Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 8. koosoleku protokoll
Aeg: 20.01.2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5a)
Osalejad: Ott Heidmets (juhatuse esimees), Aleksandra Kamilova (juhatuse liige, skype), Anni
Kuller (tegevjuht), Martti Martinson (noortepoliitika spetsialist), Pille-Riin Raudsepp (juhatuse
liige, Skype), Meelika Jürisaar (avalike suhete spetsialist), Mailis Ostra (varivalimiste projektijuht),
Maia Eskla (varivalimiste projekti assistent), Kristo Notton (osaluskogude koordinaator).
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Meelika Jürisaar
Koosolek algas kell 17.45
Päevakorrapunkt 1 – Päevakorra kinnitamine
Juhatus otsustas kinnitada päevakorra esitatud kujul:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Noortepoliitika
4. Liikmed
5. Noortepäev 2011
6. Tegevjuht
7. Varivalimistest
8. Talvelaagrist
9. Aken
10. Noortekogud
11. Meediakonverents
12. Välissuhted
13. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 2 – Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Juhatus kinnitas ENLi juhatuse 7. koosoleku protokolli esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3 - Noortepoliitika
Martti tutvustas noortepoliitika arenguid ja plaane.
Riigikogu võttis täna vastu mittetulundusühingute seaduse muudatuse, mille kohaselt
vähemalt 15aastased isikud noorteühingu liikmeks astumise puhul vanema luba enam küsima ei
pea ja MTÜ asutamisel enam kohtusse pöörduda vaja ei ole. MTÜ asutamise puhul piisab vanema
suulisest loast. Reegel kehtib ainult noorteühingute puhul. Eesti Noorteühenduste Liidu
pöördumist ja ettepanekuid arvestati.
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) lubas sellel nädalal anda tagasisidet noortepoliitika
parema mõistmise programmi kohta riigiametnikele. Vaja oleks teha ajurünnak teemal.
Jääme ootama HTMi mõtteid.
Noorsootöö õppematerjalide komisjon, mille näol on tegemist plaani paika panemise
komisjoniga, mille mõttetalgutel ka Anni osales, vajab ENLi poolt uut liiget. Tegemist on
ühekordse komisjoniga.
OTSUSTATI, et ENLi hakkab selles komisjonis esindama Martti.

Martti selgitas, et noortepoliitikas on olnud töövõite ja on näha, et otsuste mõjutamisel on
saavutaud tänu järjepidevusele ka edu. ENLi võimekus kasvanud Riigikogus (eriti seoses
Riigikogu valimiste eelse platvormiga). Ka Eesti Mittetulundusühingute – ja Sihtasutuste Liit on
ENLi tegevust valimiste eel eeskujuks seadnud (ilmub artikkel Heas Kodanikus ENLi tööst
valdkonnaga seoses).
Seoses erinevate probleemidega noortega tegelevate inimestega (kriminaaltaust ja –süüdistused)
oleks vajalik noorteorganisatsioonide ja ENLi liikmete teavitamine karistusregistrist oma
töötajate kohta tausta kontrollimise võimaluse kohta.
OTSUSTATI, et Martti koostab noorteorganisatsioonidele kirja, kuidas seda teha ning miks see
vajalik on ning edastab asjaosalistele.
Aasta teema tegevused vajaksid läbirääkimist ja konkreetsemat plaani. Vaja on paika panna
tegevused, jaotada eelarve jne.
OTSUSTATI, et sisu läheb arutlusele veebruari alguses kui on selgunud konkreetne toetuse
summa.
Päevakorrapunkt 4 - Liikmed
Anni on nõu pidanud ENLi strateegiakonsultant Ragnar Siiliga seoses strateegiadokumendiga, et
teha neli kolmapäevakut üle kolme nädala, kuhu iga liikmesorganisatsioon saab oma
esindaja saata ning sellest osa võtta. Igal päeval on konkreetne teema (näiteks ENLi
missioon ja visioon või laiemalt noorteühenduste roll ühiskonnas, arengukava hindamine jne),
mille mõte on arutada ENLi arengukava ja strateegia, mille võiks sügisesel üldkoosolekul üle
vaadata. Eelnevalt tuleks anda lähteülesanded.
Eesmärk: arengukava kui strateegilise dokumendi vahekokkuvõte, vajadusel muudatuste
tegemine, liikmete informeerimine, dialoogi pidamine liikmetega.
Vaja oleks leida 20 aktivisti, kes käsitleksid teemat oma organisatsiooni sees ning panustaksid
tööga.
Anni on Ragnar Siiliga teemat ette valmistamas ja soovib, et büroo töötajad panustaksid idee
teostusse.
Pille-Riin arvas, et kaaluma peaks, kas arutelusid peaks olema tingimata 4, sest seda võib olla
liiga palju ja realistlikum oleks 3 aruteluringi.
OTSUSTATI, et plaaniga minnakse edasi ja mõte on hea. Anni suhtleb edasi Ragnar Siiliga ning
valmistab ette järgmised tegevused, et idee realiseerida.
MTÜ Hiiumaa Ankur soovib astuda ENLi liikmeks. Kristo selgitas, et nad tegutsevad
sarnaselt teiste maakondlike noortekogudega ning ei erine suuresti noortekogudest. Anni lisas, et
nad on tihedalt seotud Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPSiga, mis osaleb meie
platvormi tegevustes.
OTSUSTATI juhatuse otsusega MTÜ Hiiumaa Ankur vastu võtta ENLi vaatlejaliikmeks.
Päevakorrapunkt 5 - Noortepäev

Anni andis ülevaate 12. jaanuaril 2011 toimunud noortepäeva teemalisest koosolekust, kus
osalesid mõned ENLi liikmete esindajad ja koostööpartnerid.
Väga palju uusi mõtteid ei tulnud, arvati ka, et analoogne süsteem võiks jääda. Soovitati rohkem
teha koostööd erinevate partneritega, pakuti endiselt välja töötubade ja võistluste korraldamist.
Osalejad pakkusid välja ka idee, et võiks korraldada 24 tundi järjest üle Eesti erinevaid võistlusi,
mis koonduksid ühes konkreetses kohas ja kulmineeruks kontserdiga. Eesti Avatud
Noortekeskusele meeldis see idee, kuna EANKil on samal ajal ka suvepäevad. Käis mõte läbi ka
korraldada midagi “Teeme Ära” stiilis, et anda midagi kogukonnale tagasi. ENLi esindajad büroost
arvasid, et vanas formaadis üritus on liiga kallis ühe osaleja kohta ning osalejate arv on väike.
Räägiti headest eeskujudest ja nende kaasamisest noortepäeva tegevustesse.
ENLi büroo on siiski seiskukohal, et ENL võiks noortepäeva raames olla pigem keskkontor ja
kutsuda üles kohalikke keskusi tegevustele.
Anni mainis, et Eesti ANKil on omaalgatusfond – võib-olla tasub sedsa võimalust kaaluda.
Oleks vaja kontseptsiooni ja kokkulepet, kuidas noortepäevaga edasi liikuda. Anni ja Meelika on
seisukohal, et kohalik omaalgatus oleks hea mõte, et ühel ajal toimuks mitmeid erinevaid asju.
Pille-Riin pakkus välja ka väliõhukonverentsi idee.
OTSUSTATI, et kohalike algatuste ideed tutvustatakse Haridus-ja Teadusministeeriumile
veebruaris. Ideed tutvustatakse ka Eesti Noorsootöö Keskusele.
Päevakorrapunkt 6 – Tegevjuht
Anni tutvustas tegevjuhi kandidaate. Tegevjuhi kandidaate laekus kokku 16.
OTSUSTATI, et parim valik on ENLi jaoks Mari Valgepea, kelle isikuomadused ja kogemused
vastavad ENLi ootustele. Anni Kuller annab teada Mari Valgepeale ning 1. veebruarist töötavad
uus tegevjuht ja endine tegevjuht paralleelselt.
Päevakorrapunkt 7 – Varivalimised
Mailis tutvustas varivalimiste projekti käiku. Segadusi on olnud varivalimiseaga, aga nüüd on
selge, et varivalimisiga on 14-17, projekt laiemalt (infomaterjalid, debatid, simulatsioonid,
õpiastööde konkurss) on suunatud noortele vanuses 14-20 eluaastat.
Vabariigi Valimiskomisjon ja Siseministeerium soovitasid vanust mitte 13. eluaastale langetada,
ENL otsustas soovitust arvestada.
Kodulehele tulevad kaks linki, üks varivalijatele ja teine vähemalt 18aastastele, mis suunaks
valimisealised päris valimistest osa võtma.
Projekti toetajate hulka on lisandunud Eesti Rahvusringhääling ja Solaris.
Infomaterjale on plaanis veel kolmes voorus – välja on tulnud kahes eksemplaris üldiselt
varivalimisi tutvustavad plakatid, veebruari alguseks valmivad plakatid “kuidas valida” ja vahetult
enne varivalimisi ka varivalimiste projekti üleskutsuvad plakatid.

Video töögrupp on teinud tublit tööd, töös on erinevad klipid. Ka Allar Jõks on nõusoleku andnud
vieo filmimiseks ja varivalimistest rääkimiseks.
Projektile tuleb juurde koolide koordinaator, kes on projektis vabatahtlik. Koordinaator koostab
nimekirja koolidest, kellega kindlasti on vaja suhelda, suhtleb õpilasesindustega, maakondlike
kooridnaatoritega jne.
Projekti raames saadi Eesti Väitlusseltsiga kokkuleppele, et väitlejad toetavad projekti, võttes
enda kanda vähemalt kolm maakonda, kus tutvustatakse enda organisatsiooni ja varivalimisi ning
aidatakse korraldada debatte ning ka Tallinna avalikku debatti.
Tallinna debatt pühendatakse noortele poliitikutele, kes kandideerivad Riigikokku, pannes neid
olukorda, kus nad peavad rääkima sellest, kuidas nad kavatsevad noorte huve kaitsta. Debatt
toimub Riigikogu Teabekeskuses kas 7. või 8. veebruaril.
Probleeme on Tallinna piirkonnaga, sest puudub hetkel keskne koordinaator. Oleks vaja inimest,
kes võtaks asja enda kontrolli alla ja vaataks objektiivse pilguga.
Mailis tegi ettepaneku kasutada Aleksandra abi Tallinna piirkonna venekeelsete noorte kaasamise
osas. Kokku võiks saada Avatud Vabariigiga, et arutada, kuidas leida veel venekeelseid
noorteorganisatsioone. Võiks arutada, kuidas kasutada venekeelset sotsiaalset meediat, kuidas
levitada infot jne.
OTSUS, Aleksandra aitab Mailist.
Projekti raames on vaja teha veel U-Netis taotlus.
OTSUS: Ott korraldab selle ära, et saaks esitatud kiiremas korras autentimisavaldus.
Päevakorrapunkt 8 – Talvelaager
Anni andis ülevaate Talvelaagri korralduslikust seisust. Talvelaagriga on kõik korras. Talvelaagris
tuleb ka debatt “Noorteühingu roll ühiskonnas”, mis ühtlasi lansseerib meie aasta teema.
Talvelaager toimub 29.-30. jaanuaril Kallaste Turismitalus Harjumaal.
Päevakorrapunkt 9 – Aken
Eesti Noorsootöö Keskus on välja kuulutanud noorsootööleht Aken avaliku hanke. Martti tutvus
hankega ja selgitas, et tegemist ei ole liiga keerulise hankega ja hankeks saab kasutada ka Akna
taotluse tekste ja sisu. Arutati, kas ENLil on mõttekas ja vajalik Akna hankes osaleda.
OTSUS: ENL osaleb Akna hankes. Hanke koostamise töö jagatakse Martti, Anni, Kristo
ja Meelika vahel.
Päevakorrapunkt 10 - Noortekogud
Kristo tutvustas noortekogude 2011. aasta plaane ja olukorda. Noortekogude eelarvet peab
kärpima tulenevalt laekunud rahastusest. Jätkatakse paljude samade asjadega, mis eelmisel
aastal end õigustanud, aga tuleb ka uusi tegevusi. Seoses tegevuste suurenemisega
(osaluskogude kasvuga) tuleb osaluskogude meeskonda juurde teine poole kohaga projektijuht.
Osaluskogude käsiraamat saab värskendust ja uuenenud trüki.

Jätkatakse suvekooliga, kevadkooliga, sügiskooliga, aga suuremas mahus. Mentorlusprogramm
peab kindlasti jätkuma ja tõenäoliselt tuleb mentorite leidmiseks uus konkurss.
Olemasolevaid noortevolikogusid ei saa rahaliselt enam toetada, aga ENL proovib toetada neid
jätkuvalt sisuliselt. Uusi alustavaid noortevolikogusid toetatakse nii rahaliselt kui sisuliselt. 20 uut
noortevolikogu on vaja 2011. aastal juurde luua projekti raames.
Plaanis on paika panna pikem visioon – ENLi tasand, maakondlik tasand ja kohalik tasand.
Eesmärk on, et strateegia oleks koostatud laiema huvigrupiga koos.
Eelmisel ja üle-eelmisel aastal toimunud visiidid toimisid hästi, aga samamoodi ei jõua enam
jätkata. Alternatiiv on maakondadesse kutsuda noored ja kohalikud otsustajad kokku
osaluskohvikutesse.
Rohkem oleks vaja hakata kaasama vabatahtlikke, sest töömaht on palju kasvanud. Plaanis on
kokku kutsuda osaluskogude koda, mis räägiks ka ENLi muudes küsimusteks kaasa ja aitaks ENLi
kui eestkosteorganisatsiooni arendada.
Päevakorrapunkt 11 – meediakonverents
Meelika tutvustas meediakonverentsi ideed. 1. veebruaril kohtub Meelika Tallinna Spordi- ja
Noorsooametiga, et arutada projekti fookust. Jätkub ajakirjanike tunnustamine. Konverents
planeeritakse septembri keskpaika. Konkreetset ideed veel ei ole ja Meelika arutab erinevaid sisu
võimalusi Euroopa Noored Eesti bürooga (kes samuti on projektis kaasalöömisest huvitatud) ning
Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.
Projekti peab esitama kas veebruari lõpuks või märtsi lõpuks. Meelika uurib, mis tähtajaks ning
kirjutab projekti.
Päevakorrapunkt 12 – välissuhted
Pille-Riin käis eelmise nädala alguses Brüsselis Hiina-Euroopa noorteaasta avamisel koos Jaanika
Palmiga Eesti Noorsootöö Keskusest. Pille-Riin kommenteeris, et tegemist oli toreda üritusega,
aga konverentsi osa ei olnud väga sisuline. Tehti ettekandeid vabatahtlikkuse teemal Hiina ja
Euroopa Liidu poolt. Oli kasulik kogemus, et mõista rahvuslikke erinevusi.
Eesti Noorsootöö Keskus ei valinud Pille-Riini Pekingisse jätkuüritusele osalema ning Pille-Riin
informeeris, et Martti saatsis avalduse ka Euroopa Noortefoorumile, et Pille-Riin saaks
kandideerida delegaadiks Euroopa Noortefoorumi kaudu.
Kontakte sai ürituselt palju.
Leedu noorteühenduste liidu välissuhete juhiga vesteldes avaldas ka Leedu noorteühenduste liit
muret Läti noorteühenduste liidu tuleviku pärast. Läti on Leedu ja Eesti jaoks Euroopa
Noortefoorumis oluline partner.
Anni selgitas, et riigis on väga halb olukord ja liikmed lahkuvad nende liidust ning arvas, et võibolla on parem mõte alustada nullist ja mitte püüda jätkata.
OTSUS: Pille-Riin kirjutab lätlastele ja uurib, mismoodi ENL saaks neid aidata.
Pille-Riin rõhutas, et Brüsselis tuleb sümpoosium noorte õiguste teemal ning ENLil oleks
oluline oleks sinna oma delegaat saata.

OTSUS: Pille-Riin kirjutab võimalusest noortepoliitika ja välissuhete juhtgruppi ning leiab sinna
osaleja.
Jaan Urb on hakanud ENLis oma tegevusi lõpetama ning peaks oma kontaktid üle andma
Pille-Riinile. Ühtlasi peaks Jaan informeerima oma kontakte, et jätkab Pille-Riin.
OTSUS: Pille-Riin räägib Jaaniga ja lepib kohtumise kokku, et anda kontaktid ja tegevused üle.
Päevakorrapunkt 13 – muud küsimused
Kutsed:
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts saab 20aastaseks. Oodatakse pidulikule vastuvõtule 18.
veebruaril Eesti Üliõpilaste Seltsi majas.
OTSUS, Osalevad Sandra ja Pille-Riin.
Sandra andis edasi küsimuse Noored Liidrid ümarlaualt, kus küsiti kas ENL oleks huvitatud kellegi
teisega koos suvekooli korrastama?
OTSUS, Tänasel hetkel taolist seost ei nähta. Tegemist on ENLi brändiga ja liikmetele mõeldud
üritusega.
Koosolek lõppes kell 21:16
Ott Heidmets
koosoleku juhataja

Meelika Jürisaar
protokollija

