ENLi juhatuse 12. koosolek
Protokoll

Aeg: 22. veebruar 2010, 17:30 – 20:30
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Liina Männiste, Ulrika Hurt (Skype), Pille-Riin Raudsepp

(Skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar
Vabatahtlik: Aune Lillemets
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel
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1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmise juhatuse koosoleku protokolli:

# Punkt nr 3: Otti tegevustekalendri täitmise tähtaeg on 10. märts
# Punkt nr 10: Eesti Noorsoo Instituudi poolt korraldataval koolitusseminaril "Mis on teadmine?
Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?" osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti
Martinson ja assistent Kerlin Remmel.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.

3. Säästvast noorteühendusest
Säästva noorteühenduse töögrupi juhi Aune Lillemetsa juhtimisel vaadati üle säästva
noorteühenduse rakenduskava. Aune viib täiendused rakenduskavasse sisse ning saadab
meeskonnalisti. Aune uurib võimalusi kirjutada projekt säästva noorteühenduse ideede
elluviimiseks.

4. Noortepoliitika platvormist ja rakendusplaanist
# Noortepoliitika platvormi peatükkide stiililine ühtlustamine
ENLi liikmed viitasid 2009. kevadisel üldkoosolekul vajadusele ENLi noortepoliitika platvormi
täiendada. ENLi juhatuse seisukoht on avada ainult need platvormi peatükid, millesse on
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täiendusi sisse viia. Seisukohad pannakse punktidena kirja, lisatakse hetkeolukorra kirjeldus ning
viited seisukohti toetavatele uuringutele. Tähtaeg täienduste valmimiseks: 1 kuu enne
üldkoosolekut. Täienduste tegemise eest vastutab Liina.
# Noortepoliitika platvormi rakendusplaan
ENL koostab noortepoliitika platvormile 3-aastase rakendusplaani. Rakendusplaani juurde
hakatakse kaasama ENLi liikmeid, kes hakkavad platvormis käsitletud valdkondadega tegelema.
Liikmete huvid on kaardistatud eelmise aasta liikmeküsitluses. Selle abil saab hakata platvormi
teemadest huvituvaid organisatsioone otsima. Valdkondadesse liikmete otsimise eest vastutavad
Kairi ja Liina. Ülevaadete andmine toimub iga 1 kuu tagant kuni 29. mail toimuva
üldkoosolekuni.
Praegu toimub hetkeolukorra kaardistamine ning rakendusplaani ellu viimine rakendub tagasi
ulatuvalt ärakirjade näol 2010. aasta algusest. Rakendusplaan kestab kuni 2012. aastani.

5. Noortepoliitika arutelust Riigikogus
Noortepoliitika riikliku tähtsusega küsimusena Riigikokku arutluse alla viimiseks teeb ENL
järgmised sammud:
- Valge saali arutelu sel poolaastal enne Riigikogu suvepuhkust (mai lõpus)
- arutelu Riigikogu täiskoosseisu ees septembris/oktoobris
Hetkel suheldakse Kultuurikomisjoniga ja HTMi noorteosakonnaga, leidmaks olulisi teemasid,
mida Riigikokku viia.
Samateemaline meeskonnakohtumine toimub 1. märtsil kell 08:30-09:30 Reval Cafes.

6. Noortepoliitika infominutid
Eesti Noorsootöötajate Ühendus on esitanud oma seisukohad noorsootöö seaduses osas. Martti
saatis need ka meeskonnalisti. Dokumendis soovitatakse defineerida noorsootöö mõistet ning
täiendada
mõisteid
„noorsootööühing“:
„noorsootööühing
–
mittetulundusühing,
mittetulundusühingute liit. Ühendus toetab ENLi ettepanekut lisada noorsootöö seadusesse
lõimitud noortepoliitika rakendamise säte ning püüdlust sõnastada osaluskogud laiemas
tähenduses. Lisaks soovib ENÜ viia noorsootöö seadusesse täiendused §8, mis kinnitab noorte- ja
noorsootööühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide valla või linnaeelarvest toetamise
tingimused, korra ja taotluste vormid ning kohustab omavalitsusi eelarvelistest vahenditest taas
noorsootööd toetama.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on esitanud avalduse Riigikogu kultuurikomisjonile
ettepanekuga rakendada noorsootöötajatele pikendatud puhkust senise 28 päeva asemel 42
päeva. Eelmisel aastal on ENL ettepanekut kooskõlastusringi käigus toetanud, kuid Martti
soovitab seda taaskord üle kinnitada.
OTSUS: ENLi juhatus toetab Eesti Noorsootöötajate Ühenduse seisukohti noorsootöö seaduse
osas ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ettepanekut rakendada noorsootöötajatele
pikendatud puhkust.

7. ENLi rahastamisest
ENL tegeleb aktiivselt uute rahastusvõimaluste leidmisega seniste fondide ja HTMi aastatoetuste
kõrvale.

8. Noorteuuringutest
Ulrika on rääkinud Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžiga. Huvi noortevaldkonna teemade vastu on
olemas. ENLilt tuleb välja mõelda 3 teemat, mida üliõpilastele uurimisaineks anda, kontaktid,
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kellelt infot saada ning prioriteetide järjekord: liikmed, rahastus noortevolikogud jms. Tähtaeg
selleks on 2010. aasta august.
Anni soovitab Tartu Ülikooli Narva Kolledži aktiivseid tudengeid kaasata ning Ulrika lisab, et neil
on võimalik vastavat ainet võtta endale läbi Tartu Ülikooli valikaineks.

9. Juhatuse liikmete leidmise infopäevast
Infopäev uutele juhatuse liikmekandidaatidele toimub 13, aprillil ENLi kontoris. Selle eest
vastutab Liina.

10. Otti arenguvestlustest juhatuse liikmetega
Ott teatab kohtumise kuupäevad juhatuse liikmetele.

12. Muud teemad
# Kohtumine Anne Kivimäega noortepoliitika kui riikliku tähtsusega küsimusena arutelu asjus on
kokku leppimisel.
# Intressitulud - Ott vaatab järgi järgmiseks juhatuse koosolekuks, kuhu ENL oma rahasid
deposiit paigutab, tõenäoliselt Swedbank’i. Ulrika teeb seejärel arvutused, kui suur summa ENLile
intressidest 1 aasta jooksul võib laekuda.
# Varivalimised - järgmine meeskonnakohtumine toimub 3. märtsil kell 17:00 ENLi kontoris
Toimunud on partnerite kaardistus, üldise pildi loomine projektist. Prioriteediks on
veebikeskkonna arendamine, mille kaudu koolid saavad ise projektiga liituda. Samuti oli kõne all
meediakampaania, 12 infopäeva 12 valimisringkonnale. Liina suhtleb Andmekaitse
Inspektsiooniga.
# ENLi suvekooli arutelu 10. märtsi juhatuse koosolekul ei toimu. Selle asemel on koosolek
vabatahtlikega 2. märtsil kell 15:45. Kõik huvilised on oodatud.
# Otti tegevustekalendri täitmise tähtaeg on 10. märts
# ENLiga võttis ühendust Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindaja seoses vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. Selle raames plaanitakse korraldada konverentsi, kuhu
ENL on palutud osalema. Meelika reserveeris ENLile 3 kohta (ENLi esindaja ja 2
liikmesorganisatsioonide esindaja) ning hoiab meeskonda edasisega kursis.
# Pille-Riin on uurinud läbi kõik meeskonnalisti saadetud info fondide ja rahastusallikate kohta.
Tasub visata pilk Eesti Kultuurkapitali tingimustele. Sinna saab sisse kirjutada ka halduskulusid.
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