ENLi juhatuse 4. koosolek
Protokoll
Aeg: 15.10.2009, kell 1730-2030
Koht: ENLi kontor, Estonia pst 5a
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Ulrika Hurt (skype), Liina Männiste, Marina Vilop
Meeskonnaliikmed: Kerlin Remmel, Anni Kuller, Martti Martinson
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. ENLi sügisesest üldkoosolekust
4. Eelarve täituvusest
5. Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimise korra kinnitamine
6. Noorteühingute aastatoetuse korraldusest
7. Üleandmine noortepoliitika valdkonnas
8. Noortepoliitika infominutid
9. Säästva noorteühenduse teemalisest koolitusajast
10. Euroopa uimastialase algatuse dokumendist
11. Muud teemad
***************
1. Päevakorra kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3. ENLi sügisesest üldkoosolekust
Anni andis ülevaate 21. novembril Tartus toimuva ENLi 14. üldkoosoleku päevakorrast ja üldisest
korraldusest.
Arengukavast
Esialgsesse päevakorda on lisandunud arengukava punkt. Kuna 2010. aasta tegevuskavas on palju täpsustusi
ja küsimusi, tegi Anni ettepaneku arutada see juhatuse koosolekul läbi.
Juhatuse tegevusaruande tähtaeg on 23. Oktoober 2009.
Revisjonikomisjonist
Üldkoosolekul valitakse ka kaks uut ENLi revisjonikomisjoni liiget, esimees Margus Poola mandaat veel
kestab. Komisjonis ei jätka Lianne Ristikivi ja Eero-Jaak Vaitmaa. Peame leidma uued ning põhjalikud
inimesed meie hulka.
2010-2011 aasta prioriteetsed suunad
Eelmisel aastal kinnitatu 5 prioriteetset suunda (noortepoliitika, välissuhted, avalikud suhted, liikmevaldkond,
finantsvaldkond) + juhatuse esimees. Ott soovitab jätkata samade suundadega ning kui on vajadust, saab
need hiljem ümber nimetada. Anni täpsustab, et ametijuhenditega on võimalik reguleerida ülesannete
jaotuvust.

Põhikirja ja kodukorra muudatused
ENLi põhikiri ja kodukord on saanud uue kuue. Neid on täiendanud Anni ja Martti. Kodukord saatetakse listi
kommenteerimiseks. Kehtiv kodukord saadetakse ja uue muudatustega kodukord saadetakse listi
kommenteerimiseks. Martti tegeleb põhikirja viimistlemisega. Kodukord ja põhikiri esitatakse üldkoosolekule
uues redaktsioonis.
4. Eelarve täituvusest
ENLi eelarve täituvusest saab ülevaate anda Ulrika. Täna puudub võimalus seda skype teel teha, seetõttu
lükkub ülevaate andmine järgmisesse juhatuse koosolekusse. 21. novembril toimuvale üldkoosolekul
esitatakse liikmetele ka selle tutvustus.
5. Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimise korra kinnitamine
ENL on teinud ettepaneku muuta 3 ametikohta kinnitatavaks ENLi juhatuse poolt (juhatuse liige,
noortepoliitika spetsialist ning 3. liige, keda oleks võimalik vajadusel välja vahetada). Seni on ENL nimetanud
ühe ametikoha ning 5 kohta on kuulunud noorteühingute esindajatele. Kokku on ENLi esindus nõukogus 6liikmeline. ENL viis muudatused sisse. Lisatud on punktid 7.1 ja 7.2 ning muudetud punkte 10, 11 ja
15.Homme kuulutatakse välja NPNi kandideerimise võimalus 2010.-2012. aastaks.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas Noortepoliitika liikmete valimise korra.
6. Noorteühingute aastatoetuse korraldusest
1. november on noorteühingute aastatoetuse taotlemise tähtaeg 2010. aasta tegevusteks. Ott ja Martti
osalesid Noortepoliitika Nõukogu samateemalisel kohtumisel. ENL on varem teinud ettepaneku eraldada
katuseorganisatsioonidele toetust füüsilisest isikust liikmetega noorteühingutest eraldi. HTM ei ole seni
soovinud ettepanekut toetada, kuid arvutab välja 3 aasta keskmise summa, mida katuseorganisatsioonid on
seni saanud. Martti hinnangul võib see olla 20% kogu aastatoetusest.
7. Üleandmine noortepoliitika valdkonnas
ENLi noortepoliitika spetsialist lahkub oma ametikohalt. Seetõttu on Anni, Liina ja Ott jaganud omavahel
institutsioonide põhiselt noortepoliitika valdkonna vastutusalad: Anni-ENTK, Ott-HTM, Liina-SA Innove suund.
Anni paneb siiski südamele, et noortepoliitika on terve ENLi juhatuse ja meeskonna vastutada, mis tõttu
tuleb ümberkorraldusi ning vastutuse jagamist veel kindlasti juurde.
8. Noortepoliitika infominutid
# ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohtumine UNICEFis
12. oktoobril toimus UNICEFis ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohtumine, millel osalesid Anni ja Martti.
Koostamisel on II Raport ÜRO-le konventsiooni rakendamise kohta. I raport koostati umbes 2000. aastal.
Eesti Lastekaitseliit palub ENLi abi variraporti koostamisel ja soovib hinnangut sellele, mida Eestis on tehtud
ning mis vajab muutmist. ÜRO komisjon võrdleb raporteid omavahel ja annab tagasiside Eesti Vabariigilele.
Martti soovib sellesse panustada, kuid vajab abi statistika uurimise poole pealt.
# Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupist
Martti tuli Pille-Riinule appi ja koostas 4. oktoobriks valmima pidanud I variandi noortepoliitika ja välissuhete
juhtgrupi tööst ja korraldusest. Martti saatis selle ka meeskonna listi. 21. oktoobril toimub juhtgrupi
kohtumine. Teemadeks on 2009-2010. aasta tegevuskava, koosolekute ajad kuu täpsusega, teemad,
juhtgrupi rolli arutelu, noortepoliitika platvormi uued peatükid.
# Ajateenistusest
Sellele on soovitud ENLi seisukohta. II lapse sünni järel saab kohustustest vabaks. ENLilt on palutud
seisukohta ettepanekule vabastada mees kaitseväe ajateenistusest pärast I lapse sündi. Seni kehtib vabastus

II lapse sünni järel. Ott soovitab ettepanekut mitte toetada, sest vahendeid lapse saanud pere toetamiseks
ning kaitseväeteenistuse edasi lükkamiseks on juba piisavalt.
OTSUS: ENLi juhatas otsustas mitte toetada vastavat ettepanekut.
# Kohalike omavalitsuste noorsootöö rahastamise andmebaasist
KOVide noorsootöö rahastamise andmebaasi uuendamine on lõppjärgus. Esmaspäeval tehakse viimased
täiendused ning sees läheb kõigi eelduste kohaselt teavitav kiri kõigile omavalitsustele.
# Noorte kaasamise ja osalemise käsiraamatust
Noortekogude käsiraamat on lõpuks levitamiseks valmis ning saabub trükist reede õhtul. Eksemplaride arv
on 1000 tk. See saadetakse kõigile omavalitsustele. Martti soovitab seda kõigil levitada, kuid palub kontorisse
teatada, kes kui palju kuhu viib.
# Noortevaldkonna institutsioonide õhtusöögist
Õhtusöök toimub 20. oktoobril kell 17:00.
Teemadena on tõstatatud järgmist:
ENI - uuringud ja teadmised noortevaldkonnast; ENEB-noorsootöö väärtuse ja olemus ESF programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitustele, ajakiri MIHUS, Euroopa Noortenädala 2010 teema ja
kontseptsioon.
9. Säästva noorteühenduse teemalisest koolitusajast
Aune on edastanud soovi korraldada ENLi meeskonnaliikmetele säästva noorteühenduse teemaline koolitusarutelu. Kairi räägib Aunega võimalusest teha seda 11.-13. detsembril ENLi motivatsiooniüritusel Narva Jõesuus. Koolitus kestaks1,5-2h.
10. Euroopa uimastialase algatuse dokumendist
Euroopa uimastialane algatus on saatnud ENLile liitumiskutse. Tegemist on uimastivastase ennetustöö ning
informatsiooni levitamise platvormiga nii füüsilistele isikutele kui organisatsioonidele. Tegevus on vabatahtlik
ning põhineb endale võetud kohustustel, millest tuleb platvormile ka aru anda.
Martti sõnul on küll noorte terviseteemad näiteks noortepoliitika platvormis sees, kuid täna ei ole meil antud
algatusega ressurssi tegeleda. ENTK on soovitanud ENLil prioritiseerida oma tegevusi aastate kaupa ning
keskenduda noorte tervist puudutaval aastal enam tervisevaldkonnale. Martti soovitab suunata pakkumine
ENLi liikmetele.
11. Muud teemad
# Gaidide pöördumisest
Eesti Gaidide Liit on pöördunud ENLi poole palvega kaasa aidata European Women’s Lobby poolt korraldatud
Euroopa Ülemkogu oktoobri lõpus toimuvale tippkohtumisele suunatud kampaania 50/50 elluviimisele.
Kampaania propageerib meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Martti on saatnud pöördumise ka meeskonna listi
aruteluks.
Ott küsis gaididelt, kuidas täpsemalt ENL saaks aidata soolist võrdõiguslikkust propageerida. Otseseid ideid
gaididel ENLile ei ole. Ott teeb ettepaneku saata neile kampaania osas toetav kiri ning räägib sellest Lianne
Ristikiviga.
# ENLi uutest liikmekriteeriumitest
Marina on täiendanud ENLi uusi liikmekriteeriume, mida on arutatud eelmisel juhatuse koosolekul ning ka
meeskonna listi teel. Parandused ja täiendused on sisse viidud.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas kinnitada uued liikmekriteeriumid.
# Kohtumisest ENTK-ga
12. oktoobril kohtusid Anni, Martti, Ott, Kerlin ja Kristo ENTK-töötajatega.ENTK tegi ENLile märkusi

noortekogude projekti tähtaegade ja aruandluse osas, andis nõu prioriteetide seadmises. Räägiti uutest
teemadest, millega ENL järgmisel aastal tegeleb ning võimalustest tihendada ENTK ja ENLi vahelist
koostööd.
# ENLi talvelaagrist
ENLi talvelaager toimub 29.-31. jaanuarini Jõulumäel. Sellesse on planeeritud noorteühenduste laat. Kolme
peamise teemana on esile tõusnud läbirääkimised, noorteühingu strateegia ning keskkonnasäästlikkus.
Sihtgrupp laagris on ENLi esindajad komisjonides, töögruppides ja kodades.Marina kogub selle kohta
liikmetelt tagasiside.
# 2012. aasta noortepealinna kutsest
Euroopa Noortefoorum on oma kodulehel avaldanud kutse kandideerida 2012. aasta noortepealinna tiitlile.
Oktoobri lõpuks on vaja esitada mõtted ja ideed, 2012. aasta programmi, et oleks võimalik ka rahastust
saada. Euroopa noorteühenduses on ses osas olnud üsna aktiivsed ning samuti on olnud aktiivne ka Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet.
# Varivalimiste koosolekust
6. novembril toimub ENLi kontoris varivalimiste koosolek, kuhu tulevad Tartu Noorte Volikogu esindajad.
Juttu tuleb ka riigikogu varivalimiste korraldamisest.
# Juhatuse koosolekute ajad
29. jaanuar kell 17:30
11. veebruar kell 17:30
# ENLi jõulupeost
ENLi jõulupidu toimub 9. detsembril. Marina räägib TÜÜLiga Tallinna Tudengimaja kasutamisest.
# Kohtumisest HTMi noorteosakonnaga
22. oktoobril 13:00 toimub Tartus kohtumine HTMi noorteosakonnaga. Start Tallinnast kell 10:00
Kohtumisele lähevad Ott, Anni, Martti ja Liina.
Teemadena käsitletakse:tegevuskava, projektitoetuste taotlused, noortepoliitika ja üldised ENLi, ajaleht
Aken.
# Juhatuse esimehe töötasu
ENLi esimees ei ole välja võtnud juhatuse esimehele ettenähtud töötasu, ning ei soovi ka seda
teha. ENLi juhatus otsustas, et määrata esimehele 2 000.00 kroonine kuluhüvitis igakuiselt
tagasiulatuvalt septembrist 2009 kuni esialgu majandusaasta, see tähendab detsembrini.
Summa jaguneb telefoni- ja transpordikompensatsiooni vahel võrdselt.

