate 
nimekiri)
Juhtatajad: Maarja Dahl, Gerd Tarand
Protokollija: Age Viira

1. Päevakorra kinnitamine

ENLi juhatuse esimees Maarja Dahl teeb ettepaneku kinnitada järgnev päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsioonitoimkonna ja häältelugemiskomisjoni kinnitamine.
3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine
4. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja nende kinnitamine 
5. ENLi strateegia tutvustus
6. Juhatuse tegevuse aruande kinnitamine
7. 2008.a eelarve kinnitamine
8. ENLi strateegia kinnitamine 
9. ENLi põhikirja muutmine 
10. Juhatuse liikmete valimine 2008/2009 aastaks
11. Revisjonikomisjoni liikme valimine perioodiks 2008-2010
12. Valimistulemuste kinnitamine

Ettepaneku poolt kinnitada päevakord oli valdav enamus, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide 
volitatud esindajatest.

OTSUS: Päevakord kinnitati vastavalt esitatud ettepanekule.

Lisa 2 – päevakorra eelnõu ühel lehel.

2. Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsioonitoimkonna ja häältelugemiskomisjoni 
kinnitamine. 

Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas on järgmine:
Koosoleku juhatajad: Maarja Dahl, Gerd Tarand
Protokollija: Age Viira
Redaktsioonikomisjon: Diana Tamm (ENL), Andre Sahharov (EÜKÜ Sorex)
Häältelugemiskomisjon: Magnus Leivalt (MS User Group), Kadri Toomingas (NÜ Eesti 4H)

Ettepaneku poolt oli valdav enamus, vastu 0 ja erapooletuid 1 liikmesorganisatsioonide volitatud esindaja.

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu vastavalt juhatuse ettepanekule.

3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine

Üldkoosoleku juhataja Maarja Dahl tutvustas juhatuse tegevuse aruannet. Maarja Dahl andis ülevaate 
kõikide juhatuse liikmete valdkondade edasiminekutest ja samuti negatiivsetest aspektidest. 



Lisa 3 – Juhatuse tegevuse aruanne üheksal leheküljel. 

4. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja nende kinnitamine 

ENLi finantsjuht Ulrika Hurt tutvustas ENLi majandusaasta aruannet ja vastas esitatud küsimustele. Ulrika 
Hurda sõnul ülekulusid tehtud pole ning aasta lõppes positiivse eelarvega.

Lianne Ristikivi tutvustas revisjonikomisjon aruannet. Lianne Ristikivi hindas ENLi tegevust hindega “hea”. 
Maarja Dahl kommenteeris revisjonikomisjoni aruannet ja vastas küsimustele. 

Üldkoosoleku juhataja Maarja Dahl teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.

Üldkoosoleku juhataja Maarja Dahl teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne. 

Ettepaneku poolt kinnitada revisjonikomisjon ning ka majandusaasta aruanne oli valdav enamus,  vastu 0 ja 
erapooletuid 1 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.

OTSUS: Revisjonikomisjoni ning majandusaasta aruanne on kinnitatud vastavalt ettepanekule. 

Lisa 4 – Revisjonikomisjoni aruanne kolmel lehel, majanduaasta aruanne 24 lehel. 

5. ENLi strateegia tutvustus

Maarja Dahl tutvustas Eesti Noorteühenduste Liidu strateegiat perioodiks 2009-2012. Maarja Dahl selgitas, et 
strateegia on paikapandud üldised suunad, konkreetsema arengukava plaanib ENL antud perioodiks 
koostada koos käesoleval üldkoosolekul valitud uue juhatusega. Maarja Dahl vastas küsimustele ja 
kommentaaridele. Liikmesorganisatsioonide esindajad tegid ettepaneku leida ENLi koolitustele koolitajaid ja 
eksperte noorteorganisatsioonide endi seest. Maarja Dahl lubas ettepanekut arvestada. Samuti tehti 
ettepanek kutsuda ellu ENLi vilistlaskogu. Maarja Dahl lubas ettepanekut arutada. 

Lisa 5 – ENLi strateegia 2009-2012 viiel lehel. 

6. Juhatuse tegevusaruande kinnitamine 

Maarja Dahl teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatuse tegevuse aruanne. 

Ettepaneku poolt kinnitada juhatuse tegevuse aruanne oli valdav enamus, vastuhääli 0, erapooletuid 0 
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest. 

OTSUS: Juhatuse tegevuse aruanne kinnitati vastavalt ettepanekule.

Lisa 6 – Juhatuse tegevuse aruanne üheksal leheküljel.

7. 2008.a eelarve kinnitamine

ENLi juhatuse liige Ulrika Hurt tutvustas ENLi 2008. aasta eelarvet ja vastas küsimustele. 

Koosoleku juhataja Maarja Dahl küsis, kas eelarve osas on muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekuid ei 
esitatud. Maarja Dahl tegi ettepaneku kinnitada 2008. aasta eelarve. 

2008 eelarve kinnitamise poolt oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 1 liikmesorganisatsioonide volitatud 
esindajatest.

OTSUS: ENLi 2008. aasta eelarve kinnitati häälteenamusega

Lisa 7 – ENLi 2008. aasta eelarve kahel lehel. 



8. ENLi strateegia kinnitamine 

Järgnevalt esitas redaktsioonikomisjon koosseisus Diana Tamm (ENL) ja Andre Sahharov (EÜKÜ Sorex) 
järgmised ettepanekud strateegia muutmiseks: 

Diana Tamm teeb ettepaneku lisada strateegia EESMÄRKi nr 1 täiendusena “ja noorte”. EESMÄRK 1:

teab ja tunneb läbi ja lõhki noorteorganisatsioonide ja noorte vajadusi, noorte osalusvõimalusi ja valdkonna 
poliitikakujundamise protseduure;

Diana Tamm kommenteeris, et ENL peab tegema pingutusi, et kõigi noorte arvamusi ja vajadusi teada. 

Üldkoosoleku juhatajad panid muudatusettepaneku hääletusele.

Ettepaneku poolt viia sisse muudatus strateegia eesmärki nr 1 oli valdav enamus,  vastu 0 ja erapooletuid 2 
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.

OTSUS: Redaktsioonikomisjoni muudatus on kinnitatud vastavalt ettepanekule. 

Diana Tamm teeb ettepaneku lisada strateegia eesmärki nr 3 lisapunkti.

EESMÄRK 3:

ENL on rahvusvahelises noorsootöös silmapaistev, suurt välispartnerite võrgustikku omav ja olulisimate 
katustega tihedalt koostööd tegev organisatsioon. Selleks ENL  kasutab rahvusvahelisest suhtlusest 
saadavaid kogemusi ja väliskoolitusvõimalusi oma liikmete ja ENLi kui organisatsiooni arendamiseks.

Diana Tamm põhjendas, et suur arv koolitusvõimalusi tuleb läbi partnerorganisatsioonide. Välissuhtluses on 
oluline kasu nii liikmetele kui ENLi kui organisatsiooni arenguks. 

Ettepaneku poolt viia sisse muudatus strateegia eesmärki nr 3 oli valdav enamus,  vastu 0 ja erapooletuid 0 
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.

OTSUS: Redaktsioonikomisjoni muudatus on kinnitatud vastavalt ettepanekule. 

Üldkoosoleku juhataja Gerd Tarand tegi ettepaneku kinnitada strateegi koos kahe sinna sisse viidud 
muudatusega. Gerd Tarand kontrollis kvoorumit, mis oli 30 mandaadiga esindatud.

Ettepaneku poolt kinnitada ENLi strateegia perioodiks 2009-2012 koos sinna sisse viidud muudatustega oli 
valdav enamus, vastu 4 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.

OTSUS: Eesti Noorteühenduste Liidu strateegiat 2009-2012 võeti häälte enamusega vastu.

Üldkoosoleku juhataja Gerd Tarand kontrollis kvoorumit, mis oli 30 mandaati.

9. ENLi põhikirja muutmine

Maarja Dahl tutvustas muudatusi ENLi põhikirjas. Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta ENLi 
põhikirja punkti 4.2.6. ning sõnastada see järgmiselt: 

uuendama oma andmed liikmete andmebaasis iga aasta 1. märtsiks, vastates selleks ettenähtud 
küsimustikule.

Juhatuse liikmevaldkonna juht Tiina-Katarina Kaber põhjendas muudatuste vajadust ja vastas küsimustele. 
Vajadus põhikirja muutmiseks tuleneb ENLi soovist saada liikmetelt sisendit ja infot siis, kui on vaja kirjutada 
kokkuvõtteid ja taotlusi. Muudatusega põhikirjas tahab ENL tulla vastu paremini ka liikmete vajadustele. 

Üldkoosoleku juhataja Gerd Tarand tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada põhikirja muutmine.

Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 5 ja erapooletuid 3 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.



OTSUS: Põhikirja muudatus on põhikirja sisse viidud.

Lisa 9 – Põhikirja muudatusettepanek ühel lehel. 

10. Juhatuse liikmete valimine 2008/2009 aastaks 

Maarja Dahl tutvustas valismisprotseduuri ja vastas valimisprotseduuri kohta tekkinud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse esimehe kohale on esitanud:
Olger Tali (EÜKÜ Sorex)
Olger Tali tutvustas ennast ja kaitses oma kanditatuuri. 
Lisa 10 – Olger Tali kandideerimisdokumendid neljal lehel. 

Üldkoosoleku juhatajad kuulutasid välja juhatuse esimehe valimised 2008/2009 aastaks.

Avalduse ENLi juhatuse liikme – välissuhete kohale on esitanud: 
Jaan Urb (Rahvaliidu Noored)
Jaan Urb tutvustas ennast ja kaitses oma kandidatuuri.
Lisa 11 – Jaan Urbi kandideerimisdokumendid kuuel lehel. 

Avalduse ENLi juhatuse liikme – finantsijuhi kohale on esitanud:
Ulrika Hurt (Eesti Noorsooprojekt) 
Ulrika Hurt tutvustas ennast ja kaitses oma kandidatuuri. 
Lisa 12 – Ulrika Hurda kandideerimisdokumendid neljal lehel. 

Avalduse ENLi juhatuse liikme – avalike suhete juhi kohale on esitanud:
Cristo Pajust (AIESEC Eesti)
Cristo Pajust tutvustas ennast ja kaitses oma kandidatuuri.
Lisa 13 – Cristo Pajusti kandideerimisdokumendid viiel lehel. 

Avalduse ENLi juhatuse liikme – noortepoliitika juhi kohale on esitanud:
Lauri Alver (Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)
Lauri Alver tutvustas ennast ja kaitses oma kandidatuuri.
Lisa 14 – Lauri Alveri kandideerimisdokumendid neljal lehel. 

Avalduse ENLi juhatuse liikme - liikmevaldkonnajuhi kohale on esitanud:
Tanel Visnapuu (Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus) 
Aune Lillemets (AIESEC Eesti)
Tanel Visnapuu tutvustas ennast ja kaitses oma kaditatuuri.
Aune Lillemets tutvustas ennast ja kaitses oma kanditatuuri.
Lisa 15 – Tanel Visnapuu kandideerimisdokumendid neljal lehel. 
Lisa 16 – Aune Lillemetsa kandideerimisdokumendid neljal lehel. 

Üldkoosoleku juhataja Maarja Dahl esitas kommentaari kandidaatide kohta. ENLi liikmed kommenteerisid 
kandidaatide poliitilist kuuluvust. Maarja Dahl rõhutas, et tuginema peaks kandidaatide isiklikele 
saavutustele, mitte poliitilisele kuuluvusele.

Üldkoosoleku juhatajad kuulutasid välja juhatuse liikmete valimised 2008/2009 aastaks.

Üldkoosoleku juhataja Gerd Tarand kontrollis kvoorumit, mis oli 33 mandaati. 

11. Revisjonikomisjoni liikme valimine perioodiks 2008-2010 

Revisjonikomisjoni liikme kandidaat Margus Poola tutvustas ennast ja kaitses oma kandidatuuri. 
Lisa 17 – Margus Poola kandideerimisdokumendid kolmel lehel. 

Üldkoosoleku juhatajad kuulutasid välja revisjonikomisjoni liikme valimised perioodiks 2008-2010.



12. Valimistulemuste kinnitamine

Üldkoosoleku poolt kinnitatud häältelugemiskomisjon koosseisus Magnus Leivalt (MS User Group), Kadri 
Toomingas (NÜ Eesti 4h) kandsid ette järgmist:

Kandidaat juhatuse esimehe kohale - OLGER TALI (EÜKÜ Sorex) 
Sedeleid väljasatatud: 34
Poolthääli: 28
Vastuhääli: 4
Erapooletuid: 0
Rikutuid sedeleid: 1
Kandidaat osutus valituks juhatuse esimehe kohale.

Üldkoosoleku juhataja Maarja Dahl tegi ettepaneku kinnitada juhatuse esimehe kohale Olger Tali.

Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.

OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele kinnitatakse Olger Tali alates 1. septembrist 2008 ENLi juhatuse 
esimehe kohale. 

Kandidaat välissuhetejuhi kohale - JAAN URB (Rahvaliidu Noored)
Sedeleid väljastatud: 34
Poolthääli: 23
Vastuhääli: 8
Erapooletuid: 2
Kandidaat osutus valituks juhatuse liikme kohale.

TANEL VISNAPUU (Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus)
Poolthääli: 15
Kandidaat liikmevaldkonnajuhi kohale - AUNE LILLEMETS (AIESEC Eesti)
Poolthääli: 17
Erapooletuid 1
Aune Lillemets osutus valituks liikmevaldkonna juhi kohale.

Kandidaat noortepoliitikajuhi kohale - LAURI ALVER (Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)
Poolthääli: 24
Vastuhääli: 9
Erapooletuid:0
Kandidaat osutus valituks noortepoliitika juhi kohale.

Kandidaat finantsjuhi kohale - ULRIKA HURT (Eesti Noorsooprojekt)
Poolthääli: 23
Vastuhääli: 8
Erapooletuid: 2
Kandidaat osutus valituks finantsjuhi kohale.

Kandidaat avalike suhete juhi kohale - CRISTO PAJUST (AIESEC Eesti)
Poolthääli: 23
Vastuhääli: 8
Erapooletuid: 2
Kandidaat osutus valituks avalike suhete juhi kohale.

Üldkoosoleku juhataja kontrollis kvoorumit, mis oli 30 mandaati.

Koosoleku juhatajad tegid ettepaneku kinnitada ENLi juhatuses välissuhetuse juhi kohal Jaan Urb, 
liikmevaldkonna juhi kohale Aune Lillemets, finantsjuhi kohale Ulrika Hurt, avalike suhete juhi kohale Cristo 
Pajust ja revisjonikomisjoni kohale Margus Poola.

Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 4 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.



OTSUS: Valimistulemused on kinnitatud vastavalt ettepanekule.

Üldkoosoleku juhatajad kuulutasid koosoleku lõppenuks kell 17:00.

Üldkoosoleku juhatajad:

.....................................                                                ....................................
Maarja Dahl                                                                   Gerd Tarand

Üldkoosoleku protokollija:

.....................................
Age Viira


