ENLi juhatuse 2. koosolek
Protokoll
Aeg: 17. September 1730 – 2100
Juhatuse liikmed: Pille-Riin Raudsepp, Liina Männiste, Marina Vilop, Ott Heidmets, Kairi Püss
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar
Külaline: Jaan Urb
Juhatas: Ott Heidmets
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1. Päevakorra kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas juhatuse päevakorra.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
Protokoll nr 1, punkt nr 2: Euroopa Noored Eesti büroo on kinnitanud programmi Euroopa Noored
programminõukogusse ning Kairi on sel teemal juba programminõukoguga ühenduses olnud.
#Protokoll nr 1, punkt nr 8: Meelika saatis Noor Eestile kirja koostööpakkumisest loobumise kohta.
Rohkem ei ole ühendust võetud.
#Protokoll nr 1, punkt nr 8: Noortekogude käsiraamat on keeletoimetuses ja noortekogude veebi
esileht on internetis üleval. Martti saatis Kristole noortepolitika osa ja Kerlini asemel Anni rubriiki
„pank” materjalid.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. Aseesimehe valimisest
ENLi aseesimees valitakse järgmisel juhatuse koosolekul. Anni ja Jaan tutvustasid senist juhatuse
aseesimehe tööd. Pille-Riin käis välja, et kuna praegune juhatus on väga hõivatud, siis võiks kaaluda
ka 2 aseesimehe valimist. Ott lisab, et see oleneb juhatuse sisesest töökorraldusest.
4. Noortevaldkonna institutsioonide kohtumisest
Liina saatis täna ENEBile, EÜLi, EÕELi, EANKi, ENÜle ja ENIle kutsed osalemaks noortevaldkonna
institutsioonide õhtusöögil. Igast organisatsioonist osalevad 2 inimest ning ENList Anni, Liina ja
Kairi.
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Õhtusöök toimub 20. Oktoober kell 18:00 Lounge 24’s. Õhtusöögil käsitletavate teemade esitamise
lõppkuupäev on 1. Oktoober Liinale.
5. Noortepoliitika infominutid
# Noortepoliitika platvormi lisatavatest peatükkidest
Liina saatis uued lisatavad peatükid kommenteerimiseks meeskonnalisti. Pille-Riin on selle läbi
töötanud ning esitanud mitmeid täpsustavaid küsimusi peatükkide osas:
Muukeelsete noorte lõimumine:
Pille-Riin juhib tähelepanu, et tuleb üle vaadata, kui palju 2007. aastani kehtinud lõimumiskavast
toimis ja ellu viidi. Lõimumiskavas ei ole kirjas, kuidas toetatakse noori majanduslikult. Rõhutud on
peamiselt keeleoskuse parandamisele, kuid Pille-Riini hinnangul ei saa see olla ainuke prioriteet. Hea
hariduse kätte saamine on järjest enam muutumas probleemiks muukeelsete noorte jaoks. Pille-Riin
teeb ettepaneku seda platvormis käsitleda. Samuti tuleks mõelda, kuidas leida võimalusi muukeelsete
noorte paremaks tööjõuturul osalemiseks. Seejuures tuleb vaadata statistikat, kui suur on tööpuuduse
vahe võrreldes eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega.
Erivajadustega noored:
Pille-Riin ütleb, et lisaks gümnaasiumiharidusele peaks ka kõrgharidus olema kõigile noortele
kättesaadav.
Seni on Eestis erivajadustega laste ja noorte haridusasutusteks olnud peamiselt erikoolid ja –klassid.
Pille-Riin soovitab toetada Põhjamaade süsteemi, kus laps õpib pigem tavakoolis. Erivajaduste
temaatika alla peaks tooma välja võrdluse Põhjamaade riikidega. Pille-Riin räägib Jaaniga YFJ
praktikast vastavas valdkonnas ning uurib noortefoorumi dokumente. TÜÜLi esimees Getter Tiirik on
samuti saatnud oma konkreetsed ettepanekud.
Pille-Riin märgib invataksondust käsitleva punkti juures, et lisaks Tallinnale toimib see ka Tartus ning
usub, et veel mitmeski teises Eesti linnas
Pille-Riin saadab Liinale ja Marttile oma märkused eelmise lõimumiskava kohta ning lisab, et tal on
kontakte vene noorte poole hulgas, kes oleksid pädevad seda kommenteerima.
Kairi võib ühendust võtta Puuetega Inimeste Koja juhiga, et paluda meie valmiv punkt ka üle lugeda.
Liina teeb vajalikud kooskõlastusringid, viib täiendused peatükkidesse sisse.
Peatükkide lõplikud variandid valmivad 15. oktoobril toimuvaks juhatuse koosolekuks. Pärast
juhatuse poolt vastu võtmist läheb see liikmetele aruteluks ning sügisesel üldkoosolekule ametlikuks
vastuvõtmiseks noortepoliitika platvormi.
# Pöördumine Riigikogu ja kultuurikomisjoni poole
ENL saatis Riigikokku ja kultuurikomisjonile pöördumise noortepoliitika lisamise kohta riikliku
tähtsusega valdkondade hulka. Pöördumine tuleb arutlusele ka 21. septembril toimuval poliitiliste
kojas. Meelika soovitab mitte jätta pöördumisi pelgalt pöördumisteks, vaid tegutseda vastavas
temaatikas edasi kuni jõutakse reaalsete tulemusteni.
# Noortepoliitika Nõukogu valimise korra ja liikmestaatuse arutelu toimub 23. septembril
kell 17:00.
Arutelul osalevad Ott, Anni, Marina ja Liina. ENL valmistab kohtumise ette ning Anni soovitab saata
eelnevalt teemad ja ettepanekud kõigile osalejatele tutvumiseks. Liina ja Marina räägivad Marttiga
nii NPNi valimise korra kui liikmete punkti koha pealt.
# Noorsootöö rahastamise heast tavast
Esmaspäeval toimus noorsootöö rahastamise hea tava I koosolek. Martti saatis protokolli
meeskonnalisti ja ootab abilisi hea tava koostamise osas. Selle mustand peab olema valmis 27.
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septembriks. Pille-Riin on nõus seda läbi lugema ja nõu andma. Liina räägib Ulrikaga rahastus
temaatika osas. Kes Marttit aitama hakkavad, selgub esmaspäevaks.
# Poliitiliste koda 21. septembril kell 17:30
Poliitiliste koja kohtumisel on hetkel 2 päevakorrapunkti: noortepoliitika arutelu Riigikogus ja
varivalimised. Muid pakkumisi teemade osas ei ole laekunud.
Ott soovitab hakata maad uurima võimaliku koostöö osas ENLile parema rahastuse leidmiseks
järgnevatel aastatel. Meelika soovitab küsida poliitilistelt nõu järgmise aasta teemade osas ning lisab,
et igal aastal võiks olla ENLi tegevustes valdkond, mida koos nendega arendada, näiteks noorte
osalus, noortepoliitika vms. Anni hoiatab, et mittepoliitilised liikmed pelgavad liigset politiseerumist.
21. ja 23. septembril võiks juba küsida tegevusi järgmisteks aastateks.
Poliitiliste Kojast võtavad osa Maris Sild Noortest Sotsiaaldemokraatidest, Tiit Terik Keskerakonna
Noortekogust, Rasmus Lahtvee, Jaan Vaabel ja Andre Zahharov Noortest-Rohelistest. Osalemisest
annavad veel teada IRLi Noortekogu ning Reformierakonna Noortekogu.
Kohtumisel osalevad ENList Anni, Marina, Ott, Robert ja Meelika.
# Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp
Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kohtumise uus aeg on 21. oktoobril kell 17:30. Praegu
kuuluvad sinna Eric Katskowski, Thea Sogenbits, Maris Sild, Oliver Tsarski ja Sven Lehemets. Oma
kandidatuuri on esitanud Jaanus Riibe ning Jaan esitab vastavad dokumendid juhtgrupi liikmeks
astumiseks. Anni räägib Mikk Pikkmetsaga.
Ott soovitab rakendada noorpoliitikuid. Pille-Riin lisab, et liikmete jaoks tuleb järgmise kohtumise
päevakord väga huvitavaks teha ning selgitada, millist sisendit saavad nad anda juhtgrupi töösse. Anni
lisab, et seda juhtgruppi võiks tutvustada ka esmaspäevasel poliitilise koja kohtumisel.
# Noortepoliitika järgmise aasta prioriteedid ja tegevuskava arutelu toimub 19. oktoober kell
16:30. Sellel osalevad Anni, Ott, Jaan, Marina, ja Pille-Riin.
6. Varivalimistest
Teisipäevane varivalimiste Hea Tava allkirjastamine läks väga hästi. Kohal olid 5 poliitilise erakonna
noortekogude esindajad: Noored Sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Res Publica Liidu Noorteühendus,
Reformierakonna Noortekogu, Noored-Rohelised ja Rahvaliidu Noored. Tiit Terik saatis eile kella
20:00ks küsimused varivalimiste debattide, projekti tellimuse jm kohta, millele ENL jõudis vastata täna
kell 17:00 paiku. Terik annab homseks vastuse Keskerakonna Noortekogu varivalimiste projektis
osalemise kohta.
Varivalimistele peab juurde leidma lisarahastuse 32 500 EEK ulatuses, mis võeti ära seoses Tallinna
Linnavalitusega lepingu lõpetamisega. Selle juba laekunud I osamakset ENL tagasi kandma ei pea.
Pille-Riin uurib lisarahastuse leidmise võimalusi.
Robert annab homme teada kaubanduskeskuste täpse numbri, kes on nõusoleku andnud oma pinna
kasutamiseks varivalimiste ajal. Tartu koolides toimuvad debatid. Tallinnas toimuvad debatid Tallinna
Ülikoolis, raamatupoodides ja võib-olla ka raamatukogudes. Tallinna koolid on huvitatud
simulatsioonidest ja varivalimiste tutvustusest.
MUG tegi veebipõhise hääletussüsteemi, kuhu vaja sisestada: nimi, vanus, kool/piirkond. Nõu tuleb
siinkohal pidada juristiga, mida on vaja selleks, et andmeid korrektselt töödelda, kuidas neid säilitada
ja kuidas käituda juhul, kui protestitakse valimistulemuste osas. Jaan valmistab ette
valimisprotseduuri, koos valimiskomisjoni eeskirjaga.
ENLi meeskonna sisene varivalimiste koosolek toimub esmaspäeval 21. septembril kell 13:00.
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Lahendamist vajab ka küsimus kuidas jõuda selleni, et tavaline noor tuleb koolist ja
kaubanduskeskusesse hääletama. Jaan tuletab meelde, et noorte valijate number on täna seoses
koolidesse mitte minekuga pisut teine. Noorte koguarv võib tulla suurem, kuid suhtarv väiksem.
9. oktoobril toimub varvivalimiste afterparty. Anni on rääkinud ühe bändiga. Üritus on tasuta.
Pille-Riin lisab, et kõigi liikmete toetus projektiinfo levitamisel ka nende kaudu on väga oluline.
Poliitilist maiku tuleb nii palju kui võimalik varivalimiste juurest maha võtta seda liikmetele
kommunikeerides.
Anni lisab, et noored peaksid olema suhtumisega, et nad tulevad varivalima ning osalema, et ühiskond
saaks signaali, et noored kasutasid võimalust, mida neile pakuti, teades, et sellest ei olene mitte
midagi. ENLil on vaja väga palju vabatahtlikke varivalimiste edukaks läbiviimiseks.
7. Sisekommunikatsioonist
Meelika ütleb meeldetuletuseks, et on valminud kommunikatsiooni Heast Tavast uus versioon, millega
peaksid kõik olema kursis. Meelika saadab selle ka uuesti listi.
ENLi stiiliraamat on avalikul kettal, millega peaksid kõik tuttavad olema.
Meediaga suhtlemine on läinud paremaks. Ajakirjanikud kontakteeruvad reeglina Meelikaga ning
Meelika palub, et ilma temaga kokku leppimata otse ajakirjandusega mitte suhelda.
Tahoma 10 on ENLi ametlik kirjastiil ning meilide allkiri peaks samuti olema kõigil samasugune. Kõik
võiksid eeskujuks võtta Anni või Meelika allkirjad.
Kommunikatsioonivahenditena on eelistatud:
a) telefonikõne
b) SMS
c) e-mail (millele võiks järgneda kõne või sms)
Ott lisab, et juhatuse liikme Hea Tava tuleb allkirjastada. Aune on selle valmis teinud ning järgmisel
juhatuse koosolekul läheb see allkirjastamisele. Marina valmistab selle ette.
Kommunikatsioonidokument on sisedokument!
8. Tegevuste kalendri täitmisest
Ott on jaganud tegevuste kalendri meeskonnaga ära. Kerlin tuletab selle täitmist meelde. Kalendrit
vaadatakse üle 1 kord kuus.
9. ENLi liikmeskonnast
Liikmekohtumiste ajad on üleval Google Docsis. Juhatus on neid näinud. Neljapäeviti toimuvad
kohtumised juhatuse koosolekute nädalal ja muul nädalal reedeti. Liikmete tabelis algab andmete
kogumine.
Liikmeküsimustik on valmis ning Meelika paneb liikmete küsimustiku uuele kodukale üles.
Anni teeb ettepaneku, et kaaluda põhikirja/kodukorda lisada ka punkt ENLi õiguse kohta liikmeid välja
arvata nende liitu kahjustava käitumise eest näiteks. Anni koos Marttiga valmistab ette
üldkoosolekuks põhikirja ning kodukorra muudatusettepanekud, ja saadab need listi.
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10. Tegevuskavadest
Ott ja Anni ka soovivad saada uusi ideid ENLi tegevusteks ning soovitavad mõelda sellele, et kus on
ENLil organisatsioonina arengruumi. Läbi üleminekuperioodi on antud ülevaade kitsaskohtadest, ning
sellele tuginedes võiks lahendusi esile kerkida. Tegevuskava planeeritakse eesmärkidest lähtuvalt ning
tasub mitte mõelda ainult oma valdkonna põhiselt.
Tegevuskavade kohtumine toimub 30. septembril kell 17:00. 1. oktoobriks valmivad valdkondade
eelarvete mustandid.
11. Muu
# Pille-Riin, Jaan ja Ott käisid Stockholmis Rootsi eesistujamaa noorteüritusel. See oli Euroopa
Liidu koostöökonverents noortepoliitika alal. Kohal olid liikmesriikide esindajad ning noorsootöötajad.
Konverentsi sisuline osa toimus töögruppides 10 erineval teemal. Varem ei ole selliseid kohtumisi
toimunud ministeeriumite esindajatega, eriti töögruppides. Jaan saatis materjalid listi, kus on ka
töögruppide tulemus ja sõnumid, mis edastati. Meelika soovitab konverentsil saadud isiklikust
kogemusest kirjutada ENLi blogisse. Jaan teeb seda.
# Work2Change üritus Leedus
9.-12. oktoobril toimub Leedu Noorteühenduste Liidu LIJOT’i koolitus mitteformaalse hariduse ning
vähemate võimalustega noorte kaasamise teemal. ENL on selle projekti partner, ja kohustatud saatma
üritusele 2 esindajat.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas saata üritusele Pille-Riini ning Kristiina Urb ELSA Estoniast. Nende
reisikuludest kaetakse 30% ENLi eelarvevahenditega.
# ENTK ja ENLi kohtumine toimub esialgsetel andmetel 12. oktoobril. Kellaaeg on täpsustamisel. Anni
annab info selle laekumisel edasi.
# HTMi noorteosakonnaga toimub kohtumine samuti oktoobris. Osa on oodatud võtma kogu ENLi
meeskond. Martti vastutab selle kohtumise eest.
# Raudsillal Loksa lähedal toimus EMSLi suvekool „Ühes hindamine“, ENList osalesid seal Olger ja
Marina. Selle eesmärk oli MTÜ-dele ja SA-dele tutvustada organisatsioonide hindamisvõimalusi.
Kasutati tuulelohe meetodit, mida tutvustas Maarja Dahl. Soovijad said ka ENLi koostatud
enesehindamise käsiraamatu. Suvekoolis toimunust tegi lühiülevaate Marina.
# Jaan kirjutab 20. septembriks Euroopa Noortefoorumi organite kohta arvamuse. Taustadokument
on NBCMi poolt kokku pandud. Valmisdokument tuleb ka meeskonnalisti.
# ENTK poolt tehtud ettepanekule, et ENLi esindaja võiks olla noorte valdkonna alasel kohtumisele
Saksamaal, saadetakse ENLi esindama Toomas Roolaid, varasemalt olnud ENLis projektijuht ning
koolitusjuht.
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