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Osalejad:
Täisliikmed: 26
AEGEE-Tallinn
AEGEE-Tartu
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Noorteühing Eesti 4H
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti LGBT Ühing
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Skautide Ühing
Eesti Väitlusselts
Erasmus Student Network Eesti
IRL Noored
Järvamaa Noortekogu
MTÜ AUH
MTÜ Euroopa Maja
MTÜ Hiiumaa Ankur
MTÜ Ja Alumni Estonia
MTÜ Juvente
MTÜ Urban Style
MTÜ Noored Rohelised
Noored Sotsiaaldemokraadid
Tartu linna noortevolikogu
Tartu Ülikooli Rohuteaduste Selts
YFU Eesti
Eesti Gaidide Liit
Kandidaatliikmed:
Eesti Reformierakonna Noortekogu
Elsa Estonia
Pärnumaa noortekogu
Võrumaa noortekogu

Külalised: 21

Jarmo Noorsalu, ENL
Madis Uljam Teuli, ENL
Annemari Koller, ENL
Ivo Visak, EMSL
Kristiina Omuk, ENL
Kerlyn Jüriväli, ENL
Kristen Aigro, YFJ
Jari Pärgma, ENL
Markos Parve, Kohila Noortevolikogu algatusgrupp
Karmen Pikkmets, Läänemaa Noortevolikogu
Anni Marii Lepik, Tartumaa Noortekogu
Ursula Ilves, Viljandi Noortevolikogu
Triinu Kopelmäe, ENL
Ele Laks, ENL
Kelli Aia, Antsla valla Noortevolikogu
Keidi Kaitsa, ENL
Gerda Vares, NÜ Eesti 4H
Triin Helimets, Hiiumaa Noortevolikogu
Roger Tibar, ENL
Egert Mitt, ENL
Karl Andreas Sprenk, ENL

Puudujad: 10
AIESEC Eesti
Avatud Vabariik
BEST-Estonia
Eesti Keskerakonna Noortekogu
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”
Microsoft User Group
Noorteühendus ELO
Tallinna linna noortevolikogu
Tartumaa Noortekogu
Tegusad Eesti Noored
Juhataja: Kristen Aigro
Protokollija: Kerlyn Jüriväli
Päevakord:
1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;
2. päevakorra kinnitamine;
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2018. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus);
4. 2018. aasta tegevuskava muudatuste vastuvõtmine;
5. 2018. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine;
6. ENLi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
7. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
8. ENLi nõukogu liikmete valimine;
9. ENLi nõukogu aruande kinnitamine;

10. ENLi strateegia kinnitamine;
11. Riigikogu valimiste platvormi kinnitamine;
12. juhatuse ettepanek noorteühingute rahastuse tuleviku teemadel;
13. juhatuse aseesimehe mandaadi lõpetamise kinnitamine;
14. muud ettetulevad küsimused.
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni, redaktsioonikomisjoni
valimine ja kinnitamine
Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Kristen Aigro
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) XXXV üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Kristen
Aigro
Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kerlyn Jüriväli
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: Üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Kerlyn Jüriväli
Ettepanek on koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitada Heiki Viisimaa, Kelli Aia, Eerik Hannus ja
Karl-Edward Uibo
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: Koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitati Heiki Viisimaa, Kelli Aia, Eerik Hannus ja KarlEdward Uibo
Ettepanek on koosoleku redaktsioonikomisjoni kinnitada Karin-Liis Tambaum ja Annemari Koller
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: Redaktsioonikomisjoni kinnitati Karin-Liis Tambaum ja Annemari Koller
2. Päevakorra kinnitamine
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: Päevakord on kinitatud

3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2018. aasta tegevuskava ja eelarve
täituvus)
Roger Tibar, ENLi esimees: „Täituvus on jooksvas kursis, oli väikeseid muutuseid osaluse rahastuse
teemal. Osad mõõdikud on juba täidetud. Kõik meie valdkonnad toimivad üldiselt hästi. Poolaasta
tegevuste osas pole suuri viperusi ette tulnud.“
Ivo Visak: “Mis tähendab osaluse rahastuse muutus?“
Roger Tibar, ENLi esimees: „Aasta alguses venis protsess, et mida ja kuidas edasi tehaa. Fond
vähenes üle poole, rahapott ja fookus muutus, keskendume võrgustikutööle. Enne tegeleti
baaskoolituste ja koolikülastuste tegemisega, nüüd pole see enam prioriteet. Anname KOVidele
arendustegevuseks 750€.“
Marcos Parve: „Tuleviku arhitekte enam ei tehta, palju jõudis teha, kas olid produktiivsed?“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Neid oli paarkümmend üle Eesti. See aasta teeme nende asemel
webinare, kus saate ise jagada omavahel infot ja kogemusi.“
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Otsus: ENL juhatuse poolaasta aruanne on heaks kiidetud

4. 2018. aasta tegevuskava muudatuste vastuvõtmine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Osaleme Arvamusfestivalil, kohalolek erinevatel üritustel on eriti
oluline see aasta. Strateegidokumendi loomine, riigikoguplatvormi loomine. Äratame ellu ENL
varasemad projektid. Uuendame oma brändi. Välissuhtlus.“
Ühines Trine Tamm kahe mandaadiga- Eesti Gaidide Liit ja YFU Eesti
Uus kvoorum on 26
Hääletamise tulemus: 26 poolt
Otsus: ENL nõukogu aruanne on vastu võetud
Mikk Tarros, ENLi aseesimees: „Välissuhtluses oleme eest vedanud Balti ja Põhjamaade koostöödLääemere projekt.“
Videotervitus noordelegaadilt Kätlin Kuldmaalt.
Trine Tamm: „Kätlin on valitud vaid 1. aastaks, kuigi programm on 2-aastane. Kandideerige ise ka
julgelt. Kätliilt võib kõike küsida ja minult samuti.“
5. 2018. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Kõik rahastusallikad on samad, mis eelnevatel aastatel. Aasta
teises pooles tuleb võib-olla ka Erasmuse projekt.“
Eesti Skautide Ühing, Laura Õigus: „Mis muudatus on eelarves?“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Eelmine aasta prognoosisime, seekord on olemas konkreetsed
numbrid.“
Hääletamise tulemus: 26 poolt
Otsus: 2018. aasta eelarve muudatused on vastu võetud

6. ENLi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Suurimad tegevused olid vote@16, arenguprogramm, jm. ENLi
miinus on juba üleval olnud ammu, miinus vähenes paarituhande euro ulatuses eelmisel aastal.
Tõenäosus on, et saame nulli kätte selle juhatuse ajal.“
Hääletamise tulemus: 26 poolt
Otsus: 2017. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud

7. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
Rainer Urmas Maine, ENLi revisjon: „Rahaasjadega on korras, jätkuvalt on miinus üleval, juhatuse
prioriteet on selle miinuse kõrvaldamine. Tegevused on õigeaegselt tehtud. Soovitame hoida eelarve
miinuse likvideerimist prioriteedina.“
Hääletamise tulemus: 26 poolt
Otsus: ENLi revisjonikomisjoni aruanne on kinnitatud

8. ENLi nõukogu liikmete valimine

Kandideerivad Gerda Vares, Jaanus Müür ja Ivo Visak
Gerda: “Tegevjuht organisatsioonis Noorteühing Eesti 4H, 11 a kogemust noorte valdkonnas, nii MTÜs
kui KOV valdkonnas. Miks kandideerin? Uued muutused noortevaldkonnas. Ei tea, mis uus aasta toob.
Noorte soov olla liige, see tendents on vähemas. Tahan olla osaline nendes huvitavates protsessides.
Tänu oma kogemusele on mul palju kaasarääkida. Olulised teemad: mõju suurendamine, kuvand,
tasuliste teeuste väljatöötamine.“
Ivo Visak: “Tahan tagasi tulla eesmärgiga, et ENL saaks endale kindla plaani, et mis ta edasi teeb.
Noorte organisatsioonid on suures muutumistuules, kuna noortel on muid võimalusi nii palju mida
teha, kui olla näiteks noorte organisatsioonis. Ministeeriumile ja strateegilistele partneritele tuleb
mõista anda, et kõik on muutuses. Nõukogu saab anda nõu juhatusele.“
Jaanus Müür: „EÜL esimees varasemalt, tean, mis toimub nii kõrghariduse kui noortepoliitika
maastikul. Kogemust juba on ja tahan seda rakendada. Annan nõu juhatusele.“
Trine Tamm: „Mitut me valime?“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Põhikirja järgi on 5-9 inimest. Ruumi on kõigile. Üldkoosolek
peaab võtma vastu otsuse, mitme liikmeliseks jääb nõukogu.“
Herman Kelomees, ENLi nõukogu: „Las jääb seitse, tahame kõiki endaga kaasa töötama.“
Egert Mitt, ENLi juhatuse aseesimees: „Jaanus, kas näed, et sinu huvides on rohkem tudengi
organisatsioonid?“
Jaanus Müür: „Huvi on anda üldiselt nõu, ei seisa vaid tudengi organisatsioonide eest.“
Jari Pärgma: “Tegelesin erivajaduslike noorte teemadega, mis te mõtted selles valdkonnas edasi on?“
Gerda Vares: „Ei seisa ainult nende noorte eest, kust organisatsioonist ise tuleme. Ikka kõigi eest
seisame. Seisame vastavalt strateegiale ja eesmärkidele.“
Jaanus Müür: „Ei tegeleks kindla teemaga, aga tuleb kindlasti tegeleda riigikogu valimistega. Noorte
hääl peab olema kuulda.“
Ivo Visak: „Strateegia järgimine, aga HMN peaks olema ka jälgimise all, et muutus oleks me jaoks
positiivne. Tuge ja survestamist peab andma ka nõukogu.“
„Kuidas probleemi lahendaksite sel teemal, et noortel kaob huvi noorteorganisatsioonide vastu?“
Ivo Visak: „Hea küsimus tõesti, kuidas panna noored aktiivselt noorte organisatsioonides tegutsema.“
Gerda Vares: „Nõukogu võtab sisendit liikmetelt, mitte ei ütle, et asjad on nüüd nii.“
Jaanus Müür: „Me ei suuda kõikide trendidega võidelda. Rohkem pildis olemine leevendab seda, et
noorte huvi ei kaoks.“
Trine Tamm: „Kas on siiski lood erivajadustega ja probleemsete noortega, kuidas annab nõukogu
sisendit?“
Gerda Vares: „Nõukogus pole rollid otseselt ära jagatud, kõik panustavad. Ei ole probleem.“
Jaanus Müür: „Ei ole mõelnud.“
Ivo Visak: „Jari avardas meil silmaringi, et kuidas erivajadustega noor ruumi või keskkonda tajub.
Mingeid asju ei saa sunduslikult teha, peavad tulema loomulikud. ENLil hetkel teised mured, et mis
2020 saab näiteks.“
Laura Õigus, ENLi nõukogu: „Nemad kolm pole üksi nõukogus, on ka teised ja jagatakse need teemad
ära.“

Roger Tibar teeb ettepaneku, et nõukogu liikmete arv on 7.
Hääletamise tulemus: 26 poolt
Otsus: nõukogu on 7-liikmeline

Nõukogu liikmete valimiste hääletamise tulemus:
Gerda Vares 23 poolt häält
Jaanus Müür 23 poolt häält
Ivo Visak 25 poolt häält

Hääletustulemus: 25 poolt
Otsus: Liikmeteks kinnitati Gerda Vares, Jaanus Müür ja Ivo Visak

MTÜ Hiiumaa Ankur lahkus 16.00, liikmete kinnitamine toimus pärast punktide 9, 10, 12 kinnitamist

9. ENLi nõukogu aruande kinnitamine

Herman Kelomees, ENLi nõukogu: “Nõukogu tegeleb ENLi toimimisega, oleme nõuandev organ
juhatusele, sõlmime juhatusega lepinguid. Koosolekutel räägitakse alguses suuremad mured. Suur aur
läks strateegia koostamisele. Hakkame strateegia täituvust jälgima regulaarselt. Tänan lahkuvaid
nõukogu liikmeid ning Egertit.“

Hääletus: 24 poolt
Erapooletud 2
Otsus: ENLi nõukogu aruanne on kinnitatud

10. Riigikogu valimiste platvormi kinnitamine
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „2015. aastal võeti riigikogu platvorm vastu. Päris paljud
punktid on saanud oma tähelepanu. Kuhu me organisatsioonina tahame liikuda, mis me eesmärk on.
Poliitika kujundajad tulevad meile appi. Fookuses on noortekooslused, tagada piisavad ressursid,
jagada praktikaid. Mis on need valdkonnad, kuhu noored tahavad suundud ja kuhu võiks välja jõuda.
Formaalharidusele tähelepanu pööramine. Tegutseme edasi ikka vote@16’ga. Vabatahtlik kogemus.
Juuni alguses kohtume riigikogu fraktsioonidega. Eelarvamusfestival ja arvamusfestival. Artiklite
kirjutamine.“

Hääletamise tulemus: 26 poolt

Otsus: Riigikogu valimiste platvorm on kinnitatud

11. ENLi strateegia kinnitamine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Missioon ja visioon on varasemalt vastu võetud. Kolm rollinoorteühenduste võimestaja, edendaja ja eestkostja. Järgmise 3 a jooksul tahaks sinna jõuda. Kordan
sihid üle. Mõjus koostöö ja võrgustumine. Nõuandev osalusvorm igas KOVs. Avatud uuendustele ja
uuendada maastikku. Iga noorel on võimalus osaleda osalustegevustes. Vabatahtlik tegevus on
ühiskondlikult tunnustatud.“
Hääletus: 25 poolt
Otsus: ENLi strateegia on kinnitatud

12. Ettepanek noorteühingute rahastuse tuleviku teemadel
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „Peame jagama samasugust arusaama, kuidas rahastuse
teemal edasi liikuda. Kohtumised E3ga. Memo ministeeriumile, mis muudatusi tahame näha. Suvel
vaadatakse üle, kuidas süsteem toimima hakkab. Paigas, kuidas protsentuaalselt jaguneb. Järgmine
noortenõukogu kohtub ilmselt augusti alguses. Kuidas leida õige ministeerium igale ühingule, kus raha
taotleda? Peaks alles jääma väikeste projektide võimalus.“
Laura Õigus: „Kas tingimused on ajakohased, mida selle punktiga tehakse?“
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „Kas meie hoiakud on samad või ei.“
Laura Õigus: „Kas tekkis mingi hoiak?“
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: “Ühise arusaama leidmine oli pigem, kuna kohtumine oli
lühike.“
Ivo Visak: „Soovitus Facebooki ka ülesse panna sama video, mis just vaatasime.“
„Mitu liikmesorganisatsiooni kvalifitseeruvad sellele toetusele?“
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „12 meie liiget, 18 üldse kvalifitseeruvad.“
Ivo Visak: „Tingimuste ülevaatamine- kas tantsu organisatsioonid lähevad kuhugi mujale ministeeriumi
alla?“
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „Vaatame ministeeriumid üle, kuhu valdkonna alla läheb
tegelikult konkreetne organisatsioon.“
Laura Õigus: „Liikmena, mis järgmine samm on, millal kaasa saab rääkida?“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Juuni lõpp, juuli algus.“
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „Sõnum võiks olla, et katusena on meile oluline, et liikmetele
jääks võimalused alles.“

13. Juhatuse aseesimehe mandaadi lõpetamise kinnitamine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „1. juuni seisuga Egert Mitt mandaat lõppeb.“
Hääletamise tulemus: 25 poolt

Otsus: mandaadi lõpetamine 1. Juuni seisuga 2018 on kinnitatud

14. Muud ettetulevad küsimused
Karl Sprenk, ENLi noortepoliitika nõunik: „Teen reklaami, et 30. mai on vote@16 teemaline
konverents.“

Kristen Aigro

Kerlyn Jüriväli

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

