EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU XXXII ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Toimumisaeg: 21.05.2017
Toimumiskoht: Teater NO99, Tallinn
Algus: 12.00
Lõpp: 14.05
Täisliikmeid seisuga 21.05.2017: 34
Osalejad: 50
Täisliikmed: 30
Kandidaatliikmed: 2
Eesti Reformierakonna Noortekogu
Lääne-Virumaa noortekogu
Puudujad: 4
AIESEC Eesti
Noorteühendus ELO
IRL Noored
Microsoft User Group
Täisliikmed: 30
AEGEE-Tallinn
AEGEE-Tartu
BEST-ESTONIA
EELK Laste-ja Noorsootöö Ühendus
Noorteühing 4H
Eesti Gaidide Liit
Eesti LGBT Ühing
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Skautide Ühing
Eesti Väitlusselts
MTÜ Juvente
Eesti Keskerakkonna Noortekogu
Noored Sotsiaaldemokraadid
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing „Sorex“
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
Tegusad Eesti Noored
MTÜ Urban Style
YFU Eesti

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
MTÜ AUH
Tartumaa Noortekogu
Hiiumaa Ankur MTÜ
Järvamaa Noortekogu
Tallinna linna noortevolikogu
Tartu linna noortevolikogu
Erasmus Student Network Eesti
Euroopa Maja
JA Alumni Estonia
Külalised: 18
Gregory-Martin Linder, Hiiumaa Ankur
Terli Teekivi, Raplamaa Noortekogu
Merilin Kriisa, Tartumaa Noortekogu
Jessica Järvelt, ENL
Liia Kass, Tartu valla noortekogu
Jarmo Noorsalu, ENL
Karin-Liis Tambaum, ENL
Martin Koldits, EPSU
Roland Lõhmus, ENL
Gerit Kala, Hiiumaa noortekogu Ankur
Kerlyn Jüriväli, ENL
Kristiina Omuk, ENL
Ivo Visak, ENL
Kristjan Tedremaa, ENL
Egert Mitt, ENL
Karl Aandreas Sprenk, ENL
Heiki Viisimaa, ENL
Roger Tibar, ENL

Juhatajad: Ivo Visak
Protokollija: Kerlyn Jüriväli
Päevakord:
1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;
2. Päevakorra kinnitamine;
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2017. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus);
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine;
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
6. ENLi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
7. 2017. aasta tegevuskava muudatuste vastuvõtmine;
8. 2017. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine;
9. KOV platvormi kinnitamine;
10. ENLi nõukogu liikmete valimine;
11. Muud ettetulevad küsimused.
1.Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni, redaktsioonikomisjoni
valimine ja kinnitamine
Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Katrina Koppel
Hääletamise tulemus: kõik poolt

Otsus: Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) XXXII üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Katrina
Koppel
Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kerlyn Jüriväli
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: Üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Kerlyn Jüriväli.
Ettepanek on koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitada Roger Tibar, Terli Teekivi ja Silver Liiv
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: Koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitati Roger Tibar, Terli Teekivi ja Silver Liiv
Ettepanek on koosoleku redaktsioonikomisjoni kinnitada Karl Andreas Sprenk ja Kristiina Omuk
Hääletamise tulemus: otsus vastu võetud
Otsus: Redaktsioonikomisjoni kinnitati Karl Andreas Sprenk ja Kristiina Omuk
2. Päevakorra kinnitamine
Poolt: kõik on poolt
Otsus: Päevakord on kinnitatud
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2017. aasta tegevuskava ja eelarve
täituvus)
Tegevuskava
Sõna võtab Ivo Visak: “Tegevuskava- aasta lõpuks on tegevused täidetud. Eelarve- püüame
võimalikult efektiivselt ära kasutada kogu summa. Soov on saada paika visiooni ja missiooni plaan.
Osaluskogud- fond ja teised osaluskogusid toetavad tegevused. Projektist on osa raha välja jagatud,
aga ootame veel rohkem toetusi. Noored valimisvalvurid- olemas projektijuht Heliis ja ca 200
kandidaati, kes soovivad saada valimisvalvuriteks. HMN- ei tea veel täpselt, mis saab HMNist , reform
toimub ja seisame selle eest, et see raha jääks ikka noorteorganisatsioonide kasutusse. Koolitundide
läbiviimine. ENL uus veebisait on loomisel, suvel hakkame uurima, mida teie soovite meie veebilehel
näha ja mis kohad sellega ära siduda.“
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: ENLi juhatuse poolaasta tegevuskava aruanne on heaks kiidetud.
Eelarve
Sõna võtab Ivo Visak: „Rääkisin juba eelnevalt ka eelarvest. Praegune juhatus on sellega tegelenud, et
algne 15 000€ auk saaks eelarvest kaotatud. Loodame, et kui uus juhatus üle võtab, siis on see
summa veel väiksem, kui praegune 10 000€. Nõukogu annab nõu, kuidas asju parandada.“
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: ENLi juhatuse poolaasta eelarve aruanne on heaks kiidetud.

4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine
Herman Kelomees võtab sõna: „Juhatus suudab hästi edasi anda probleeme. Infovahetus nõukoguga
on hea. Erandkorras tuleb suvel teha erakorraline koosolek. Täna kandideerivad nõukoguliikmeks
tagasi 2 liiget- Herman Kelomees ja Laura Õigus. Lühidalt nõukoguliikmetest- Tõnis (tunneb huvi, mis
seis ENL rahaga on), Liisa Lillemets, Maarja (õiguspoolega abistab), Jari. Kohtumised juhatusega on
üsna lühikesed. Nõukogu peamine roll järgmiseks pooleks aastaks on strateegia ja arengukava paika
panemine. Strateegia- mis on ENL järgmiste aastate põhilised suunad. ENL juhatus ja büroo on väga

motiveeritud, seega on ka nõukogu liikmetel hea tööd teha.
kandideerimisel sügisel.“

Soovitan mõelda ka juhatusse

Hääletamise tulemus: 28 häält
Vastu: pole
Erapooletud: pole
Otsus: ENLi nõukogu aruanne on kinnitatud
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
Võtab sõna Sten Laansoo: „Revisjonis on kaks inimest. Viimati kohtusime juhatuse ja raamatupidajaga
veel sel nädalal, et saada ülevaadet, kuidas on läinud. Revisjon tahab kiita juhatust ENL eelarve
miinuse vähendamisel ja juhatus töötab selle nimel, et järgmine juhatus saaks juba kergema
südamega asja üle võtta. Peab mõtlema, kuidas lappida veel paremini seda auku ning kuidas hoida
annetuste süsteemi jätkusuutlikuna. Sooviks jõuda sinna seisu, kus ENLil oleks aasta alguses piisavalt
finantsvahendeid, et aasta esimestel kuudel hakkama saada. Sooviks rääkida ministeeriumiga, et
kõikidel organisatsioonidel oleks aasta alguses hea finantspagas olemas.“
Küsimus: „Kas lisaks rahastusele on veel midagi?“
Vastab Sten Laansoo: „Rääkisme ka Vote@16 osas, ENL pingutab selle projekti nimel. Umbes 29
000€ on selle projekti raames finantsvahendeid.“
Küsimus: „Kas on mingeid eesmärke ka? Kas on mingi siht ka olemas?“
Vastab Sten Laansoo: „ENL seab sihid ise ja mis sihid tuleb täita.“
Küsib Ivo Visak: „Kas mitte liikmed ei sea ENLlile eesmärke?“
Vastab Sten Laansoo: „Jah, liikmed seavad, kinnitades üldkoosolekul eesmärke. Mis puudutab rahalisi
eesmärke, siis seda näeme eelarvest.“
Tartu linna noortevolikogu Indrek Mihkelson: „Mobiili ID kasutamisest sai eelmine kord räägitud, mis
seis on?“
Vastab Sten Laansoo: „Jagan seda mõtet ja ideed kasutada mobiili ID, aga kirja saatmine on
emotsionaalselt parem, ratsionaalselt saan aru, et see on mõttetu.“
Eesti Gaidide liit Trine Tamm: „Mitme aasta peale on prognoos, et miinus kaob?“
Vastus Sten Laansoo: „Lootust on, et kui tegutseme samas tempos edasi, siis järgmise aasta
üldkooslekuks on see ilmselt läinud ehk siis aasta pärast.“
Ivo Visak küsib: „Kui me lapime samas tempos, kas siis 2019. üldkoosolekuks on lapitud?“
Vastab Sten Laansoo: „ENL täpsustab oma tempot ja võimekust ise. Revisjon hoiab sellel ise silma
peal ka.“
AEGEE Tallinn Kätlin Oinus: „Kuidas raamatupidamise aruanded on olnud, kas on hästi?“
Vastab Sten Laansoo: „Vana ramaatupidajaga sai tema süsteemid üle räägitud, uuega pole veel olnud
mahti seda teha.“
Noorteühing Eesti 4H Annemai Kollu: „Millise rahaga auku täidate?“
Vatab Ivo Visak: „Alustasime -15 000€. Saime ka annetusi eelmiselt juhatuselt. Kogunes ka
hooajakoolideosavõtu tasude pealt. Kasvatame vabatahtike baasi, et jõukas partnerlussuhete baasini.
Proovime leida endale annetajaid ja jätkata osavõtutasudega. Ettevaatlik peab olema
partnersuhetega, sest need on pikaajalised ja võivad muutuda keeruliseks.“
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: ENLi revisjonikomisjoni aruanne on kinnitatud.

6. ENLi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõna saab Ivo Visak: „Kui vaatate bilanssi, siis näete kohe ära, palju tulu teenisime, et seda auku
katta, mis on eelnevalt tekkinud. Kas see süsteem on antud hetkel jätkusuutlik, mis puudutab
juhatuse liikmete hulka, st on 3 tk? Nende tasud on alla Eesti miinimumpalga ja tuleks kaaluda, kas
juhatus ei võiks olla 2 liikmeline. Kõik me juhatuses tegeleme ka väga paljude erinevate projektidega.
Juhatuse roll eelkõige on suunata ENL tegevusi, mitte erinevaid projekte vedada. Võiks juba
suvekooliks ära kinnitada, et 2018. aasta juhatus oleks 2 liikmeline, et paremini eelarvestada nende
palka, sest nende palganumbrid on väga väiksed. St et motivatsioon võib kaduda.“
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts Anu Parvelo: „Kuidas oleks tööjaotus?
Ivo Visak: „Kui oleks 2 juhatuse liiget, siis tegelikult tööjaotuse protsessis neid juhatuse rolle jagubki
vaid 2 inimesele, mitte 3 inimesele. Hetkel võtab juhatus enda peale kanda ka projekte. Neid peaks
aga ellu viima liikmesorganisatsioonid.“
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Erapooletu: 1
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitatud

7. 2017. aasta tegevuskava muudatuste vastuvõtmine
Ivo Visak: „Miks muudatused toimusid? Kui 2016. a üldkoosolekul prognoositava eelarve ette andsime,
siis need numbrid saame tegelikult teada alles jan-veb alguses. Aastatoetuse dets- jan, HMN detsjan. Sel aastal oli palju lohisemist selles protsessi, sest ei suudetud kokku leppida üldises ministeeriumi
eelarves. Prognoositav eelarve on alati tunduvalt optimistlikum. Selleks, et mingi summa kätte saada,
siis tuleb alati rohkem küsida, kuna tegelikult saadakse väiksem summa toetusena. SD, HTM ja RE
summasid ei teadnud. 28 aprill saime lõplikult teda, mis summa meile tuleb ja mis summa ulatuses
saame tegutseda. NVVle tegime ka lisataotluse. Eelmise aasta jäägi saime tagasi ja selle suunasime
NVV projekti ja ka maakondades toimuvate debattide tegevuse jaoks. KÜSKist taotlesime ka veel
natukene raha juurde. Üks omanäolisemaid projekte oli eelmine aasta Samsung Digipass projekt, selle
projekti käigus suhtlesime kutsekooli noortega. Ka see aasta pakuti seda projekti meile Samsungi
poolt ja me võtsime selle projekti vastu. Briti nõukogu meedia projekt- tahaks ikkagi selle projekti
sisse võtta, läbirääkimised veel käivad. Loo Oma Linn projekti kaudu tegime Ida-Virumaa noortega
koostööd, Ida-Virumaa noortega tahame ka tulevikus koostööd teha, sest näha oli, et ka vene noored
on väga põneva taustaga organisatsioonidest pärit.“
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: 2017. aasta tegevuskava muudatused vastu võetud

8. 2017. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
Ivo Visak: „Suuresti katsin nii tegevuskava kui ka eelarve muudatused ära eelnevalt, sest need on
omavahel tihedalt seotud. Meie esinduskulud- meie kulud on seotud mitme tasandiga. Kasutame neid
nii- viime meie liikmeid erinevatele rahvusvahelistele üritustele. Katame Alcoholy Youth Policy, ka
eesistumisest tingituna oleme varunud natukene lisa finantsvahendeid, et saaks eesistumise käigus
käia, kus vaja (Aigro ja Tarroz). Eelmisel aastal jäi esinduskuludesse jääki, peab mõtlema, kui on
võimalik meie liikmeid viia erinevatesse kohtadesse, siis seda me teeme ja ei jäta jääki.“
AEGEE Tallinn Kätlin Oinus: „Tegevuskava- kui on kaks juhatuse liiget, kuidas saab garanteerida, et ei
tekiks liiga suurt survet neile? Kas nad jõuavad käia kohtumistel?“

Ivo Visak vastab: „Kolmekesi on väga lihtne koosolekuid teha. Kahekesi läheks koormus suuremaks,
aga sellisel juhul oleks ka palk suurem. Koormus ja palk pole hetkel kooskõlas, sooviks need kooskõlla
viia. Selleks, et juhatus saaks palganumbri kokku, võtab ta lisaks projekte. Tahaks, et juhatus saaks
keskenduda vaid ENLi juhtimisele ja kõik projektid ära anda.“
AEGEE Tallinn Kätlin Oinus: „Kas pole võimalik maksumaksja kulul palka tõsta?“
Ivo Visak vastab: „Kui juhatus ning lisaks tegevjuht on olemas, siis on juba 3+1 juhtivat figuuri. Kui
oleks kaks juhatuse liiget, siis jääb ikka tegevjuht ja on 2+1 juhtivat figuuri. Selle teemaga võiks edasi
tegeleda.“
Herman Kelomees: „Kui on kaks juhatuse liiget ja nad tahavad hiljem tagasi kandideerida (kuna
töötasu on hea), siis kas poleks nii, et nende teadmised oleks juba suuremad ning kõik oleks
profesionaalsem?“
Ivo Visak vastab: „Jah.“
Hääletamise tulemus: kõik poolt
Otsus: 2017. aasta eelarve muudatused kinnitatud

9. KOV platvormi kinnitamine
Karl Sprenk: „Alustasin seda tööd 1,5 kuud tagasi ja olen nokitsenud selle kallal ise, samuti Egertiga
nõu pidanud. KOV platvorm- peab olema kompaktne, mis on noorte ootused kohalikul tasandil. Kõik
põhineb noorte sisendil ning noortepoliitika platvormi tasandil. Probleem: vähene kaasamine kohalikul
tasandi, informatsiooni kättesaadavus, vähene teadlikkus, kvaliteedi varieerivus. Tööhõive ja haridusraske tööturule saada, tuleb tekitada noortele ettekujutus töötamisest ja mida tööandajad neist
ootavad. Noorte tervis. Elukeskkond- puudulik taristu, erivajadustega noorte ligipääsetavus. Mis edasi?
Kokku on pandud taustmaterjal, et mida mingi punktiga on mõeldud. See mõeldud liikmetele,
osaluskogudele.“
Tartu linna noortevolikogu Indrek Mihkelson: „Mis saab edasi haldusreformiga noortevolikogudest?
Kas jäävad samad kehad? Mis mõte edasi on? Kas hakatakse kokku liitma?“
Roger Tibar vastab: „Tegeleme selle küsimusega Heikiga ja plaanime juhatusega maha istuda. Praegu
on valmis mõned analüüsid, mingi strateegiline plaan on olemas. Kui osaluskogu pole, siis tahame
sinna luua noortevolikogu nt Kohila, kus hetkel pole, aga sügisest loodame, et on olemas. Kui on mitu
noortevolikogu, kes laienevad, nemad peavad haarama rohkem noori endaga. Mina ja Heiki käime ja
nõustame vastavalt situatsioonile. Suve teises pooles ehk oskab paremini vastata, mis saama hakkab
ja kuidas reageerida.“
Gaidide liit Trine Tamm: „Mis ajaks kom.plaan väljub, taustmaterjal liikmetele? Millal see valmib ja
milliseks kujuneb?“
Karl Sprenk vastab: „Hakkame vaikselt lobitööd tegema, konkreetsete sõnumitega välja tulema.
Plaanis juba järgmisel nädalal maha istuda ja hakata juurde mõtlema.“
Gaidide liit Trine Tamm: „Milliseid kanaleid kasutate- otse, sots.meedia või kõik, mis saada on?“
Karl Sprenk vastab: „Otsekanalid, lobitöö. Otsesed lubadused, et noored on valmis osalema.“

Hääletamise tulemus: 28
Erapooletud: 2
Otsus: KOV platvorm kinnitatud

10. ENLi nõukogu liikmetevalimine
Roger Tibar: “Kuidas häälte andmise ja lugemise protsess välja näeb? Igalt esindajalt soovime allkirja,
tulete ükshaaval alla, annate nime ja allkirja, selle vastu saate sedeli. Herman Kelomees ja Laura
Õigus on kandidaadid.“
Noored Sotsiaaldemokraadid Sirli Pippar: „Mitu nime kirjutada võis? Kas kandidaadid saavad sõna?“
Roger Tibar: „Võite kirjutada mõlemad nimed. Jah, kandidaadid saavad võtta sõna.“
Herman Kelomees võtab sõna: „Olen saanud viimase 2a jooksul tagasisidet, et minust on kasu olnud.
Tahaks teha, et nõukogul oleks olemas ENLi koondeelarve. Loodan, et olen andnud oma panuse, et
nõukogu kohtuks regulaarsemalt. Me peame valima välja ühe kindla teema, millele keskendume,
selleks on hetkel strateegia.“
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts Anu Parvelo: „Mis muudaks?“
Herman Kelomees: „Natuke varem võiks võtta ühendust bürooga, et saaks asju arutada. Ajapuudus
on alati suur.“
Laura Õigus võtab sõna: „Leian ka mina, et meil on nõukogu ja juhatusega tekkinud mõnus sünergia.
Meil on sisu ja anname oma panust. Sellest tulenevalt soovin jätkata ka 3. ametiajal. Aitan alati ja olen
nõuks ja abiks.“
Carolyn Mets Järvamaa noortekogust lahkub
Uus kohaloleku kontroll 13.55
Puudujad: 4
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Tartumaa Noortekogu
Hiiumaa Ankur MTÜ
Tallinna linna noortevolikogu
Tartu linna noortevolikogu
Erasmus Student Network Eesti
Euroopa Maja
JA Alumni Estonia
Jagati välja 29 sedelit, tagastati 29 sedelit
Hääletamise tulemus: Laura Õigus 29 poolt häält ja Herman Kelomees 27 poolt häält. Hääletas 28
Vastu 1
Otsus: ENLi nõukogu liikmeteks kinnitati Herman Kelomees ja Laura Õigus

11. Muud ettetulevad küsimused
Noored Sotsiaaldemokraadid Sirli Pippar: „Väike märkus protseduuri kohta- alles koosolekule
tulles sain teada, et nõukogus on olemas vaba koht. Järgmine kord, kui jääb mingi koht vabaks, siis
võiks koosoleku alguses olla nõukogu liikmeks esitamise kandidatuuri võimalus. Samuti uuriks, miks
koostati redaktsioonikomisjon? Milline oleks olnud see aeg, et esitada muudatusi KOV platvormile?
Tuleks fikseerida koosoleku algusest mingi aeg kindla ajani kirjalikult, et oleks võimalus muudatusi
esitada. Liikmetel on alati õigus ka kohapeal võimalik kohapeal kandideerida ja muudatusi teha.“

Katrina Koppel
Koosoleku juhataja

Kerlyn Jüriväli
Koosoleku protokollija

