EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 22. ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Toimumisaeg: 18.11.2012
Toimumiskoht: Tartu, Kantri hotell
Algus: 9.45
Lõpp: 14.45
Täisliikmeid seisuga [18.11.2012]: 34
Osalejad:
Täisliikmed
1. Aegee-Tartu (volitus: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts)
2. AIESEC Eesti, Käthe-Riin Tull
3. Best-Estonia, Alvar Timmermann
4. EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Triin Salmu
5. Noorteühing Eesti 4H, Kadri Peterson
6. Eesti Gaidide Liit, Sergei Ošetin
7. Eesti LGBT Ühing, Hanna Kannelmäe
8. Eesti Kurtide Noorte Organisiatsioon, Kristiina Mändsoo
9. Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit, Veronika Mätlik
10. Eesti Skautide Ühing, Laura Õigus
11. B.G. Forseliuse Selts, Margot Sepp
12. IRL Noored, Harri Puskar
13. Eesti Keskerakonna Noortekogu, Vladimir Svet
14. Noored Sotsiaaldemokraadid, Elis Tootsman
15. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Triinu Maandi
16. Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud, Alina Aruoja
17. Tegusad Eesti Noored, Selene Gnadenteich
18. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Sirli Saar
19. MTÜ Auh, Maarja Helme Prommik
Kandidaatliikmed
1. Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts, Greete Kase
2. Noorteorganisatsioon Vabadus: Noorte Liikumine, Illimar Tambek
Vaatlejaliikmed
1. Tartumaa Noortekogu, Elen Tammet
2. Jõgevamaa Noortekogu, Laura Pint
3. Järvamaa Noortekogu, Kadri Pius
4. Tartu Valla Noortevolikogu, Alli Paukson
5. Tallinna linna noortevolikogu, Vadim Strutsenko
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Puudujad:
Täisliikmed
1. AEGEE-Tallinn
2. Eesti Noorsooprojekt
3. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
4. Eesti Väitlusselts
5. Noorteühendus ELO
6. Juvente
7. MuG Estonia
8. Noored Rohelised
9. Noorteklubi Oma Territoorium
10. Põlvkond
11. Rahvaliidu Noored
12. Noorteühendus SIIN
13. Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku
14. Urban Style
15. YFU Eesti
Kandidaatliikmed
1. Arstiteaduskonna Üliõpilasesindajate Kogu
2. Eesti Reformierakonna Noortekogu
3. Hälly
4. Noorteorganisatsioon TRAJECTORYA
5. "ÖÖKULL"
6. Aktiivikeskus
7. Harku valla Lastekaitse Ühing
Vaatlejaliikmed
1. Viimsi Noortevolikogu
2. Pärnumaa Noorte Liit
3. Harjumaa Noortekogu
4. Hiiumaa Ankur
5. Valgamaa Noortekogu
6. Läänemaa Noortekogu
7. Kärla Noorte Osaluskogu
8. Tõrva Noortevolikogu
9. Rapla valla Noortevolikogu
Külalised:
1. Maali Pruul
2. Signe Lillipuu
3. Helis Ojala
4. Indra Tupp
5. Lisanna Unt
6. Karin Torim
7. Kevin Lumi
8. Pille-Riin Järv
9. Keli Tubin
10. Anette-Clarissa Juht
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Gerd Tarand
Raigo Jahu
Irmeli Alt
Eve Anijärv
Annika Laas
Edvard Ljulko
Marlen Kakkori
Eero Loonurm
Marike Kiivit
Carmen Raal
Liisi Rajamäe
Valerija Strelovskaja
Ilja Samoilov
Janeli Adermann
Marek-Andres Kauts
Karl Hallik
Heiki Järvevee
Olger Tali
Maris Sild

Juhataja: Sirli Saar
Protokollija: Kaidi Nurmik

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja
häältelugemiskomisjoni kinnitamine
2. ENLi 2012. aasta tegevuskava, Aasta Teema ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine
3. ENLi nõukogu aruande teatavaks võtmine
4. ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine
5. ENLi 2009. majandusaasta auditi tulemuste teatavaks võtmine ja 2011
majandusaasta aruande kinnitamine
6. ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni kinnitamine
7. ENLi 2013. aasta tegevuskava ja aasta teema vastuvõtmine
8. ENLi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
9. ENLi põhikirja muudatuste vastuvõtmine
10. ENLi kodukorra muudatuste vastuvõtmine
11. Nõukogu liikmete arvu määramine;
12. Nõukogu liikmete valimine
13. Revisjonikomisjoni liikme valimine
14. Muud ettetulevad küsimused
1. Päevakorra
kinnitamine,
koosoleku
juhataja,
redaktsioonikomisjoni ja häältelugemiskomisjoni kinnitamine

protokollija,

Ettepanek on 22. üldkoosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja
häältelugemiskomisjoni kinnitamine
2. ENLi 2012. aasta tegevuskava ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine
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3. ENLi nõukogu aruande teatavaks võtmine
4. ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine
5. ENLi 2009. majandusaasta auditi tulemuste teatavaks
majandusaasta aruande kinnitamine
6. ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni kinnitamine
7. ENLi 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine
8. ENLi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
9. ENLi põhikirja muudatuste vastuvõtmine
10. ENLi kodukorra muudatuste vastuvõtmine
11. Nõukogu liikmete arvu määramine;
12. Nõukogu liikmete valimine
13. Revisjonikomisjoni liikme valimine
14. Muud ettetulevad küsimused

võtmine

ja

2011

Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Sirli Saar.
Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kaidi Nurmik.
Ettepanek on redaktsioonikomisjoni kinnitada Edvard Ljulko, Anette-Clarissa Juht, Hanna
Kannelmäe.
Ettepanek on häältelugemiskomisjoni kinnitada Liina Rüütel, Eve Anijärv, Laura Pint.
Vastavalt ENLi põhikirjale peab üldkoosolek päevakorrapunktid, mille materjalid ei ole rohkem
kui 14 päeva ette saadetud, otsustama, kas on nõus neid päevakorda võtma.
Ettepanek on jätta päevakorda punkt 4 ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine.
Ettepanek on jätta päevakorda punkt 6 ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni
kinnitamine.
Ettepanek on punkt 7 kinnitada järgmiselt: ENLi 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine.
Hääletamise tulemus:
Koosoleku juhataja kinnitamine: 16 poolt, 0 vastu, 2 erapooletut
Koosoleku protokollijaks kinnitamine: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Redaktsioonikomisjoni kinnitamine: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Häältelugemiskomisjoni kinnitamine: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Päevakorda punkt "4. ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine" lisamine: 16 poolt
0 vastu, 2 erapooletut
Päevakorda punkt "6. ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni kinnitamine" lisamine:
16 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut
Päevakorrapunkti "7. ENLi 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine" kinnitamine
22. üldkoosoleku päevakord kinnitamine: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsus:
Koosoleku juhatajaks kinnitada Sirli Saar.
Koosoleku protokollijaks kinnitada Kaidi Nurmik
Redaktsioonikomisjoni kinnitada Edvard Ljulko, Anette-Clarissa Juht, Hanna Kannelmäe
Häältelugemiskomisjoni kinnitada Liina Rüütel, Eve Anijärv, Laura Pint
22. üldkoosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja
häältelugemiskomisjoni kinnitamine
2. ENLi 2012. aasta tegevuskava ja eelarve täituvuse teatavaks võtmine
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3. ENLi nõukogu aruande teatavaks võtmine
4. ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine
5. ENLi 2009. majandusaasta auditi tulemuste teatavaks
majandusaasta aruande kinnitamine
6. ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni kinnitamine
7. ENLi 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine
8. ENLi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
9. ENLi põhikirja muudatuste vastuvõtmine
10. ENLi kodukorra muudatuste vastuvõtmine
11. Nõukogu liikmete arvu määramine;
12. Nõukogu liikmete valimine
13. Revisjonikomisjoni liikme valimine
14. Muud ettetulevad küsimused

võtmine

ja

2011

2. ENLi 2012. aasta tegevuskava täituvuse teatavaks võtmine
M. Ostra teeb ülevaate tegevuskava täituvusest.
V. Svet: Milline on olukord ENLi juriidilise konsultandiga?
M. Ostra: Olemas on kontakt töötava juristiga, kes on nõus meid nõustama, nime
avalikustame, kui on olemas kindel kokkulepe. Kohtutud on Eesti Juristide Liiduga, kes on
nõus aitama.
ENLi 2012. aasta tegevuskava on teatavaks võetud.
3. ENLi nõukogu aruande teatavaks võtmine
G. Tarand teeb ülevaate nõukogu aruandest.
Ettepanek on teatavaks võtta ENLi nõukogu aruanne.
Hääletamise tulemus: 18 poolt, 0 vastu, 0 poolt
Otsus: kinnitada ENLi nõukogu aruanne
4. ENLi revisjonikomisjoni aruande teatavaks võtmine
I. Alt ja R. Jahu teevad ülevaate ENLi 2012 tegevuse ja 2011 aasta majandusaasta aruande
kohta. Revisjonikomisjoni ettepanek on 2011. majandusaasta aruanne kinnitada.
H. Puskar: Kas oli eelarve täitmises oli ka ebakõlasid?
I. Allt: teeme oma kontrolli pistelise kontrolli põhimõttel ja olulisi vigu me ei tuvastanud, mis
oleks andnud märkimisväärse tulemimuutuse
R. Jahu: me ei ole suutelised lühikese aja jooksul kontrollima kogu aasta kuludokumente
Ettepanek on ENLi revisjonikomisjoni aruanne teatavaks võtta.
Hääletamise tulemus: 18 poolt, 0 vastu, 0 poolt
Otsus: teatavaks võtta ENLi revisjonikomisjoni aruanne
5. ENLi 2009. majandusaasta auditi tulemuste teatavaks võtmine ja 2011
majandusaasta aruande kinnitamine
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Revisjonikomisjon teeb ettepaneku ENLi juhatusele, leida võimalused ja finantsid ning teha
uuesti läbi alates 2007 aastast kogu ENLi raamatupidamine vastavalt Eesti
raamatupidamisseadusele, Mittetulundusühingute seadusele ja Raamatupidamise siseeeskirjale ning kogu raamatupidamine saab kajastatud õigesti ja õiglaselt. Tulemusi ootame
2013. aasta sügiseseks üldkoosolekuks.
V. Svet: Millised olid ülevaatlikult peamised vead?
I. Alt: audit tuvastas vigu projektide kulude kajastamises, projekti ülekuludes ja maksudes.
R. Jahu: audit tegi pistelist kontrolli ja meil on teada mingi osa vigadest, mistõttu on vaja
alates 2007. aastast kogu raamatupidamine üle vaadata, et teha kindlaks terviklik pilt. Siis
saame edasi otsustada, mida teeme edasi.
M. Ostra: kuna revisjonikomisjon teeb selle olukorra lahendamiseks ettepaneku juhatusele,
siis omaltpoolt kommenteerin, et olukord on keeruline, kuid midagi lahendamatut pole. See
võtab juhatuse, kogu tegevbüroo ja revisjoni tähelepanu ning kuna tegemist on nelja aasta
raamatupidamise üle vaatamisega, siis paari kuuga ei ole seda lihtsalt füüsiliselt võimalik
teha.
Ettepanek on 2011. majandusaasta aruanne kinnitada
Hääletuse tulemus: 14 poolt, 2 vastu (sh Eesti Skautide Ühing), 2 erapooletu
Otsus: 2011. majandusaasta aruanne on kinnitatud
Ettepanek, et selle probleemi lahendamine jääb juhatuse pädevusse.
Hääletuse tulemus: 17 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
Otsus: juhatuse pädevuses on antud probleemi lahendamine
Olger Tali sõnavõtt.
Liitub Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua esindaja.
6. ENL arengukava 2013-2018 visiooni, missiooni kinnitamine
G. Tarand tutvustab missiooni variante:
Variant A: ENL esindab ja kaasab Eesti noori läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise
noorteühendustele.
Variant B: ENL esindab ja kaasab noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise.
V. Mätlik: kui teeme ettepanekuid ministeeriumitele ja koostööpartneritele ning soovime oma
sõna maksma panna, siis see et esindame noorteühendusi, määrab ära mitu häält on meie
taga. Kui esindame Eesti noori, on see umbkaudne ja meil ei ole konkreetset häältemassi.
G. Tarand: see on umbmäärasem, kuid pööran tähelepanu sellele, et selles variandis on
kirjas, et seda tehakse läbi noorteühenduste, mis annab mõnevõrra konkreetsust
H. Puskar: teen ettepaneku panna noorteühendustele järgi ka sõna "osaluskogude".
G. Tarand: meelega on kasutanud sõna noorteühendused, mis hõlmab ka osaluskogusid ning
mõeldud on mõlemaid. Kui oleks olnud ainult noorteühingud, siis ei oleks selle all
osaluskogusid silmas peetud.
H. Puskar: tavaline Eesti noor ja inimene ei tee seda vahet ning seetõttu teen selle
ettepaneku.
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V. Svet: tõid välja kaks varianti, milline variant sulle pigem meeldib?
G. Tarand: a, kuna täna on ENL jõudnud ühiskonnas sinnamaale, et võtab laiemat rolli.
V. Svet: kas ENL on siis ammendanud noorteühenduste esindamise ja kaitsmise?
G. Tarand: ei ole, kuid Eesti noorte esindamine ei välista noorteühenduste esindamist ja
kaitsmist.
E Anijärv: variant A on väär, kuna siis oleme laialivalguv ja hoomamatu. "Eesti noored" jääks
missioonis väga hägusaks.
I. Alt: esiteks ENL on meie, mitte teie. Teiseks, ENL on Eesti Noorteühenduste Liit ja saame
esindada ainult enda ühenduse noori, mitte kõiki noori.

G. Tarand tutvustab visiooni:
ENL on suure, aktiivse ja tugeva liikmeskonnaga organisatsioon, arvamusliider
noortevaldkonnas ning tõsiseltvõetav koostööpartner ühiskonnas, kus noorte ideed ja
aktiivsus on väärtustatud ning otsused tehakse koos noortega.
T. Maandi: arutasime, et laia liikmeskonnaga (suure liikmeskonnaga asemel) on parem. Kuid
hetkel on kirjas suure liikmeskonnaga. Mis sai laiast või miks see maha laideti?
G. Tarand: suur tundub parem, seda saab mõõta näiteks liikmeskonna järgi. Üldistes
aruteludes oli sõna suur, kuid tehke palun see ettepanek redaktsioonikomisjonile.
E. Anijärv: korraks missiooni juurde, et see missioon ei esinda näiteks mind ega noori minu
ühingust ja seepärast ütlen ENL teie. See ei ole minu missioon.
G. Tarand: täna kinnitame midagi, mis on aluseks ENLi arengukava koostamiseks. Kuid
saame teha muudatusi ka hiljem, kui kinnitame kogu arengukava.
E. Anijärv: me ei pea täna kinnitama visiooni ja missiooni, et arengukavaga edasi minna.
Sellega saab edasi minna nii või naa. Pole mõtet kinnitada kinnitamise pärast.
G. Tarand: siis on olemas üldkoosoleku mandaat arengukava edasi koostamiseks teatud
kindlat pilti silmas pidades.
T. Maandi: kui visioon jääb selliseks, et oluline on kvantiteet mitte kvaliteet ehk siis
laiapõhjalisus ehk siis esindatus, siis ei saa kasutada "kaasame eesti noori". Peame ühiselt
kokku leppima, mida see suur tähendab.
R. Jahu: meil on kaks põhimõttelist valikut. Kas meie visiooni/missiooni mõte on see, et ENL
on oma liikmesorganisatsioone poputav, nunnutav ja nende eest kodutööd ära tegev
katuseorganisatsioon või me oleme ikka see, et me esindame Eesti noori, kaasates
organiseerinud noori, milleks meie liikmeskond on.
V. Svet: räägime väga tähtsast asjast ning ärme palun keskendu sellele, kas see või see. See
ei ole valik, valikuid on väga palju.
Antud päevakorra punktiga minnakse edasi üldkoosoleku lõpus.
7. ENLi 2013. aasta tegevuskava vastuvõtmine
M. Ostra teeb ülevaate tegevuskavast ja selle prioriteetidest.
L. Õigus: kas ENLil on kriisikommunikatsiooniplaan?
M. Ostra: ei ole.
L. Õigus: ehk peaks selle lisama järgmise aasta tegevuskavasse?
K. Hallik: kommunikatsioonistrateegia hõlmab ka seda
Ettepanek vastu võtta ENLi 2013. aasta tegevuskava
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Hääletamise tulemus: 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsus: ENLi 2013. aasta tegevuskava on vastu võetud
8. ENLi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
M. Ostra teeb ülevaate 2013. aasta eelarvest.
Ettepanek on ENLi 2013. aasta eelarve vastu võtta
Hääletamise tulemus: 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsus: ENLi 2013. aasta eelarve on vastu võetud
Paus
Lahkub MTÜ Auh esindaja.
9. ENLi põhikirja muudatuste vastuvõtmine
L. Õigus teeb ülevaate Eesti Skautide Ühingu ettepanekust ENLi põhikirja muutmiseks.
V. Svet: kui juhtub nii, et selle perioodi sisse tuleb mingi väga tähtis teema?
L. Õigus: siis tuleb teha erakorraline üldkoosolek
Svet: hea initsiatiiv, aga äkki võiks teha tähtaegu leebemaks?
L. Õigus: mis on sinu ettepanek?
S. Saar: kas tuleb teine sõnastusettepanek?
Ettepanek on viia ENLi põhikirja sisse järgmine muudatus: 5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub
kokku juhatus kaks korda aastas – mais ja novembris, teatades selle toimumisaja, -koha ja
päevakorra projekti vähemalt 40 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kõigil ENLi liikmetel on
õigus esitada omapoolseid ettepanekuid päevakorra osas juhatusele kirjalikult vähemalt 30
päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku lõplik päevakord peab olema teatatud ENLi
liikmetele kirjalikult vähemalt 28 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kõik materjalid
saadetakse ENLi liikmesorganisatsioonide kontaktisikutele ja volitatud esindajatele vähemalt
14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Hääletamise tulemus: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
Otsus: ENLi põhikirja muudatus (5.3) vastu võetud
10. ENLi kodukorra muudatuste vastuvõtmine
L. Õigus teeb ülevaate Eesti Skautide Ühingu ettepanekust ENLi kodukorra muutmiseks:
lisada 2.4.3.10. Nõukogu liikmeks saavad enim hääli saanud kandidaadid, kes on saanud
vähemalt 50%+1 poolthäält üldkoosolekul esindatud mandaatidest.
Pärast arutelu võttis Eesti Skautide Ühing oma ettepaneku tagasi ja järgmisel üldkoosolekul
vaadatakse kogu ENLi kodukord üle ja viiakse sisse vajalikud muudatused.
11. Nõukogu liikmete arvu määramine;
Ettepanek on jätta nõukogu 5-liikmeliseks.
Hääletamise tulemus: 16 poolt, 0 vastu, 2 erapooletut
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Otsus: ENLi nõukogu liikmete arv on 5
12. Nõukogu liikmete valimine
Marek-Andres Kauts tutvustab oma kandidatuuri.
L. Õigus: mis on sinu hinnangul nõukogu ja juhatuse suhe?
M.-A. Kauts: klassikaliselt on nõukogu üks roll üldkoosoleku vahelisel ajal täita üldkoosoleku
rolli ning kontrollida juhatuse tööd.
E. Tootsman: esindad noori ja noorte arvamusi, mitte oma organisatsiooni. Keda sa siis
lõpuks esindad, kas IRL Noori või noori?
M.-A. Kauts: ma tulen nõukokku sellega, et tagada seda, et nõukogu esindaks
noorteorganisatsioone, mitte poliitilisi erakondi.
H. Järveveer: kaks küsimust, kõigepealt nägid täna missiooni, üks rõhuga noortel, tene
noorteühendustele. Keda ENL sinu meelest esindab? Teine küsimus, sul on väga hea CV, kuid
teha lahti Interneti, siis sealt tuleb välja plekk, mis puudutab töötamist Eesti Interneti SAs.
Kommenteeri mõne sõnaga seda.
M.-A. Kauts: Mis puudutab Eesti Interneti SAd, siis see valdkond on põimunud erinevatest
huvidest, mis toob kaasa vaidlusi ning süüdistusi asutuse ja asutuse juhi aadressil. Interneti
SA nõukogu ja audiitor vaatasid esitatud süüdistused üle ja nad ei leidnud mitte midagi
erinevat tavalisest äripraktikast. Vastus teisele küsimusele, me esindame noori läbi
noorteühenduste esindamise. Liikmed on noorteühendused, kelle liikmed omakorda noored.
V. Svet: palju on arutatud osaluskogude temaatikat, kas koos või eraldi ENList?
M.-A. Kauts: Osaluskogud soovivad ENLis hääleõigust, kuid seda neil ei ole, kuna nad pole
mittetulundusühingud. See nõuab osaluskogult suuremat haldussuutlikkust. Siin on lahendus
see, et ENL saab pakkuda osaluskogudele tugiteenuseid ja teha seda nende eest. See
lahendab ka selle, et osaluskogud saavad ennast juriidilise isikuna määratleda ja osaleda
ENLis ka hääletamise kaudu.
E. Loonurm: olgu, mis oli minevikus, kuid mis on parimad teadmised, mida sina tooksid
Interneti SAst ENLi nõukokku?
M.-A. Kauts: tooksin professionaalse organisatsiooni üles ehitamise ja juhtimise kogemuse,
kriisisituatsioonide juhtimine ning rahvusvahelise suurte võrgustike kogemus.
Erki Kaikkonen tutvustab oma kandidatuuri.
L. Õigus: miks on ENLi vaja väiksele ja alustavale organisatsioonile ning miks suurele ja
hästitoimivale?
E. Kaikkonen: alustav organisatsioon vajab tuge ja sostsiaalset võrgustikku, mida pakub
organisatsioon, koolitusi, mis on seotud juhtimise ja kaasamisega. Suurte organisatsioonide
puhul tuleb leida ühisosa ning kujundada poliitikaid selle ühisosa kaudu. Samuti koolitused
seoses kaasamisega.
V. Svet: millisena näed osaluskogude staatust ENLis?
E. Kaikkonen: mõistlik, et osaluskogud on ENLis, kuid see eeldab organisatsiooni muutusi, et
säiliks kõikide osapoolte motivatsioon. Midagi tuleb muuta, mida täpselt, tuleb üheskoos
leida. Olukord ei saa jääda samaks, mis ta võib-olla praegu on.
L. Õigus: mis on üks ENLi kõige suurem oht ja üks kõige suurem võimalus?
E. Kaikkonen: kõige suurem oht ja pidurdaja on valetamine, organisatsioon tuleb üles
ehitada selliselt, et sisse ei jääks konflikti. Praegu on nõukogu ja juhatuse vahele kirjutatud
sisse konflikt, läbi selle, et nõukogul on liiga suur otsustusõigus mingite asjade üle. Võimalus
on esindada noori. See on see, küsimus, kuidas läbi erinevate tegevuste toetada.
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liikmesorganisatsioonide tegevust kui ka noori laiemalt. Tuleb leida see ühisosa ja viis, mis on
väga suur võimalus olla kuuldav. Koos on rohkem jõudu ja peame jooksma ühes suunas ning
see on üksteise tundmaõppimise ja kuulamise küsimus.
L. Õigus: täpsustav küsimus, mis oleks esimene konkreetne samm ühisosa leidmiseks?
E. Kaikkonen: selleks, et midagi leida, on vaja dialoogi pidada ja suhelda. On olemas eri
mudeleid, kuidas dialoogi üles ehitada viisil, et sellest midagi ka välja tuleks. See on
kaasamise küsimus, mis ka enne öeldud.
H. Järveveer: noortepoliitika - ENL katuseorganisatsioonina peaks olema jõulisem
noortepoliitika teemadel või tõmbama tagaplaanile või on praegu tasakaal?
E. Kaikkonen: see oleneb ümbritsevast keskkonnast, kas tagasi tõmbuda või olla väga
aktiivne, see sõltub sellest, mida teeb HTM või muud riiklikud institutsioonid. Tippametnikud
ei saa aru, mis maailmas noored elavad. Kui sotsioloogilise pilguga vaadata, siis noori
ümbritsevat keskkonda kujundavad inimesed, kes ei tea kus ja kuidas noored elavad ja
kuidas nad maailma tajuvad.
H. Järveveer: kas sinu sallil on mõni plekk?
E. Kaikkonen: vist ei ole. Ma ei ole poliitilistes organisatsioonides tegutsenud, kuna olen
õppinud sotsioloogiat, psühholoogiat, antropoloogiat ning ma ei taha kaotada objektiivset
reaalsuse taju, see võib väga kergesti juhtuda. Olen alati kaasa mõelnud ja rääkinud.
M.-A. Kauts: tõid välja, et nõukogu roll peaks olema otsustusprotsessides väiksem, kuid täna
on üheliikmeline juhatus ja otsustamine tähendab ka vastutust, mida ei saa lükata juhatuse
kanda. Kuidas vastutuse poolt näed?
E. Kaikkonen: selge on see, et otsustada saab see, kes vastutab. Juhatusel on päris suur
vastutus, võime selle üle mõtiskleda, kas on hea või halb. Kui tänane suhe, mis praegu on
juhatusel ja nõukogul, sinna on sisse kirjutatud konflikt, mis loob olukorra, kus nõukogu
tahab ka juhtida ja see ei ole see koht. Juhtiv struktuur on olemas, nõukogu on nõustav ja
visioone näitav ning aitab parima nõuga kaasa organisatsiooni tegevusele.
Hääletamise tulemus: Marek-Andres Kauts: 4 poolt, Erki Kaikkonen: 13 poolt
Otsus: ENLi nõukogu liikmeks osutus valituks Erki Kaikkonen
Ettepanek on kinnitada ENLi häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1
Hääletamise tulemus: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsus: kinnitada ENLi häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1
Erki Kaikkoneni sõnavõtt.
Jätkub päevakorrapunkt
kinnitamine

6.

ENL

arengukava

2013-2018

visiooni,

missiooni

IRL Noorte ettepanek on mõlemas variandis asendada noorteühendused sõnadega
noorteühingud ja osaluskogud
Hääletamise tulemus: 2 poolt, 6 vastu, 10 erapooletut
Otsus: ettepanekut ei arvestata
Eesti LGBT Ühingu ettepanek on asendada variandis b "esindab ja kaasab" "esindab, kaasab
ja toetab"
Hääletamise tulemus: 5 poolt, 0 vastu, 13 erapooletut
Otsus: ettepanekuga arvestatakse
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Eesti LGBT Ühingu ettepanek on lisada variant b lõppu "ja pakkumise".
Hääletamise tulemus: 2 poolt, 4 vastu, 12 erapooletut
Otsus: ettepanekut ei arvestata
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liidu ettepanek on lisada variant b
lõppu "Eesti noortele"
Hääletamise tulemus: 4 poolt, 10 vastu, 4 erapooletut
Otsus: ettepanekut ei arvestata
Hääletusele:
Variant A: ENL esindab, kaasab ja toetab Eesti noori läbi koostöö- ja arenguvõimaluste
loomise noorteühendustele.
Variant B: ENL esindab, kaasab ja toetab noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste
loomise.
G. Tarand: pange kas poolt või vastu, ärge olge erapooletud, kui vähegi suudate.
L. Õigus: siin on küsimus, kes on ENLi liikmed - liikmed on juriidilistest isikutest liikmed.
Seetõttu esindab ja kaasab noorteühendusi, mitte noori.
LGBT Ühing: loogilisem on variant A, kuna läbi meie kui noorteühenduse jõuab sõna palju
kaugemale kui ainult meie liikmed
T. Maandi: nii kaua kui ENLi juhatuses on üks liige ja ei ole selge juhatuse ja nõukogu
otsustuspädevus ei ole ENLil Sorexi silmis volitust esindada kõiki Eesti noori.
E. Ljulko: see missioon rakendub uue arengukavaga, mitte homsest.
Variant A ja Variant B on konkureerival hääletusel.
Hääletamise tulemus: Variant A: 8 poolt, Variant B: 10 poolt
Otsus: Variant B on kinnitatud ENLi missiooniks.
Ettepanek on kinnitada ENLi järgmise arengukava missioon järgmiselt "ENL esindab, kaasab
ja toetab noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise."
Hääletamise tulemus: 10 poolt, 3 vastu, 5 erapooletut
Otsus: ENLi järgmine arengukava toetub missioonile "ENL esindab, kaasab ja toetab
noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise."
Ettepanek on kinnitada ENLi järgmise arengukava visioon järgmiselt: ENL on suure, aktiivse
ja tugeva liikmeskonnaga organisatsioon, arvamusliider noortevaldkonnas ning tõsiseltvõetav
koostööpartner ühiskonnas, kus noorte ideed ja aktiivsus on väärtustatud ning otsused
tehakse koos noortega.
Hääletamise tulemus: 12 poolt, 2 vastu, 4 erapooletut
Otsus: ENLi järgmine arengukava toetub visioonile "ENL on suure, aktiivse ja tugeva
liikmeskonnaga organisatsioon, arvamusliider noortevaldkonnas ning tõsiseltvõetav
koostööpartner ühiskonnas, kus noorte ideed ja aktiivsus on väärtustatud ning otsused
tehakse koos noortega."
13. Muud ettetulevad küsimused
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V. Sveti sõnavõtt: ENL peaks lobistama ja kaitsma ideed, et osaluskogudel oleks võimalus
astuda juriidilise isiku liikmeks nii, et nad ei peaks looma MTÜd ja olla seeläbi ka ENLi
täisliikmed.

Sirli Saar
Koosoleku juhataja

Kaidi Nurmik
Koosoleku protokollija
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