Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse koosoleku 11. protokoll

Aeg: 17. märts 2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Aleksandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Mari Valgepea
Juhatas: Pille-Riin Raudsepp
Protokollis: Mari Valgepea

Koosolek algas kell 17:45
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
1) Koosoleku päevakorra kinnitamine
2) Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3) Liikmevaldkond
4) Välissuhted
5) Arengukava
6) Noortepoliitika
7) Struktuurimuudatus
8) Töökorraldus ENLis
9) Muud küsimused

OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll esitatud kujul.
3. ENLi liikmevaldkond

Aleksandra Kamilova: Suurem strateegiline lähenemine liikmevaldkonnale jääks järgmise koosoleku
teemaks – siis on rohkem inimesi kohal ja jõuame enne koosolekut liikmevaldkonnale lähenemise
plaani paika panna.
Anni Metstak: Valgamaa ja Järvamaa noortekogud tahavad ENLi liikmeteks saada. Kummaski on
aktiivseid inimesi 10-20 vahepeal. Järvamaa on sel aastal tugevalt hakanud noortevolikogu teemadel
tegutsema.
OTSUS: Liikmevaldkond võetakse järgmisel koosolekul päevakorda. Valgamaa ja Järvamaa
noortekogud võetakse ENLi liikmeks.

4. ENLi välissuhted

Anni Metstak: Leedu, Läti ja Eesti noorteühenduste liidud tahaksid Leedu noorteühenduste liidu
initsiatiivil esitada 1. aprilliks Youth In Actionile projekti taotluse, mille eesmärk oleks noorteühenduste
liidu loomine Poolas. ENL võiks selles kaasa rääkida, sest siis suureneks meil Läti ja Leeduga koostöö.
Lisaks on Euroopa Noortefoorumis noorteühenduste liidu loomine Balkanites päevakorraline teema.
See võiks leida positiivset tagasisidet ka Euroopa Noortefoorumi poolt. Kuna tegemist on
demokraatiaprojektiga, on meil Eesti poole pealt vaja teist partnerit - ENTK, Tallinna Linnavalitsus,
jne. Kuna kandideerin ka Euroopa Noortefoorumi töögruppi, on välissuhete teema mulle
südamelähedane. Äkki võiks projekti partner olla Tartu Noortevolikogu, Väitlusselts või mõni
osaluskogu? Ka Läti noorteühenduste liiduga peaks tegema rohkem ühiseid projekte – neil on
motivatsiooni vaja.
OTSUS: Anni Metstak tegeleb Eesti poole pealt projektipartneri otsimisega Eesti-Läti-Leedu
koostööprojekti jaoks.

Anni Metstak: Allianssi plaanib 23. märtsil tulla väikse delegatsiooniga Tallinnasse arutama strateegilisi
küsimusi. Allianssi tahab Itaalia noorteühenduste liiduga teha koostööprojekti Euroopa Noortele, mille
eesmärk on teha ’study visit’. Nad kutsuvad ka ENLi projekti partneriks. Sellega on kiire, kuna tähtaeg
on 1. aprill. Teemaks’ youth rights’. Meie ülesanne oleks lihtsalt see ’study group’ kokku panna.
Täpsustan üle, kas Allianssi saab 23. siia tulla, kuna mind pole 22. Eestis.
Mari Valgepea: Varivalimiste projektimeeskonnal tekkis plaan sõita delegatsiooniga Soome ise
kohtuma Allianssiga ja jälgida, kuidas toimuvad varivalimised Soomes. Lähetus oleks kahepäevane –
esimese päeva pühendaks varivalimistele ja teiseks päevaks jääksid Soome ENLi meeskonna
esindajad, et arutada Allianssiga muid teemasid.
Anni Metstak: Nordic-Baltic Contact Meeting’u ettevalmistav kohtumine Läti ja Leedu noorteühenduste
liitudega toimub 30. märtsil Lätis. Anni Metstaki ja Sandra Kamilova aplikatsioonid läksid teele Euroopa
Noortefoorumi töögruppidesse kandideerimiseks. Samuti käisime ENTKs bilateraalsetest lepingutest
rääkimas. Ma ei näe suurt probleemi, et Eesti ja Soome noorteühenduste liite seal sees ei ole – meil
pole vaja riigi raha, et neile sinna külla minna.
OTSUS: Pannakse paika nii Allianssi visiit Tallinnasse kui ENLi ja varivalimiste projekti delegatsiooni
külaskäik Soome.
5. ENLi arengukava

Mari Valgepea: ENLi arengukava ei ole ammu üle vaadatud. Koolitaja ja strateegiakonsultant Ragnar
Siil soovitas kohtumisel Mari Valgepea, Anni Metstaki, Martti Martinsoni ja Pille-Riin Raudsepaga käia
arengukava kriitilise pilguga üle ja keskenduda just sellele, et kas võtame arengukava strateegiaid ja
arengusuundi aluseks tehes oma igapäevatööd ja kas kõik indikaatorid, mis seal kirjas, on kuidagi
mõõdetavad. Kõigepealt peaks arengukava üle arutlema oma meeskonnasiseselt ja paika panna, mis
aspektid sellest läheksid muutmise/uuendamise alla.
Anni Metstak: Arengukava muutmisse võiks kaasata inimese väljastpoolt, kes aitaks meid sellest
projektist läbi, näiteks Ragnar Siili. Eelarve, mille piires opereerime on 10 000 krooni: 5000 krooni
projektide kirjutamise ja 5000 krooni arengukava hindamise alt. Pille-Riin, palun kirjuta Ragnar Siilile
ja paku meie idee talle välja. Ütleme, et tahame protsessiga alustada augustis, äkki ta tahab meiega
mingit eeltööd teha.
Martti Martinson: Enne augustikuud, kui uus meeskond pole komplekteeritud, ei ole arengukava mõtet
ette võtta, kuna sellesse protsessi võiks kaasata võimalikult palju meeskonnaliikmeid.

Pille-Riin Raudsepp: Võtame meeskonnale ülesandeks, et üks hommik värske peaga vaatame selle
arengukava läbi enne järgmist juhatuse koosolekut. Sellest on kindlasti abi, et oma igapäevatööd
organiseerida.
OTSUS: Arengukava ülevaatamise protsess kavandatud augustikuusse, Ragnar Siili eestvedamisel.
Enne järgmist juhatuse koosolekut vaatame arengukava tiimi liikmetega kriitilise pilguga üle.
6. ENLi noortepoliitika

Martti Martinson:
-Laste õiguste osakonna prioriteetide osas saavad nii ENLi liikmed kui ENLi meeskond oma sisendit
anda.
-Koalitsiooniläbirääkimiste osas ei ole mul IRLi poolt tagasisidet olnud. Reformierakonnas on
õnnestunud suhelda ühega neljast inimesest: Keit Pentusega. See on tagatud, et meie ettepanekud on
laual ja arutlusel. Meie platvormi eelised on, et nende täideviimine ei nõua erilist rahalist ressurssi.
Need on pigem põhimõttelised asjad.
-Struktureeritud dialoogi temaatikal toimub järgmine kohtumine Brüsselis, noortenädala raames. Sinna
tuleb nimetada kolm esindajat (üks delegaat võiks olla Martti Martinson). Uue 18 kuulise
konsultatsioonitsükli läbiviimiseks peab ENEBile esitama 1. aprilliks projekti.
- Meie poole pöördus Euroopa Noortefoorum palvega lobistada ministreid, et Youth In Action jätkuks
eraldiseisva programmina. Nad tegid ka kirja valmis, et see ära tõlkida ja edasi saata. Et kirja edasi
saata, peame ootama ära uue valitsuse. Panen selle kirja meeskonna listi. Peame ootama ära uue
valitsuse kuna praegu ei ole kellelegi seda saata.
- Aasta teema: noorteühendustesse kuulumine. Peaksime hakkama tegelema nende tegevustega, mis
puudutavad noorteühenduste registri loomist. Registri loomise projektil ei ole ühte vastutavat isikut.
Tänavakampaania projekt jääb ootama suve, sellega hakkab tegelema uus avalike suhete spetsialist.
Võiks luua ühe töögrupi, kuna need kaks teemat ju ristuvad omavahel.
-Poliitiliste koda ja juhtgrupp pole ka ammu koos käinud. Küsimus on, mis teemasid seal käsitleda? Kui
saame teada, mis asjad ei lähe koalitsioonileppesse sisse, siis võtame näiteks tööhõive teema jälle
üles.
- Tulemas on üldkoosolek. Kas meil on mõni pöördumine, millega välja tulla? Seda võiks mõelda
lähiajal.
OTSUS: Struktureeritud dialoogi järgmise konsultatsiooniperioodi läbiviimiseks esitame ENEBile 1.
aprilliks projektitaotluse. Martti Martinson paneb Euroopa Noortefoorumi kirja edasi meeskonna listi.
7. Struktuurimuudatus ENLis
Pille-Riin Raudsepp: Mari Valgepea pani kokku väikse drafti, dokumendi, kus on kirjas, miks seda
struktuurimuudatust on üldse vaja.

Martti Martinson: Struktuurimuudatusega kaasnevad muudatused juriidilises mõttes: õigused allkirju
anda ja pangas tehinguid teha. Eesmärk on, et need funktsioonid liiguks kontorisse, kus neid asju
igapäevaselt tehakse. Paneme paika kuupäeva, millal kutsume kokku esimese liikmete ümarlaua.
Martti Martinson ja Mari Valgepea panevad paika ka aja, millal seda juhatusega arutada võiks, et teha
konstruktiivsem kava. Sõidame näiteks nädala sees Tartusse, kombineerime mõne HTMi koosolekuga.

OTSUS: Mari Valgepea ja Martti Martinson mõtlevad välja kuupäeva, millal sõita Tartusse kohtuma
juhatusega ja arutama struktuurimuudatuse järgmisi samme.
8. Töökorraldus ENLis

Mari Valgepea: Teen ettepaneku hakata pidama regulaarseid kontorikoosolekuid korra nädalas
esmaspäeva ennelõunal, et arutada nädala plaane ja muid jooksvaid küsimusi. See on oluline, et olla
asjadega kursis. See aitaks ka välja filtreerida teemasid juhatuse koosolekuteks. Kontoris peaks ka
korraldama koristustalgud näiteks enne ja/või pärast vahmiili koosolekut.
Pille-Riin Raudsepp: Tihti on ette tulnud, et pole teada kindlat aega, millal on keegi kontoris. Võiksime
sellise aja kokku leppida. Anni Metstak ei jõudnud rahaasjadest rääkida aga saatis juhatuse listi kõik
vajalikud dokumendid. Manitsen rahaasjades kokkuhoiule. Kas selle kohta, et Sandra Kamilova on
nüüd liikmevaldkonna juht, peaks saatma liikmete listi teavituskirja?
OTSUS: Võtame plaani korraldada esmaspäeviti meeskonna koosolekuid, korraldame koristustalgud
kontoris ja lepime kokku sellise aja iga nädal, millal keegi on alati kontoris.
9. Muud küsimused
-Noortepäev 2011

Pille-Riin Raudsepp: Kui rõhuda sel aastal sisulisemale päevaplaanile, võiks korraldada
vabaaõhukonverentsi või kõnekoosoleku ja noorte vastuvõtu ministri poolt. Toimuksid arutelud ja
kaasaksime sellele üritusele nii nimekirja alusel kui ka tavanoori.
Martti Martinson: ENTK lubas meile saata oma visiooni noortepäevast. Ootame selle ära. Samas
peaksime hakkama kiirelt mõtlema, keda värvata noortepäeva projektijuhiks ja enne seda panema
paika kontseptsiooni.
OTSUS: ENLi tiimil on noortepäeva korraldamise kohta oma mõtteid kuid ootame ka ENTK seisukohti.
KÕIK OTSUSED:
-

-

Liikmevaldkond võetakse järgmisel koosolekul päevakorda. Valgamaa ja Järvamaa
noortekogud võetakse ENLi liikmeks.
Anni Metstak tegeleb Eesti poole pealt projektipartneri otsimisega Eesti-Läti-Leedu
koostööprojekti jaoks.
Pannakse paika nii Allianssi visiit Tallinnasse kui ENLi ja varivalimiste projekti delegatsiooni
külaskäik Soome.
Arengukava ülevaatamise protsess kavandatud augustikuusse, Ragnar Siili eestvedamisel.
Enne järgmist juhatuse koosolekut vaatame arengukava tiimi liikmetega kriitilise pilguga üle.
Struktureeritud dialoogi järgmise konsultatsiooniperioodi läbiviimiseks esitame ENEBile 1.
aprilliks projektitaotluse. Martti Martinson paneb Euroopa Noortefoorumi kirja edasi
meeskonna listi.
Mari Valgepea ja Martti Martinson mõtlevad välja kuupäeva, millal sõita Tartusse kohtuma
juhatusega ja arutama struktuurimuudatuse järgmisi samme.
Võtame plaani korraldada esmaspäeviti meeskonna koosolekuid, korraldame koristustalgud
kontoris ja lepime kokku sellise aja iga nädal, millal keegi on alati kontoris.
ENLi tiimil on noortepäeva korraldamise kohta oma mõtteid kuid ootame ka ENTK seisukohti.

Koosolek lõppes kell 20:00
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