
                                         

ENLi KASVAMISE LUGU

Eellugu: idee ja sünergia teke

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aasta alguses, sai katusorganisatsiooni loomise 
lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste 
Koosööprojekt eesmärgiga tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti 
eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on ENLi hea koostööpartner tänaseni. 
Esimeste tegevustena toimusid koostööprojekti tutvustava üritusena 2001 aasta augustis 
suvelaager ja septembris õppevisiit Soome noorteühenduste esindusorganisatsiooni Allianssi 
juurde. Projekt arenes kiiresti ning septembri lõpus kinnitasid 20 noorteühendust oma 
valmisolekut teha ühiste huvide nimel koostööd, allkirjastades Hea Tahte Koostöölepingu, 
millega novembris liitusid veel 7 noorteühendust.

Novembris leidis aset ka meelelahutuslik sügisene ringsõit. Kolme päeva jooksul sõitis 50 
noort bussiga mööda Eestit. Tuuri käigus külastati haridusministeeriumi Tartus ja Eesti 
Noorsootöö Keskust Tallinnas. 2002. aasta veebruaris toimus Jäneda Konverentsikeskuses 
Eesti Noorteühenduste Koostööprojekti talvelaager, mille eesmärgiks oli arutada tulevase 
esindusorganisatsiooni funktsioone. Teemadeks olid seadusandlus, koolitused, struktuur, 
liikmelisus ning ühised huvid. Sellest laagrist said alguse mitmed uued töögrupid, milles 
alustati Eesti noorteühenduste esindusorganisatsiooni loomise ettevalmistamist. Üheskoos 
koostati põhikiri, valmistati ette asutava kogu korralduslik külg, korraldati ajurünnakuid 
tulevase organisatsiooni visiooni väljatöötamiseks ning kodulehekülje loomiseks.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus 
asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni 
põhikiri. Organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele 
eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist 
ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.

Esimesed aastad
2002-2003

Nii nagu noorele organisatsioonile kohane, tegeleti esimetel tegevusaastatel organisatsiooni 
ülesehitamisega ning organisatsiooni ja selle eesmärkide tutvustamisega teistele noorte- ja 
noorsootöö valdkonna institutsioonidele.

ENLi seisukohtade kujundamiseks erinevatel teemadel hakati korraldama ümarlaudu. 
Ümarlaudade eesmärgiks oli anda võimalus kõikidele liikmetele ENLi poolt käsitletavate 
teemade osas kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. 2003 aasta alguses kolis ENL 
Gonsiori tänava kontorisse.

Jaanuaris 2003 kogunes avaliku poliitika ümarlaud, mis käsitleti noorteühenduste 
aastatoetuse jagamise korda ja ENLi rolli Noortepoliitika Nõukogus. Veebruaris toimunud 
ENL juhatuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kohtumisel Tartus esitati 
ministeeriumile avaliku poliitika ümarlaual väljatöötatud muudatusettepanekud 



noorteühingute rahastamise korra kohta. Arutleti ENLi rolli üle noorsootöömaastikul ja 
kaaluti lisakoostöövormide võimalikkust. Kohtumisel lepiti kokku ka Noortepoliitika 
Nõukogu moodustamise põhimõtetes. Läbirääkimiste tulemusena jõuti kokkuleppele, et 
ENL nimetab Noortepoliitika Nõukogusse 6 noorteühenduste esindajat.

Kohtumistel Eesti Noorsootöö Keskusega arutati võimalikke tulevikuplaane Euro<26 ning 
noorsootöö infolehe teemadel. Märtsis otsustati, et ENL alustab tööd Euro<26 Noortekaardiga 
ning tulevikus noorsootöö infolehega.

ENLi 2003. aasta teemaks nimetati vabatahtlikkus, ning alates 2003. aastast hakkas 
ENL korraldama Eestis rahvusvahelist noortepäeva, mis ENLi eestvedamisel leidis esimest 
korda aset sama aasta augustis Paldiskis.

Märtsis 2003 toimus ENLi talvelaager kus üheskoos tehti ENLi kui organisatsiooni analüüs ja 
arutleti meie liikmete ning mitteliikmete õiguste ning kohustuste üle. Samuti käivitati 
kodade tegevus – moodustati poliitiliste-, üleriigiliste-, õpilaste-, üliõpilaste- ja väikeste 
noorteühenduste kojad.

Muuhulgas tutvustati ENLi ka välismaal, kohtuti teiste katsuorganisatsioonidega Soomest 
ja Norrast. ENLi delegatsioonid käisid omakorda vastuvisiitidel Helsingis ja Schleswig-
Holsteinis Saksamaal.

Traditsioonide tekkimine
2003-2004

Teist korda toimus suvel ENLi Suvekool, seekord Õisus, et tuua kokku 
noorteorganisatsioonid üle Eesti ja pakkuda neile häid ja unikaalseid koolitusi. Lisaks hakati 
liikmesorganisatsioonidele korraldama ühepäevaseid teemakoolitusi, mis vastaksid just 
noorteühenduste vajadustele.

Kuna suur osa ENLi liikmesorganisatsioonidest tegevad Tallinnas, käivitati 2003. aasta juulis 
ENLi Tallinna Noorteühenduste koostööprojekt. Projekti raames toimus augustis 
Tallinna noorteühenduste Sügislaager, kus tegeleti Tallinna noorsootöö arengukava
noorteühendusi puudutava osa väljatöötamisega ja ettepanekute tegemisega 
noorteühenduste aastatoetuste jagamise korda.

Uute tegevustena alustati liikmesorganisatsioonide külastusprojektiga, et ENLi liikmetel ja 
juhatusel oleks parem ülevaade üksteise tegemistest. Projekti raames hakati korraldama 
vastastikkuseid külaskäike ja kohtumisi. Alustati igaaastase Parima Noorteprojekti 
konkurssiga, et tunnustada ENLi liikmesorganisatsioonide korraldatud ettevõtmisi. Augustis 
võttis ENL Eesti Noorsootöö Keskuselt üle noortekaardi Euro26 haldamise.

Alates 2004. aastast hakkas ENL välja andma noorsootöö infolehte Aken. Eesmärgiks 
seati lehe muutmine noorsootöö aktivistidele paremini kättesaadavaks, samuti muuta lehe 
kontseptsioon rohkem dünaamilisemaks – kajastada innovaatilisi ideid ja muudatusi 
noorsootöömaastikul, reportaaže huvitavatest üritustest, muudatusi riigi tasandi noorsootöös 
jne. Jätkusid ümarlauad, ENLi kodade koosolekud ja Talvelaager.

Rahvusvaheliste suhete valdkonna olulisemaks sündmuseks oli taotluse esitamine 
saamaks üleeuroopalise noorteorganisatsioonide võrgustiku, Euroopa 
Noortefoorumi (YFJ) kandidaatliikmeks. Samuti jätkati koostööd Soomlaste Allianssi, Läti, 
Leedu ning Schleswig-Holsteini katusorganisatsioonidega.



Strateegiline areng ja rahvusvaheline areen
2004-2005

2004. aastal kinnitati ENLi arengukava 2004.-2007. aastaks ning suve lõpus kolis ENL oma 
praegusesse kontorisse Estonia puiesteel.

Kui esimesed ENLi juhatused valiti kodade põhiselt, siis 2004. aastal valitud juhatus oli 
valdkondade põhine. Senistest kodadest jätkasid tegevust poliitiliste-, üleriigiliste- ja 
üliõpilasorganisatsioonide kojad. Augustis 2004 valmis kokkuvõte küsitlusena läbi viidud 
uuringust noorteühenduste olukorrast Eesti valdades. Seadusandluse töögrupi töö 
tulemusena valmisid noorsootööseaduse muudatusettepanekud. 2005. aasta alguses lõpetati 
ametlikult Euro<26 Noortekaardi projekt, mis ei olnud käivitunud vastavalt seatud ootustele.

Sügisest 2004 kuni 2005. aasta suveni korraldas ENL koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga 
„Noorteühenduste ja õpilasomavalitsuste jätkusuutlikkuse arendamine” projekti. Projekti 
raames viidi läbi koolitustsüklid nii eesti- kui vene noorteühendustele ja koostati 
seadusandluse teemaline voldik.

Regulaarselt toimusid Tallinna noorteühenduste koostööprojekti ümarlauad. 
Liikmesorganisatsioonid leppisid kokku Tallinna noortenõukogusse kandideerimise 
korras ja valiti ka esimesed ENLi esindajad. Lisaks tehti ettepanekud Tallinna Linna 
noorteühenduste aastatoetuste jagamise korda, mis linna poolt ka aktsepteeriti.
Tänu ENLi kiirele reageerimisele ei vähenenud Tallinna 2005. aasta eelarves 
noorteühendustele mõeldud rahalised vahendid. Lisaks Tallinna noorteühenduste 
koostööprojektile püüti käivitada sarnast projekti ka Tartus, mis vähese vastukaja tõttu siiski 
soikus.

2004. aasta noortepäev „Iseseisev Noor!?” toimus Pärnu Rannapargis. Üritusest võttis osa üle 
1200 inimese. Noortepäevale eelnesid SOREXi ja Prussakovi nimelise Rattaühingu koostöös 
sündinud Rattamatk ning Skautide korraldatud Kanuuvõistlus. Noortepäeva jätkuüritusena 
toimus Tallinnas iseseisvuse teemaline seminar, mille eesmärgiks oli diskuteerida noorte 
iseseisvumise üle kolmest aspektist: noor ja perekond, kool kui eluks ettevalmistaja ja 
vabatahtlik töö.

Novembris 2004 sai ENL ametlikult Euroopa Noortefoorumi kandidaatliikmeks. 
Rahvusvahelist suhtlust jätkati lisaks senistele partneritele aktiivsemalt ka Läänemeremaade 
katusorganisatsioonide koostöövõrgustikus Balti Noortefoorum. Detsembris 2004 toimus 
Soome (Allianssi), Leedu (LiJOT), Läti (LJP) ja Eesti (ENL) noorteühenduste 
katusorganisatsioonide koostöökohtumine, mille peamiseks eesmärgiks oli üksteise 
tegemistega lähemalt tutvuda, luua suhteid ning vahetada kogemusi noorsoopoliitika 
mõjutamisest oma riigis.

Kevadeks valmis ENLi kommunikatsioonistrateegia. Parema infovahetuse tagamiseks 
liikmetega hakkas ENL välja andma iganädalast elektronkirja ENLi Teated, mille kaudu 
edastatakse teateid, kuulutatakse välja konkursse, tehakse ülevaateid toimunud 
koosolekutest, töögruppidest ja ümarlaudadest. Uuendati ENLi kodulehekülge ja valmisid ENLi 
tutvustavad eesti- ja venekeelsed voldikud.

Kodanikuühiskonnas suurekssirgumine
2005-2006

Jätkuvalt käisid erinevate teemade arutamiseks koos ENLi ümarlauad. Üheks olulisemaks 
tegevuseks kujunes ENLi rahastamise töögrupile delegeeritud ülesanne töötada koos 
noorteühendustega välja ettepanekud noorteühingute aastatoetuste jagamise korra 
parandamiseks. Nii Tallinna kui riigi tasandil tehti koostööd noorteorganisatsioonidele 
suunatud projekti- ja tegevustoetuse raha suurendamiseks.



Suurenes ENLi aktiivsus kodanikuühiskonna arengutes kaasarääkimisel. ENL viis 2006. aastal 
läbi teavitusprojekti noortevaldkonnas tegutsevate inimeste teadlikkuse  
tõstmiseks Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooniga (EKAK) seotud  tegevustest. 
2006. aastal võeti ENL Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu  liikmeks.

2005. aastast alates hakkas jõudsalt arenema ENLi välissuhtlus. Aina rohkem ENLi esindajad 
osales aktiivselt Euroopa Noortefoorumi töös, millest sai ENLi välissuhtluse prioriteet. Samuti 
osaleti Balti Noortefoorumi võrgustikus, mille kohtumise võõrustajaks 2006. aasta märtsis ENL 
oli. Lisaks sellele jätkusid kahe- ja kolmepoolsed koostöökohtumised Soome, Läti, Leedu, 
Saksamaa ja Islandiga. Aina rohkem võimalusi pakuti ENLi liikmesorganisatsioonide 
liikmetele osaleda erinevates väliskoolitustes ja –projektides. 2006 aasta jaanuaris 
moodustati ENLi välissuhete töögrupp.

Tallinna Noorteühenduste koostööprojekti raames toimus projektikoolitus „Mõte saab 
teoks”. Koolituse raames oli osalejatel võimalus esitada kodutööna oma projektikavand või 
rahastamise taotlus ja saada sellele ekspertidelt tagasisidet. Tallinna Noorteühenduste 
Koostööprojekti raames viidi läbi ka Tallinna noorteühenduste uuring selgitamaks 
noorteühenduste olukorda ja vajadusi. Uuringu tulemusena hakkas ENL vedama 
Noorteühenduste Maja projekti eesmärgiga saada Tallinnas tegutsevatele 
noorteühendustele oma maja, kus noorteorganisatsioonid - lisaks parematele 
tegutsemistingimustele - saaksid ühise sünergia toel muutuda senisest efektiivsemaks. 
Tallinna Noorteühenduste Koostööprojekt senisel kujul lõpetas oma tegevuse. Valmis uus ja 
kasutajasõbralikum ENL kodulehekülg. Samuti tegid värskenduskuuri läbi ENLi logo
ning värvikontseptsioon. Välja anti ENLi tutvustavad voldikud eesti-, inglise- ja vene 
keeles.

ENLi poolt välja antavasse noorsootöö infolehte Aken viidi sisse rida muudatusi. Loodi kindlad 
rubriigid, mis on samad igas lehenumbris, samuti sai Aken uue kujunduse ja valmis Akna 
kodulehekülg http://aken.enl.ee. Aken võttis suuna infolehest ajalehelaadseks 
väljaandeks ja võttis eesmärgiks kajastada noorsootöö valdkonna peamiseid sündmuseid ja 
arenguid uudise formaadis ning käsitleda süvitsi aktuaalsemaid teemasid, olles oma nišis 
avaliku arutelu foorumiks.

ENL - noortepoliitika mõjutaja
2006-2007

Oma viiendal tegevusaastal käivitas ENL mitu uut projekti. Hasartmängumaksu Nõukogu 
rahastamisel alustati koolituste korraldamisega noortepoliitika alase teadlikkuse tõstmiseks 
noorte ja noorteorganisatsioonide seas. Sama projekti raames alustas ENLis tööd 
noortepoliitika spetsialist, kelle ülesandeks oli koos liikmesorganisatsioonide esindajatega 
valmistada ette ENLi noortepoliitika alased seiskohad.

Aasta teemaks valiti noorte osalus ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi 
noorteosakonnaga sai alguse noorte osaluse projekti. Projekti eesmärgiks oli teavitada 
noori ja avalikkust noorte võimalustest olla kaasarääkijad ühiskonna otsustusprotsessides nii 
kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Projekti eesmärgiks seati noorte teavitamine läbi mitmete 
alaprojektide, konkursside, koolituste ja rahvusvaheliste ürituste.

Jätkuvalt tegeleti Noorteühenduste Maja projektiga, mille osas toimusid läbirääkimised 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Linnavalitsusega. Viidi läbi liikmeküsitlused, 
et saada sisend koostamaks detailne ülevaade ruumide vajadusest ja teha majanduslik 
analüüs.

2006. aastal kutsus ministeerium kokku noorsootöö seaduse muutmise seaduse 
töögrupi, kuhu kaasati teiste noortevaldkonna esindajate seas ka ENLi esindajad. Uuesti 



muutusid aktuaalseks ENLi poolt juba varasemalt välja töötatud ettepanekud sama seaduse 
parandamiseks.

2007. aasta Essu mõisas toimunud Suvekool keskendus organisatsioonile kui noorte 
arendajale ja innovatsioonile. Noortepäeva läbivaks teemaks oli samuti noorte osalus, 
kuid eelkõige rõhuasetusega noorte osalusele otsustusprotsessides, hüüdlauseks „Ütle, kui 
mõtled!“. Esimest korda toimus Noortepäeva raames rahvusvaheline seminar, kus osales 
60 noort nii Eestist kui ka välismaalt.

Seoses tegevuste laienemisega suurenes oluliselt ENLi meeskonnaliikmete ja ENLi 
palgal olevate töötajate arv. Jätkuvalt oli ENL aktiivne rahvusvahelisel tasandil osaledes 
ise ja pakkudes võimalust liikmesorganisatsioonide liikmetel osaleda erinevatel Euroopa 
riikides toimuvatel koolitustel ja töögruppides. 2007. aastal täitus ENLil kaks aastat Euroopa 
Noortefoorumi kandidaatliikmena, misjärel esitati Euroopa Noortefoorumile taotlus 
täisliikmeks saamiseks. Euroopa Noortefoorumi esindus kohtus Tallinnas nii ENLi kui ENLi 
liikmesorganisatsioonide esindajatega ning 2007. aasta sügisel Brüsselis toimunud 
Euroopa Noortefoorumi üldkoosolekul kinnitati ENL Noortefoorumi täisliikmeks.

Noorte osalus ja kvaliteedi tõus
2007-2008

2008. aasta teemaks oli uuesti noorte osalus ning aasta eristus mitme positiivse 
uuendusega Eesti Noorteühenduste Liidu tegevuses. Kinnitati ENLi noortepoliitilised 
seisukohad noorte osaluse ja karjäärinõustamise ning -teavitamise vallas.

Algust tehti kvaliteediprojektiga, mille eesmärgiks oli tõsta noorteühenduste kvaliteeti
ning õpetada noorteühendusi ise oma kvaliteeti hindama. Kvaliteediprojekti raames 
valmis ka käsiraamat noorteühendustele, mille abil saab praktiliste näidete ja soovituste 
kaudu tõsta oma organisatsiooni efektiivsust. Koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega hakkas 
ENL läbi viima noortekogude projekti. Projekti eesmärgiks oli maakondlike noortekogude 
koostöövõrgustiku loomine ja arendamine ning maakondlike ja KOV noortekogude 
nõustamine ENLi büroo ja juhatuse kaudu. 

Jätkus osaluskampaania, mis sisaldas endas alaprojekte nagu osaluskohvikud ja 
osalusmetroo. Eesmärgi saavutamiseks olid tegevused suunatud mitmele sihtgrupile, 
peamiselt noortele vanuses 14-26, aga ka noorteühendustele, õpetajatele, 
noorsootöötajatele ja otsustajatele.

Osalusmetroo peamiseks eesmärgiks oli metroo vahendusel 
osalusvõimaluste tutvustamine noortele, noorsootöötajatele ja õpetajatele ning uute 
aktiivsete meetodite välja töötamine noorte osaluse õpetamiseks. 

Loodi projekti koduleht http://osale.enl.ee, mis arendati interaktiivseks keskkonnaks, kust 
leiavad infot, ideid ja innustust noorte osaluse ja aktiivsuse teemadel nii noored ise kui ka 
noortega töötavad inimesed. Samuti tutvustati osalusmetrood võistlusmängude ja töötubade 
abil erinevatel noorteüritustel ja messidel ning toimus osalusteemaline videoklippide konkurss 
„Noored võtavad sõna!”

Traditsiooniline ENLi Suvekool oli 2008. aastal kõigi aegade populaarseim ning 
osavõtjaterohkeim. Noortepäev, mis kandis hüüdlauset „Tule, nagu oled!” toimus 12. 
augustil Haapsalus ning Noortepäeva tegevused juhatas sisse rahvusvaheline 
noorteseminar „You in Action”. Noortepäeval osales päeva jooksul üle 1000 noore, kes 
osalesid vabaõhukontserdil kuulajatena, erinevates töötubades, tegid Eestis esmakordselt 
kudumisgrafitit ja palju muud.

Noortepäeva eel viidi Haapsalus läbi Eesti esimene innovaatiline Tulevikulinna mäng, mille 



raames noored koos kohaliku tasandi otsustajatega leidsid mängulisel moel lahendusi 
kohalikele probleemidele ning produtseerisid lennukaid ideid. Tulevikulinna mänge haldab 
ENL ka 2009. aastal koostöös Briti Nõukoguga.

Alates kevadest 2008 asusid ENLi büroos tööle täiskohaga noortepoliitika ja avalike 
suhete spetsialistid.

Võimekuse ja ambitsioonide kasv
2008-2009

2009. aasta teemaks valiti üldkoosoleku kinnitusega ühiskondlik aktiivsus. Lisaks 
maakondlike noortekogude projektile lisandus ENLi prioriteetide hulka ka kohaliku tasandi 
noorte osaluskogude projekt, mida ENL juhib koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega 
(ENTK). Projekti raames külastab ENL koos ENTK-ga kõiki maakondi. Kohtutakse noortega, 
noorsootöötajatega, valla- ja maakonnajuhtidega, suheldakse kohaliku meediaga ning 
püütakse soodustada noorte ja kohaliku tasandi otsustajate omavahelist koostööd. Valmib 
noortekogude käsiraamat “Noorte kaasamine ja osalemine” ning valmib projekti oma 
kodulehekülg www.noortekogud.ee.

Suure arenguhüppe teeb noortepoliitika valdkond ENLis. Kevadisel üldkoosolekul kinnitati 
noortepoliitika platvorm, mille koostamiseks kutsuti 2008. aasta detsembris kokku ENLi 
liikmesorganisatsioonide esindajatest noortepoliitika platvormi koostamise töögrupp.

ENLi noortepoliitika platvorm on ENLi noortepoliitilise tegevuse alusdokument, millest 
lähtuvad kujundatavad seisukohad, avaldused, pöördumised. Platvormis on kajastatud ENLi 
seisukohad alljärgnevates teemavaldkondades: noorte osalus, kvaliteetne noorsootöö, 
vabatahtlik tegevus, noorteühenduste rahastamine, noorte kaasamine avalikus sektoris, 
sotsiaalsed garantiid, demokraatia noorteühendustes, noorte tervis, noorteühenduste koostöö 
ja võrgustumine, tolerantsus ja noorte diskrimineerimine, noorte tööhõive, noorte mobiilsus, 
erinoorsootöö, mitteformaalse hariduse tunnustamine, haridus, noorte teavitamine ja 
nõustamine, keskkond ja jätkusuutlik areng, ENLi rahvusvaheline tegevus.

Platvorm vaadatakse üle ning tehakse selles täiendusi üldkoosoleku poolt vastavalt vajadusele 
ja ühiskonnas tekkivatele muudatustele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

ENL areneb ka strateegiliselt – esmakordselt osad valitakse juhatuse liikmed kaheaastase 
mandaadiga, millega kasvab organisatsiooni jätkusuutlikkus ja stabiilsus. Juhatuse esimees, 
liikmevaldkonna juht ja välissuhete juht on ametis 2 aastat, finantsjuht ja avalike suhete juht 
1 aastase mandaadiga. Muutusi tehti ka juhatuse ja meeskonnaliikmete ametijuhenditesse, 
võimaldades paremat tööjaotust ja spetsialiseerumist. 

12. augustil toimus noortepäev “Aktivist töötuks ei jää!” Tallinnas juhtides tähelepanu 
majandusraskustest tulenevale noorte erakordselt kõrgele tööpuudusele ning pakkudes 
positiivseid ja loovaid ideid, kuidas noored saaksid keerulisel ajal arendada oma 
konkurentsovõimet. 

Suvekool ja Talvelaager pakkusid taas kvaliteetseid koolitusi ning võimaldasid 
liikmesorganisatsioonidel omavahel endisest rohkem koostööd teha. 

ENL alustas ka innovaatilise kodanikuhariduse projektiga Varivalimised 
www.varivalimised.ee, mille idee tuli Soome noorteühenduste katusorganisatsioonilt 
Allianssi. Projekti korraldamisse kaasati ka Tartu Noortevolikogu. Projekti raames antakse 5.-
8. oktoobrini 2009 Tartu koolides ja Tallinna valimispunktides noortele võimalus anda oma 
hääl tuginedes oma kooli piirkonna päris valimisnimekirjale. Algselt oli projekt plaanitud läbi 
viia ka Tallinna koolides, kuid Tallinna Linnavalitsuse vastuseisu tõttu jäi projekti läbiviimine 
koolides katki. Varivalimiste eesmärgiks on noortele alates 14. eluaastast tekitada huvi ja 



võimalus kodanikuühiskonna toimimisest osa saada. 

ENL uuendas 2009. aastal nii osalusprojekti kodulehte kui ka ENLi pealehte. ENLi võimekus 
avalikkuses sõna võtta kasvas läbi regulaarse kommunikatsiooni ning varasemast suurema 
meediasuhtluse. Aasta veel kestab ning põnevaid tegevusi on mitmeid teisigi, millega saab 
end kursis hoida jooksvalt ENLi uuel värskel kodulehel.


