ENLi juhatuse 1. koosolek
protokoll
Aeg: 4. september 2008 kell 17:40
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Jaan Urb, Aune Lillemets, Lauri Alver, Cristo Pajust, Ulrika
Hurt
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Diana Tamm, Heili Tõnissaar, Meelika Jürisaar, Martti
Martinson, Age Viira, Kristo Notton, Kerlin Remmel, Marit Valge (osaliselt)
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Anni Metstak
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine – otsus
3. Mari Tarendi transpordikompensatsioon – otsus
4. Noortekogude käekäik– arutelu
5. Liikmeküsitluse hetkeseis – ülevaade
6. ENLi voldiku hetkeseis – arutelu
7. Tööplaani kokkuvõte – ülevaade, arutelu
8. Avalike suhete ja välissuhete koolituse kuupäevad - arutelu
9. Alkoholi temaatika seoses TAI kohtumisega – ülevaade, arutelu
10. ENLi esitlus – arutelu
11. Rohelise töögrupi tegutsemine ja tulevikuplaanid – ülevaade, arutelu
12. ENLi lipp – arutelu
13. Juhatuse aseesimehe valimine – otsus
14. Noorte Roheliste vastu võtmine ENLi liikmeks – otsus
15. Soome Allianssi küllatulek – arutelu
16. Välissuhete ja noortepoliitika juhtgrupi teemaline arutelu
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
- punkt nr. 2: Gerd annab endiselt ühismemorandumi kohta infot ENLi juhatusele.
- punkt nr. 2: Tiina-Katrina uurib Gerdilt kaugel on liikmeküsitlus.
- punkt nr. 4: Noortepäeva linnast räägime järgmisel korral.
- punkt nr. 6: Gerd ja Jaan saadav raporti ka ENLi meeskonda listi.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise, 21. augusti toimunud juhatuse koosoleku protokolli.
3. Mari Tarendi transpordikompensatsioon
Otsus: ENL kompenseerib Mari Tarendi sõidukulud kuluaruande esitamise alusel.
4. Noortekogude käekäik– arutelu
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Projektijuht Kristo annab ülevaate, et suvised üritused (Suvekool, foorumid, koolitused) olid
väga head ning kasulikud. Suvekooli viimane koolituspäev jäi halva ilma tõttu ära. Kristo
sõnab, et noortekogude juhtide grupp on nüüd seotud ka kahe rahvusvahelise üritusega.
Prantsusmaal toimub 16.-20. oktoobrini European Seminar, millest võtavad osa erinevate
noortekogude esindajad üle Euroopa; seminaril käsitletakse noortekogude teemat ja osaluse
teemalt laiemalt. Kotkas Soomes toimub 26. oktoobrist kuni 2. novembrini osalusteemaline
kohtumine „Four Stations for Participation“ kohtumine, kus on esindatud Soome, Saksa,
Inglismaa ja Eesti noorte delegatsioonid. Eestist on kokku 10 noortekogu esindajat.
Teised üritused sügiseks toimuvad järgnevatel aegadel:
1) 4.-5. oktoober, Tartu (foorum + koolitus)
2) 15.-16. november, Pärnu või 16.-17. november, Pärnu (foorum + koolitus)
Septembrist hakkavad toimuma ka käsiraamatu väljaandmise ettevalmistused.
Küsimuse peale, mis võiks noortekogudest ning ENLi projekti vedamisest saada 2009. aastal,
Kristo vastata hetkel ei osanud, küll aga kinnitas, et ta ise ei jõua sellega tegeleda.
5. Liikmeküsitluse hetkeseis - ülevaade
Liikmeküsitluse peaks väga kiirelt valmis saama. Aune rõhutab selle vajadust nii uue tööplaani
kui ka koolitusplaani koostamisel.
Anni räägib Gerdiga, samuti Tiina-Katrina.
6. ENLi voldiku hetkeseis – arutelu
ENLi voldikule leidis Meelika uue kujundaja (kujundusfirma Fiasco), kuna senine kujundaja
loobus, sest voldik vajab joonistamist aga eelmine kujundaja ei olnud nõus seda tegema. Vaja
veel kohendada välissuhete teksti voldikul, Jaan saadab Meelikale teksti. Tekst saadetakse
kujundajale, kes omakorda ütleb seejärel hinna.
7. Tööplaani kokkuvõte – ülevaade, arutelu
Maarja tegi väga põhjaliku ülevaate eelmise juhatuse aasta tööst üldkoosolekul kinnitatud
tööplaani.
Eesmärk nr 1: ENL osaleb tulemuslikult noori ja noorteühendusi puudutavate poliitikate
väljatöötamisel ja kujundamisel nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil.
Rahastamise uuring on valmimisjärgus, ning ka ilmumisjärgus, andmebaas on Martti vedada,
ning valmib väga jõudsalt. Aktiivne koostöö KOV tasandil on suurenenud seoses
noortekogude projektiga. Prioriteetsete noortepoliitika valdkondade määramise ning
seisukohtade saamisel oleme graafikust maas, end nüüd starditakse kiirelt.
Eesmärk nr. 2: ENL oma aktiivse liikmeskonnaga on Eestis tuntud, tunnustatud ja vajalik
organisatsioon, kelle liikmed saavad oma liikmelisusest ka reaalset kasu.
On toimunud mitmeid mitte-formaalseid üritusi noorteühendustele, kohtutud on kokku 13
liikmega, algselt oli planeeritud 20. Liikmete nõustamine ja toetamine on olnud pigem
reageeriv. Ning lubatud liikmeküsitlus on endiselt välja saatmata. Kaasame liikmeid uute
seisukohtade kujundamisel ning on praeguseks alustatud ka venekeelsete noorteühingute
kaardistamist. Koolitusi on toimunud (talvelaager, suvekool, teemakoolitused) ning tagasiside
on olnud positiivne. Töötab noorteühingute kvaliteedikriteeriumite väljatöötamise töögrupp
ning loodame jõuda ka valmis antud tähtajaks. Noorteühenduste maja on hetkel vaikne,
peame Olgeri asemel uue inimese leidma, kes seda promoks. Lisaks püüame täiustada
liikmeks saamise korda ning kirjeldada ära liikmepakett. ENLi meeskonnaliikmed võtavad osa
liikmete üritustest. ENLi tegevust kajastati Noortepäeva raames, samuti veidi ka osalusmetroo
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raames meedias päris laialt. Koduleht on uuendatud, ent tuleb alustada tõlkimisega, ning
endiselt ilmub Aken.
Eesmärk nr 3: ENL on rahvusvahelises noorsootöös silmapaistev, suurt välispartnerite
võrgustikku omav ja olulisimate regiooni noorteühenduste katustega tihedat koostööd tegev
organisatsioon.
ENL on saavutanud täisliikmestaatuse YFJ juures ning ka liikmete aktiivsus välissuhete vastu
on tõusnud. Vajaka on jäänud ELi tasandi noortepoliitiliste eesmärkide avalikkusele
kommunikeerimine. ENLi esindaja on olnud kohal kõikidel YFJ kui ka Nordic-Baltic võrgustiku
olulistel kohtumistel. Siiani ei ole välissuhete töögrupp töötanud, ent nüüd võtab veidi
uuendatud kontseptsiooniga taas hoogu.
Eesmärk nr 4: ENL on professionaalselt toimiv, stabiilse rahastusega ning selge
tulevikuvisiooniga noorteühenduste katuseorganisatsioon.
Tegevuskavad on koostatu ning neile käib monitooring 2 korda aastas. ENLi meeskonnale
toimus kevadel koolitus, soovitakse korraldada üks veel sügisel. Paranenud on
raamatupidamise olukord, tuleb uuendada kontoritehnikat. Arengukava uuendamise osas käib
aasta lõpuni koostöö R. Siiliga.
Täpsemalt saab vaadata aruannet, mis jõudis ka juhatuse listi.
8. Avalike suhete ja välissuhete koolituse kuupäevad – arutelu
10. septembriks ootavad nii Meelika kui Jaan vastavalt avalike suhete ja välissuhete alaseid
teemasid puudutavaid küsimusi oma meiliaadressidele. Vastavalt nendele organiseeritakse
meeskonnaliikmetele ka koolitusi. Arutlusel oli, kas kutsuda kedagi väljastpoolt ENLi koolitama
või mitte. Lõpuks otsustati siiski, et nö omadelt omadele on siiski parem.
Edasine asjade käik: Meeskonna poolt esitatud küsimused kogutakse kokku ning avalike
suhete alase koolituse viib läbi Meelika ning välissuhete alase koolituse viib läbi Jaan.
Kuupäevad pannakse paika hiljem.
9. Alkoholi temaatika seoses TAI kohtumisega – ülevaade, arutelu
Tiina-Katrina kohtus TAI (Tervise Arengu Instituudi) esindajaga. TAI poole pealt on huvi
alkoholitemaatika vastu suurem. ENL meeskond arutas kas ja kuivõrd puutub see ENLi
tegevusvaldkondi. Selle vastu on huvi Meelikal, kes suhtleb Tervise Arengu Instituudiga.
Teema tuleb uuesti arutlusele laupäeval, meeskonnaüritusel. Tiina-Katrina ütleb TAI'le, et
edasi saata info otse Olgerile.
10. ENLi esitlus - arutelu
Arutati, kas teha lühike ja lööv powerpoint esitlus ENList ja selle tegevustest või pikk ja
põhjalik. Arvamusi oli mõlemalt poolt, seetõttu soovitati teha kaks vastavalt vajadusele: üks
lühem ja teine põhjalikum. Mõeldi ka seda, milline võiks olla esitluse taust ja pooldati pigem
ühevärvilist ENLi sümboolikaga tausta.
Edasi tegeleb esitluse valmistamisega Tiina-Katrina koos Meelikaga.
11. Rohelise töögrupi tegutsemine ja tulevikuplaanid – ülevaade, arutelu
Marit ja Diana teevad ettepaneku, et lisaks parimatele noorteprojektidele, ning aasta tegijate
nimetamisele võiks ENL tunnustada ka kõige rohelisemat organisatsiooni.
Samuti võiks edaspidi ENLi liikmete koolitusplaan sisaldada säästva juhtimise koolitusi, ehk
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sarnaselt sellel aastal toimunud Suvekoolile, kus viimasel päeval keskenduti just sellele
teemale.
Aune jääb juhatuse poolseks kontaktisikuks antud teemal.
12. ENLi lipp – arutelu
ENLi meeskonna arvates võiks olla 2 lippu - Üks esinduslikum ja teine tavaline. Hüüdlauset
lipule ei tule. Tellimise ja valmimise eest vastutab Olger. Lipu hind läheb sümboolika rea
peale.
13. Juhatuse aseesimehe valimine
Olger tegi ettepaneku lükata see edasi järgmisele juhatuse koosolekule, ning palus Maarja,
Jaanil ja Annil veidi rääkida juhatuse aseesimehe rollist.
14. Noorte Roheliste vastu võtmine ENLi liikmeks –otsus
Otsus: ENLi juhatus otsustas Noored Rohelised MTÜ võtta ENLi liikmeks.
15. Soome Allianssi küllatulek - arutelu
Allianssi tuleb ENLile külla 19.-21. septembrini. Anni rõhutab sisulise poole olulist visiidi
ettevalmistamisel. Käidi välja ideed, et võiks samuti viia neid kohtuma ENLi
liikmesorganisatsioonidega, ning samuti ehk EMSLi, EÜLi ning EÕELiga. Jaan on juhatuse
poole pealt vastutav Allianssi delegatsiooni vastu võtmise eest. Kerlin tegeleb tehnilise poole
ettevalmistamise ning organiseerimisega.
16. Välissuhete ja noortepoliitika juhtgrupi teemaline arutelu
Välissuhete ja noortepoliitika juhtgrupi vastu on huvi oodatust väiksem olnud. Jaan teeb
suunatud pakkumisi, samuti teised meeskonnaliikmed. Seni on olnud grupp kinnine, st
mõeldud vaid ENLi liikmesorganisatsioonide esindajatele, ent juhatus arutleb, et võiks lubada
liikmeks astuda ka ENLi meeskonna vilistlastel, kes teemaga hästi kursis.
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ENLi juhatuse 2. koosolek
protokoll
Aeg: 18. september 2008 kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets, Ulrika Hurt, Jaan Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Kerlin Remmel, Martti Martinson
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
2. Kvaliteedi- ja osalusprojekti pikendamine – otsus
3. Noortepäeva linn 2009. aastal – arutelu/otsus
4. APYN konverentsi korraldamine detsembris 2008 – arutelu/otsus
5. Allianssi visiit – arutelu
6. Aasta teema ja juhatuse koosoleku kokku kutsumine – otsus
7. Euroopa Noortefoorumi (YFJ) üldkoosolek Rotterdamis – arutelu, otsus
8. Kutse: Noorte Konservatiivide ja Noor Isamaa ühinemise üldkogu
9. ENLi voldiku arengud
10. Noorteühenduste maja projekti arendamine – arutelu
11. Aseesimehe valimine – otsus
12. Ametlik seisukoht ENLi üritustel juhatuse ja meeskonnaliikmete alkoholi tarbimise kohta –
arutelu
13. Juhatuse koosolekute edaspidine korraldamine – otsus
14. Vastamine meeskonnalistis tõstatatud teemadele ja ürituse kutsetele – arutelu
15. Välissuhete infopunkt: Euroopa Nõukogu istung noortevaldonnas ja Youth Open the Door
seminar Riias
16. Ulrika ettapanek Noortepäev 2009 projektitaotlustega – otsus
17. Järgmiste koosolekute ajad

*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Kvaliteedi- ja osalusprojekti pikendamine - otsus
Lauri teeb Dianaga läbirääkimiste põhjal ettepaneku pikendada Haridus- ja
Teadusministeeriumiga sõlmitud kvaliteedi- ja osalusprojekti lepingut kuni 31.01.09. Aruande
tähtaeg oleks siis 01.02.2009. või 31.01.2009 Põhjus, miks lepingut pikendada on, et osa
raha on kasutamata, ning see võimaldab kauem tegevusi teha. Projektijuhtimise rahad on
otsas, alles on rahasid osalusmetroo arendus- ja levitamise ridadel. Samuti on vaja leida
veebilehe arendaja, ning ka kujundust muuta! Ka on raha üle ka simulatsioonide
läbiviimiaseks. Samuti jääb raha üle koolitusrahadest.
Anni tegeleb taotluse pikendamisega järgmisel nädalal.
Otsus: ENLi juhatus otsustas esitada pikendustaotluse HTMi lepingule, mis hõlmab kvaliteedining osalustemaatikat kuni 31.01.2009.
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3. Noortepäeva linn 2009. aastal – arutelu/otsus
Anni rääkis Viljandi ja Põlva esindajatega sellel nädalal, et küsida lisaküsimusi. Anni pani koos
Heiliga kokku oluliste kriteeriumite nimekirja Noortepäeva ja ka seminari korraldamiseks.
Viljandi vestlusest välja tulnud peamised mõtted:
Viljandi on positiivselt meelestatud. On varasemalt korraldatud mitmeid noorteüritusi.
Noortekeskusele Noortepäeva mõtte korraldamine Viljandis meeldib. Viljandis on 3 suuremat
kooli. Olemas on seminariruumid, hotellid, kasutada saab Viljandi lossimägedes olevat lava ja
ka laululava. Võimalik on kasutada linna reklamaamipindu, kirjutada kohalikesse lehtedesse,
mängida jalgpalli, telkida. Linnapea vastuvõttu on ka võimalik korraldada.
Anni rõhutab, et on oluline mõelda ka transpordi ning ligipääsetavuse peale: ehk saab rääkida
Edelaraudteega ja panna Noortepäeva rongi käiku. Bussitransport oleks väga kallis. Lauri
ütles, et Viljandisse ei ole kauge maa tulla ka Tartust ning Pärnust.
Viljandi linnal oleks Noortepäeva korraldamiseks anda 15 000 eek. Summat on võimalik
suurendada, aga sellest on vaja teada anda enne 6. oktoobrit.
Põlva vestlusest välja tulnud peadmised mõtted:
Põlvas noortetööd igapäevaselt üldse ei toimu. Õpilasesindused on aktiivsed, aga linna kaudu
ei organiseerita midagi. Linnaametniku sõnul on püütud seda propageerida, aga ei ole leitud
häid viise.
Olemas on Insikurmu laululava, mis päästaks meid lava tellimisest. Põlvas on 2 suuremat
kooli.
Põlva linnal on Noortepäeva korraldamiseks anda 50 000 eek.
Mõte on kasutada ka Kaubamaja parklat, kus kontserti teha. See oleks täiesti Põlva kesklinn.
Põlvas on hotell Pesa, kus on 60 kohta, korralikud seminariruumid ja SPA keskus. Olemas on
ka kultuurikeskus. Rongijaama oleks jalgsi minna 30 min. Ronkäigu korraldamise kohta ei ole,
küll aga võimalus olemas.
Lauri arvab, et Viljandi linn on suurem ja sinna tuleb rohkem inimesi. Korraldusliku poole pealt
on lihtsam, sest erinevad vahendid on kergemini kättesaadavamad.
Olger arvab, et Põlvasse tuleks ehk Lõuna- Eestist rohkem inimesi.
Aune arvab, et Põlva oleks hea koht, et aktiviseerida kohalikke noori. Kuid Noortepäeva
korraldamisest üksi kindlasti ei piisaks linna noortetöö aktiviseerimiseks.
Äkki korraldada Noortepäev 2009 Viljandis, 2010 Põlvas, 2011 Tallinnas (et siduda seda ka
kultuuripealinna mõttega) ning 2012 Narvas.
Edasised plaanid: Noortepäeva linna valimine arutatakse koos juhatusega veelkord läbi
järgmisel korral ja võetakse vastu otsus ja/või peetakse nõu HTMi noorteosakonnaga.
4. APYN konverentsi korraldamine detsembris 2008 – arutelu/otsus
Taotluse tähtaeg konverentsi korraldamiseks on 19. september. Taotluse pidi vormistama
Gerd. Olger võtab Gerdiga ühendust ning palub Gerdil saata taotlus nii APYNi kui Anettele.
Anette on ENLi vabatahtlik, kes hakkab kordineerima konverentsi korraldamist.
Oluline on lisaks küsitud hinnapakkumistele näidata APYN’ ile meie motivatsiooni ning
põhjendada, miks Eesti oleks konverentsi korraldamiseks hea koht ja mida osalemine noortele
annaks.
Otsus: ENL juhatus otsustas esitada APYNile taotluse konverentsi detsembrikuiseks
korraldamiseks Eestis.
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5. Allianssi visiit – arutelu
Allianssi võõrustamine toimub vastavalt koostatud kavale. Reedel kohtutakse Eesti Skautide
Ühingu ning Eesti Väitlusseltsiga, samuti tuleb Heateo SA noorteprogrammi SINA tutvustus.
Anni, Jaan ja Kerlin on ENLi poolt koguaeg soomlastega koos. Esimesl õhtul on oodatud
õhtusöögile kogu ENLi juhatus. Laupäeval on töisem päev, ning pühapäeval teeb Kristo
asemel noortekogudest ülevaate Gerd.
Jaan annab teada, et laupäeva õhtuks ühinevad meiega Juhan ja Marianne (Allianssi), ja
käsitletakse samuti ka YFJ üldkoosolekut ning uue juhatuse valimist.
Anni ostab Soome külalistele ka kingitused.
6. Aasta teema ja juhatuse koosoleku kokku kutsumine - otsus
Martti teeb ettepaneku korraldada juhatuse koosolek ainult aasta teema arutamiseks.
Kohtuvad juhtkonna liikmed. Meeskond võib saata oma põhjendatud ideid ja ettepanekuid
aastateema nimetamise osas emaili peale, ja kes soovib, saab osa võtta juhatuse
koosolekust. Jaan modereerib seda koosolekut.
Olger kirjutab sellest ka meeskonnalisti, et kõik oleksid teadlikud!
Anni saadab listi 22. septembriks listi ka meeskonnaürituse protokolli, et rohkem
ettevalmistuda ning ka edasi minna eelmisel meeskonnaüritusel tehtud mõttetööst.
Otsus: ENL juhatus otsustas korraldada koosoleku aasta teema arutamiseks ja paika
panemiseks. Koosolek toimub 24. septembril kell 16:00.
7. Euroopa Noortefoorumi (YFJ) üldkoosolek Rotterdamis - arutelu, otsus
ENLi juhatus toetab Sven Lehemetsa kandidatuuri YFJ Financial Control Commisionisse.
Samuti on vaja nimetada YFJ üldkoosolekule 2 delegaati. Üldkoosolek toimub 13.-15.
novembrini Rotterdamis. Jaan arvab, et tema võiks kindlasti minna ning samuti võtaks kaasa
Ulrika. Olger käib välja kandidaatidena ka Anni ja Aune. Jaan tuletab meelde, et YFJ on
oluline sooline tasakaal üritustel.
Tähtaeg ENLi esitajate nimetamiseks on 14. oktoober 2008. Anni tegeleb sellega.
Otsus: YFJ üldkoosolekule sõidavad Jaan ja Ulrika.
8. Kutse: Noorte Konservatiivde ja Noor-Isamaa ühinemise üldkogu
Kahe organisatsiooni ühinemise üldkogu toimub laupäeval 20. septembril Tallinna Inglise
Kolledzis. ENList lähevad Olger ja Lauri. ENLi poolt tuleks tervitussõnad ka öelda. Samuti
sümboolne kingitus!
9. ENLi voldiku arengud
Meelika saab nädala lõpuks voldiku visandid ja kavandid meeskonnalisti kõigile
ülevaatamiseks.
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10. Noorteühenduste maja projekti arendamine – arutelu
Noorteühenduste Maja projektile oleks uut vedajat/vabatahtlikku vaja. Esimese sammuna
saame kokku Tallinna linna esindajatega, et sellest täpsemalt rääkida. Raske on leida
rahastust kulude katteks. Seniks kuni puudub projektijuht tegeleb maja küsimuste
arendamisega Olger.
Mõte kolida ühise katuse alla EÜLi ja EÕELiga, kelle kontori halduskulud on kordades
suuremad ENLi kuludest. Ministeerium ei oleks tõenäoliselt huvitatud maja finantseerimisest,
sest maja asuks Tallinnas. Samuti rõhutab Anni, et oleks vaja teha uuesti liikmete vajaduste
uuring, et teada saada, kas endiselt oleks noorteühingud huvitatud ühise katuse alla
kolimisest. Paljud liikmed, kes esimese uuringu ajal näitasid huvi maja vastu, on praeguseks
saanud endale uued pinnad ja väga soodsalt.
Noorteühenduste maja temaatikat tuleks üleval hoida ka kohtudes liikmetega ning uurida
nende huvi selle vastu.
Anni võtab ühendust Tallinna Spordi- ja Noorsooamet inimestega, et rääkida, kas nemad
oleksid huvitatud maja projektijuhi toetamisest.
11. Aseesimehe valimine - otsus
Aseesimehe kandidaatideks on Jaan, Aune ja Cristo. Järgmisel korral otsustakse seda
salajasel hääletusel, ning iga kandidaat saab paar sõna enda kohta öelda
Otsus: ENLi juhatus otsustas, et aseesimehe valimine toimub järgmisel juhatuse koosolekul.
12. Ametlik seisukoht ENLi üritustel juhatuse ja meeskonnaliikmete alkoholi
tarbimise kohta – arutelu
Olger arvab, et kange alkoholi tarbimine peaks olema ENLi meeskonna liikmetel meie üritustel
keelatud ning ka lahja alkoholi avalik tarbimine ei peaks olema tava.
ENLi üritustel osalevad inimesed ei pea ENLi liikmeid nägema alkoholi tarbimas. Aune
rõhutab, et oleme siiski eeskujud ja peaksime seda meeles pidama. Anni rõhutab, et
peaksime lähtuma inimlikkusest ning täiskarsklust ei saa taga ajada.
Olger kirjutab sellest meeskonnalisti.
13. Juhatuse koosolekute edaspidine korraldamine – otsus
Olger teeb ettepaneku, et võiksid hakata toimuma kahesuguseid koosolekuid edaspidi.
Koosolekud ainult juhtkonnale (st. juhatus + tegevjuht) ja assistendile. Koosolekute
eesmärgiks võtta vastu ainult otsuseid. Selle eelduse täitmisel oleksid ka koosolekud lühemad,
ja ka juhatuse liikmed peaksid enne oma punkte juhatuse listis tutvustama. Teised
koosolekud oleksid suurele ringile, st tervele meeskonnale. See on aeg meeskonnaliikmetel,
ka projektijuhtidel, küsida küsimusi ning paluda juhatuselt sisendit.
ENLi juhatuse koosolekud on endiselt väga paindlikud, ning olulise teema tõusmisel
päevakorda võetakse see arutlusele vaatamata koosoleku tüübile.
Otsus: Juhatus kiitis heaks sellise edaspidise korralduse.
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14. Vastamine meeskonnalistis tõstatatud teemadele ja ürituse kutsetele –
arutelu
Anni rõhutab, et on oluline, et juhatus reageeriks meeskonna- ja ka juhatuse listis tõstatatud
küsimustele ning kutsetele. Anni selekteerib osad kutsed juba saabumisel välja ning edastab
valdkonnainimestele, ent paljud kutsed on üldiselt ENLile. Anni juhib tähelepanu
koostööpartnerite kutsete olulisusele. Juhatuse liikmete arutelu käigus jõuti järeldusele, et
Cristo valdkonna alla käib ENLi silmapaistvus nii valdkonna kui ka liikmete üritustel. Olger
arvab, et see võiks olla sees ka Cristo tööplaanis.
15. Välissuhete infopunkt: Euroopa Nõukogu istung noorevaldkonnas ja Youth
Open the Door seminar Riias
Kiievis toimub 8.-11. oktoobril Euroopa Nõukogu istung noortevaldkonnas, millele eelneb YFJ
eelkohtumine. Rahvuslikus delegatsioonis on ka Jaan. Korraldajad ei kata osaleja
transpordikulutusi, mis jääksid ENLi katta. Haridus- ja Teadusministeerium maksab Jaani
ööbimiskulud.
Youth Open the Door seminar Riias – tegemist on lõpuüritusega (26.-28. september). ENL on
selle projekti partnerriik ja peaks kindlasti osalema, sest projekt on olnud raskustes viimasel
ajal. Jaan osaleb kindlasti, tema autosse mahuks veel 3 inimest. Kerlin läheb ka kaasa.
Osavõtukuludest jääb ENLi katta 30%.
16. Ulrika ettepanek Noortepäev 2009 projektitaotlustega – otsus
Noortepäeva projektijuht Heili võib aidata uut noortepäeva projektitaotlust kokku kirjutada,
kui ENL maksab selle eest tasu. See hõlmaks endas ettevalmistuse tegemist uueks
projektitaotluste kirjutamiseks, uue eelarve planeerimist jne. Anni rõhutab, et oleks vaja
kindlasti kirjalikult üles loetleda uute ülesannete kirjeldused, et vältida segadust.
Otsus: ENLi juhatus otsusas maksta Heilile 5 000.00 kr (bruto) tingimusel, et Heili valmistab
ette Noortepäev 2009 taotlused (nii sisu kui finantsosad).
17. Järgmiste koosolekute ajad
24. september 2008 – kontoris arutelu ENLi aastateema valiku osas
29. september 2008 – ettevalmistav kohtumine 3. oktoobril toimuvaks kohtumiseks HTMi
noorteosakonnaga
3. oktoober 2008 – ENLi meeskonnaliikmed kohtuvad HTMi noorteosakonnaga
14. oktoober 2008 – 2009. aasta planeerimine kogu meeskonnaga
16. oktoober 2008 – ENLi juhatuse koosolek
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ENLi juhatuse 3. koosolek
protokoll
Aeg: 16. oktoober 2008, kell 17:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets, Ulrika Hurt (skype), Jaan Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine – otsus
3. Aasta teema kinnitamine – otsus
4. Üldkoosoleku planeerimine (päevakorra punktid, vastutusvaldkonnad, põhikirja muutmine)
– arutelu
5. Future City Game – arutelu/otsus
6. Noortepäeva linn 2009 – otsus
7. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kinnitamine – otsus
8. APYNi konverentsi korraldus – arutelu
9. Aseesimehe valimine – otsus
10. Olulised kuupäevad ja tulevased üritused – arutelu/otsus
11. Fiktiivsed liikmed ja nende väljaarvamine liikmete hulgast – arutelu
12. Finantsid – arutelu
13. Kutsed
14. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine - otsus
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine - otsus
Märkused ja täiendused protokolli nr.1:
- punkt 2: Anni saadab ühismemorandumi teksti Laurile ja Marttile.
- punkt 10: Meelika saadab välja ENLi presentatsiooni 29. oktoobril meeskonnale.
Märkused ja täiendused protokolli nr.2:
- punkt 9: Voldik saab meeskonnale vaatamiseks 25. oktoobril.
3. Aasta teema kinnitamine - otsus
Otsus: ENLi juhatus kinnitab üldkoosolekule esitamiseks aasta teemana ühiskondliku
aktiivsuse.
Edasised tegevused: Olger kirjutab esmaspäevaks 20. oktoobriks kokku aasta teema
kontseptsiooni, koos alateemade ning argumentidega. Seejärel kõik juhatuse liikmed
kommenteerivad seda. Nädala keskel saadab Olger teate listi liikmetele kommenteerimiseks.
Selle kohane ümarlaud toimub 10. novembril.
4. Üldkoosoleku planeerimine (päevakorra punktid, vastutusvaldkonnad, põhikirja
muutmine) – arutelu
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Üldkoosolek toimub 22. novembril Tartu Ülikooli Euroopa Kolledzis, Lossi 3. Põhikirja järgi on
koosoleku juhataja esimees, ehk Olger.
Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev (täiendatud versioon):
1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhatajate, protokollija ning redaktsioonikomisjoni kinnitamine
3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine ning kinnitamine – iga juhatuse liige tutvustab

oma valdkonna viimaseid arenguid, aega selleks 2 min, lisaaeg veel vastamaks küsimustele!
4. Aasta teema 2009 tutvustamine – Aune tutvustab!
5. ENLi noortepoliitiliste seisukohtade tutvustamine – Jaan ja Lauri tutvustavad *
5. Tegevuskava 08/09 tutvustamine ja kinnitamine - iga juhatuse liige tutvustab oma
valdkonna plaane
6. ENLi põhikirja muutmine – Jaan tutvustab ettepanekut! **
7. Eelarve 2009 tutvustamine ja kinnitamine – Ulrika tutvustab!
8. Prioriteetsete valdkondade kinnitamine 2009 aastaks – Olger tutvustab!
9. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja kinnitamine – Revisjonikomisjon tutvustab!
Anni rõhutab, et juhatus annaks aru tulemuste/muutuste põhiselt!
Selgitused:
* 22. oktoobriks kirjutavad Jaan, Lauri ja Martti kokku noortepoliitilised seisukohad, mis
lähevad noortepoliitika juhtgruppi arutlemiseks.
Olger võtab ühendust revisijonikomisjoniga, ning lepib meile aja kokku kohtumiseks.
Aune uurib, kas Tartu TNK võiks tulla üldkoosolekust osa võtma/kuulama.
Lauri uurib, kas Anne Kivimäe HTMi noorteosakonnast saab tulla ENLi üldkoosolekule
tutvustama noorsootöö seaduse viimaseid arenguid!

** Teema, mis ka eelmise üldkoosoleku eel tugevalt üleval oli. ENLi juhatus arvab, et
juhatuse mandaat võiks senise 1 aasta asemel kesta 2 aastat. Osa liikmeid võiks valida aasta
pikkuse tegevusaja lõppedes uuesti. Selline hea tava valitseb ka teistes Euroopa
noorteühenduste liitudes. Juhatuse liikmed olid eriarvamusel, kas noorele inimesele 2-aasta
pikkune mandaat siiski on kõige sobivam. Seda toetava argumendina toodi välja põhikirjaline
võimalus alati end vajadusel juhatusest taandada. ENL põhikirja tuleb lisada rakendussäte,
millised positisoonid valitakse 1, millised 2 aastaks. Vastav muudatusettepanek tuleb läbi
arutada ka ENLi liikmetega.
Jaan saadab selgituse mandaadi pikendamise vajaduse kohta meeskonnalisti 17. oktoobriks.
ENLi üldlisti läheb see 20. oktoobril.
4. novembril kell 17:00 toimub Tallinnas liikmete ümarlaud, kus teema arutlusele pannakse.
Ootame kohtumisele liikmete juhte. Anni saadab kutse liikmetele.
Pärast üldkoosolekut peaks pakkuma osalenutele meelelahutust. Variantidena kõlasid jääväli
ja 4D kino. Arutame seda edasi järgmisel korral.
5. Future City Game – arutelu/otsus
Future City Game on mäng sobib hästi kokku aasta teema ja osaluse temaatikaga. Mäng on
innovaatiline ja loob võimalus noortel ja otsustajatel ühise laua taga istuda. Briti Nõukogu
seda edaspidi ei finantseeri, aga ENL peaks head partnerlussuhted nõukoguga siiski säilitama.
Mängu läbi viimiseks saab kirjutada projekti Hasartmängu Maksu Nõukogule. Tuleb leida
vabatahtlik, kes seda koordineerima hakkab. Võimalik on katta tema transporid ja
telefonikulud.
Anni suhtleb edasi Briti Nõukoguga, samuti mõne võimaliku vabatahtlikuga, kes võiksid seda
juhtida!
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Otsus: ENLi juhatus otsustas jätkata mängu arendamist
6. Noortepäeva linn 2009 – otsus
Noortepäeva linnaks 2009. aastal kandideerivad Viljandi ning Põlva.
Juhatus hääletas, ning Jaan jäi erapooletuks.
Otsus: ENLi juhatus otsutas kinnitada Noortepäev 2009 toimumise linnaks Põlva.
7. NP ja välissuhete juhtgrupi kinnitamine – otsus
Noortepoliitika ja välissuhete juhtgruppi kandideeris kokku 7 inimest. Juhatus hääletas, ning
Jaan jäi eriarvamusele.
Otsus: ENLi juhatus otsustas kinnitada välissuhete juhtgruppi kolm inimest: Eric Katskowski,
Gerd Tarand ja Sven Lehemets.
Anni saadab teate neile, kes ei osutunud juhtgruppi valituks.
8. APYNi konverentsi korraldus
Hetkel ei ole veel teada, kas saame korraldada APYNi üritust Tallinnas. Vabatahtlik Anett on
ootel ning endiselt põnevil.
9. Aseesimehe valimine – otsus
ENLi aseesimehe kohale oli tõstetud Jaani, Aune ja Cristo kandidatuurid.
Juhatus tegi salajase hääletuse.
Otsus: ENLi aseesimees on Jaan.

10. Olulised kuupäevad ja tulevased üritused – arutelu/otsus
24. oktoober – Eelarve koosolek Ulrika juhtimisel
25. oktoober – paraleelselt 2 koolitust (üks noortepol. Alane ning teine osalusimulatsioonide
alane)
28. oktoober – NP ja välissuhete juhtgrupi kogunemine (Jaan ja Lauri)
4. november – Liikmete juhtide kohtumine teemal „Põhikirja muutmine“ (Jaan ja Lauri)
10. ja 11. november – Liikmete liikmespetsialistide kohtumine Tallinnas ja Tartus Aune
juhtimisel
15.-16. november – Noortekogude koostööfoorum + koolitus Pärnus
22. november – ENLi Üldkoosolek
11. detsember – ENLi jõulupidu
23.-25. jaanuar 2009 – ENLI Talvelaager
9.-12. juuli 2009 – ENLi Suvekool
11. Fiktiivsed liikmed ning nende väljaarvamine liikmete hulgast – arutelu
ENLi põhikirja järgi saab ENLi juhatus välja arvate organisatsiooni, kes ei ole osalenud
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viimasel 3'l üldkoosolekul. Seejärel saame kokku organisatsiooni juhtidega, vaatame tekkinud
olukorda nind tegutseme selle järgi.
Hetkel on veel liikmete nimekirjas MTÜ Generating Ideas, mis ei tööta enam (Aune kohtus
nendega), samuti on vaja kohtuda Noorte Mereklubi, Koolivalve ning ka Juventasega. Anni
suhtleb nendega.
Väljaarvamised teeme järgmisel juhatuse koosolekul. Aune kirjutab ka teate selle kohta, et
oleme ENLis vaatamas üle liikmeid ning nende tegevusi.
12. Finantsid
Ulrika annab ülevaate ENLi finantside kohta enne 24. oktoobril toimuvat kohtumist.
13. Kutsed
- ENEb soovib kohtuda ESFi toetusel elluviidava programmi „Noorsotöö kvaliteedi
arendamine“ raames. Kohtumine leiab aset 30. oktoobril kell 1100 ENEbi kontoris. ENList
lähevad Anni ja Lauri. Anni teatab ENEbile.
14. Muud teemad
- Avalikud pöördumised ENLi poolt
Jaan teeb märkuse, et ENLi 13. septembri ühispöördumine tuli juhatusele väga üllatuslikult,
ning sellised asjad peaks varem olema juhatuses kindlasti läbi räägitud.
- Tiina-Katrina esindab ENLi EÜLi volikogu eelneva päeva debatis, kus teemaks
struktuuriüksused
- Diana on teinud avalduse saamaks telefonikompensatsiooni 150.00 krooni ulatuses kuus
tagasiulatuvalt alates juulist kuni projekti lõppemiseni (detsember 2008).
Otsus: Juhatus otsustas Dianale maksta telefonikompensatsiooni avalduse alusel.
- Anni annab teada, et ENL võeti vastu EMSLi organisatsioonide arendusprogrammi, mida
juhib Kristina Mänd. Esimene kohtumine on juba toimunud, ning edasi läheme nii, et sõelume
välja ENLi arenguvajadused ning hakkame neile lahendusi otsima. Peale igat kohtumist annab
Kristina väikese tagasiside, mille saadame ka juhatusele.
- Ulrika paneb ette osaleda Euroopa Kolledzi otsustusprotsesside kursusel. Toimunud arutelu
alusel saavad huvilised 26. oktoobril osaleda koolitusel, mille järel otsustatakse kas ostetakse
koolitust sisse või ei.
- Läti Noorteühenduste Liit on suurtes rahalistes raskustes, mis tõttu on neil jäänud
maksmata YFJ liikmemaks, mis tähendab, et nad ei saa ka hääletada YFJ üldkogul. Norra LNU
teeb ettepaneku maksta Põhja- ja Baltimaade riikide peale ära LJP osavõtutasu. See tuleb
arutluse alla Kopenhaagenis. Ulrika soovitab rääkida ka HTMiga, kes suhtleks Läti
ministeeriumiga.
Otsus: ENLi poolt on põhimõtteline nõusolek olemas, ent summasid tuleb veel täpsustada!
- Kiievis toimunud Euroopa Nõukogu noortevaldkonna istungil jäi kajama Helsinki näide, kus
osaluse ning kaasamise teemadel koolitati ka eakamaid inimesi.
- Lauri tõstatas uue uuringu tellimise teema. Ta teeb ettepaneku, et ENL võiks igal aastal
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tellida mõne uuringu, ning juhatus kiitis selle ettepaneku heaks. Lauri kirjutab
meeskonnalisti, et kõik mõtleksid, mis teemale võiks uuring järgmisel aastal keskenduda.
- Olger rõhutab juhatuse liikmete vajadust vastata listis toimuvale kirjavahetusele!!!
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ENLi juhatuse 4. koosolek
protokoll
Aeg: 30. oktoober 2008
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Jaan Urb, Ulrika Hurt (skype), Cristo Pajust, Aune Lillemets,
Lauri Alver
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Anni Metstak, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Aune Lillemets
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine – otsus
3. ENLi noortepoliitilise platvormi koostamine – otsus
4. Erikoolide temaatika – arutelu
5. Potentsiaalsed uuringuteemad – arutelu
6. Aastatoetuse taotlemine ning edasine tegevus ENLi 2009. aasta eelarve täitmiseks –
arutelu
7. Tööplaanid – otsused oluliste teemade lõikes – arutelu
8. Üldkoosoleku planeerimine – arutelu
9. ENLi voldik – arutelu
10. Kohtumine ENTK-ga – arutelu
11. Fiktiivsed liikmed ja nende välja arvamine ENLi liikmeskonnast – arutelu
12. Rahvusvaheliste suhete infopunkt – arutelu
13. Järgmiste koosolekute ajad
14. Kutsed
15. Võimalik Koostöö EÜL ja EÕELiga seoses 2009. aasta valimistega – arutelu
16. Muud teemad – otsus/arutelu
*******
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra.
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine – otsus
Märkused ja täiendused protokolli nr. 3:
- punkt 4: Lauri võtab ühendust Anne Kivimäega teisipäeval. Tartu Noorteühenduste Koja
esindajad tulevad üldkoosolekule.
- punkt 10: Talvelaagri toimumise aega muudetakse. Uus aeg on 30.01-1.02.2009
- punkt 13: ENEB-ga kohtumine toimus. Teemaks olid noorsootöötaja kutsestandardi
väljatöötamine, koolituskalender, käsiraamat. ENL teeb nendega edaspidi koostööd.
- punkt 14: Euroopa Kolledzi otsustusprotsesside kursusel osalesid Olger, Jaan ja Ulrika.
Kursus oli sisukas. Juhatuse liikmetel võiks olla võimalus kursusel osaleda, kuid kohustuslikuks
seda ei tehta.
Jaan teeb ettepaneku, et osalejad kirjutavad memo sarnaste tähtsamate partneritega
kohtumiste kohta.
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Otsus: ENLi juhatus otsustas edaspidi dokumenteerida tähtsamad ENLi kohtumised vastavalt
Jaani tehtud ettepanekule. Kirja pannakse osalejad, teema, otsus. Nädala jooksul pärast
kohtumist saadetakse memo juhatuse listi ning lisatakse google dokumentide alla.
Alternatiivne variant on teha suuline ülevaade juhatuse koosolekul.
- punkt 14: Euroopa Kolledzi otsustusprotsesside kursusel osalesid Olger, Jaan ja Ulrika.
Kursus oli sisukas. Juhatuse liikmetel võiks olla võimalus kursusel osaleda, kuid kohustuslikuks
seda ei tehta.
3. ENLi noortepoliitilise platvormi koostamine – otsus
ENLi poliitiline platvorm on aluseks rahataotluste, seisukohavõttude ja pressiteadete puhul
ning võimaldab vajadusel kiiresti reageerida. Noortepoliitika raamdokumendi ideed
tutvustatakse üldkoosolekul. Platvormi võetakse vastu ENLi talvelaagris toimuval erakorralisel
üldkoosolekul jaanuari viimasel nädalal või veebruari esimene nädalal.
Jaan selgitab, et luuakse põhiplatvorm, mille juurde kuuluvad ka ENLi kitsamad seisukohad,
mida on võimalik pidevalt täiendada ning lisada rakendusplaanid ja täpsustused. Samuti tuleb
fikseerida, kui tihti on vaja seisukohti üle vaadata. Cristo rõhutab, et platvorm peab olema
üldine, mida saab vajadusel täiendada.
Samuti arvab Jaan, et aega peaks leidma tunni ka Üldkoosolekul, et liikmetelt tagasisidet ning
sisendit hankida. Arutelu toimub teemavaldkondade üle, mis peavad olema kajastatud
noortepoliitika platvormis. Arutletakse platvormi üldise ülesehituse üle. Valitakse välja
teemavaldkonnad, mis kajastuvad platvormis. Juhatus kiidab lõplikult heaks teemad ja nende
sisu.
Kokku toimub platvormi kujundamiseks 4 koosolekut.
Otsus: ENLi juhatus kiitis heaks platvormi koostamise.
Edasised tegevused: ENLi listi läheb üleskutse ning otse liikmetele kutse töögrupi
moodustamiseks. Meelika ja Kerlin abistavad kontakti saamisel.
4. Erikoolide temaatika – arutelu
Seoses erikoolide sulgemise teemaga on plaanis Kaagvere erikooli külastamine enne jõule.
Eesmärk on vestelda õpilaste ja kooli personaliga, et kuulda nende nägemust. Pärast
külastust kujundab ENL seisukoha.
Martti vastutab Kaagvere külastuse edasise tegevusplaani koostamise eest. Mõtleb teema,
mida noortega arutada. Antud temaatikaga on võimalik kaasata ka ENLi liikmeid konkreetsete
tegevuste välja pakkumise osas. Martti lepib koolikülastuse osas järgmisel nädalal kokku 2
potentsiaalset kuupäeva.
5. Potentsiaalsed uuringuteemad – arutelu
ENLi juhatuse ja meeskonnaliikmete pakutud teemad:
# millised on sisulise tegevusega ANKid ehk millised neis tegutsevad noortele atraktiivsete
noorteskused?
# Passiivsete noorte hoiakud – mis põhjused on noorte passiivsuse taga?
Anni toetab seda mõtet, sest selle tulemus huvitab paljusid noortevaldkonna institutsioone.
Jaan arvab, et sinna juurde võiks lisada väärtuste paketi koos metodoloogilise alusega,
näiteks, miks noored ei väärtusta perekonda. Saab kaasata akadeemikuid ja teisi
koostööpartnereid. Uuringu juurde peab kuuluma ka eelarve.
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6. Aastatoetuse taotlemine ning edasine tegevus ENLi eelarve täitmiseks 2009.
aastal – arutelu ja otsus
Anni selgitab aastatoetuse taotlust. Anni märgib ära, et sel aastal märgitakse maakondade
kaupa üles piirkonnad, kus ENL-i liikmed (või nende struktuuriüksused) tegutsevad.
Lisadena lähevad kaasa strateegia, tegevuskava, aastateema dokument, eelarve ning eelarve
seletuskiri.
Aastatoetuse taotlus valmib 31. oktoobriks.
Anni ja juhatus vaatasid üle eelarve ning koostati eelarve seletuskiri.
Otsus: ENLi juhatus kiitis heaks ENLi 2009. aasta eelarve.
7. Tööplaanid – arutelu ja otsus
Juhatus ja Anni vaatasid tegevuskavad veelkord üle.
Otsus: ENLi juhatus kiitis tegevuskava 2008-2009 heaks.
8. Üldkoosoleku planeerimine – arutelu
Olulised punktid üldkoosoleku juurde:
# Juhatuse aseesimehele palga maksmine – vaja üldkoosoleku otsust
# noortepoliitiliste seisukohtade arutelu (1 h)
# vaja moodustada redaktsioonikomisjon
Age protokollib üldkoosolekut.
Pärast üldkoosolekut toimub vabas vormis ajaveetmine mõnes Tartu söögikohas. Kerlin
tegeleb sellega.
Voldik ja loodetavasti ka meened valmivad Üldkoosolekuks.
Üldkoosoleku materjalid peavad olema valmis 7 tööpäeva enne üldkoosolekut ehk 14.
novembril 2008.
9. ENLi voldik – arutelu
Meelika saatis viimase variandi meeskonna listi. Voldikule jääb alles maakera, aga kontuuri
mitte fotona. Voldikud lähevad trükki järgmisel nädalal.
10. Kohtumine ENTKga - arutelu
Kohtumine ENTK-ga toimub 10. novembril. Kohtumise sisu on sarnane HTMi kohtumisele.
Samuti kõneldakse välissuhtlusest ja selle rollist. Arutluse all on maakondlikud noortekogud ja
KOV esinduskogud ning noorsootööstrateegia rakendusplaani uuendamisse ENL-i kaasamine.
Olger suhtleb päevakorra osas Edgariga, ning annab täpse kuupäeva juhatusele teada.
11. Fiktiivsed liikmed ja nende väljaarvamine ENLi liikmeskonnast - arutelu
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ENL teavitab mitteaktiivseid liikmeid, et nende väljaarvamine tuleb päevakorda järgmisel
juhatuse koosolekul.
12. Rahvusvaheliste suhete infopunkt - arutelu
# Jaan annab ülevaate Kopenhagenis toimunud NBCMi kohtumiselt, mis oli ettevalmistavaks
kohtumiseks YFJ üldkoosolekule. Jaan paneb kõikidele juhatuse liikmetele südamele tutvuda
kandideerijatega. YFJ juhatuse valimised toimuvad 14. november. Anni saadab YFJ intraneti
paroolid.
Tööplaani osas on kõik NBCMi ettepanekud sisse viidud, ei ole liialt detailne, vaid on antud
vabad käed YFJ juhatusele otsustamaks.
# Läti Noorteühenduste Liit on endiselt rahalistes raskustes. Neil on õnnestunud oma maja
välja rentida, endal neil enam palgalisi töötajaid ei ole.
# Leedu Noorteühenduste Liit LIJOT on kirjutamas Leedu Youth in Action programmi projekti
suurendamaks noortepoliitilist koostööd Baltimaade vahel. ENL lööb selles projektis kaasa.
13. Järgmiste koosolekute ajad
11.11.08
13.11.08
18.11.08
20.11.08

ENLi juhatus kohtub revisjonikomisjoniga
meeskonnakoosolek
kohtub Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp
juhatuse koosolek (üldkoosoleku ettevalmistused)

14. Kutsed
ENLile esitatud kutseid ei ole.
15. Võimalik koostöö EÜLi ja EÕELiga seoses 2009. aasta valimistega – arutelu
Joonas tutvustas Olgerile põgusalt koostöö võimalust seoses 2009. aasta valimistega. ENLi
juhatus annab põhimõttelise nõusoleku, ent kindlasti peaks teemat täpsustama!

16. Muud teemad – otsus/arutelu
# ENLi juhatus kasutab juhtgrupi ametliku nimena: Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp
# ENLi juhatus (Olger ja Jaan) tegutsevad kiirelt, et saada Gerdilt infot maakondlike
noortekogude konsultatsiooniprotsesside kohta Noortenädala raames.
# Muukeelsete noorte kaasatus MTÜ sektorisse: KÜSK rahastab muukeelsete
noorteorganisatsioonide kaasamise projekti. Aune vastutab selle eest.
# MTÜde rahastamise arutelu toimub järgmisel juhatuse koosolekul.
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ENLi juhatuse ja meeskonna 5. koosolek
protokoll
Aeg: 13.11.08, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype)
Meeskonnaliikmed: Diana Tamm, Meelika Jürisaar, Age Viira, Kerlin Remmel, Martti
Martinson
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. ENL-i nädalaplaanide koostamise olulisus – arutelu
2. Kvaliteediprojekt – arutelu
3. Noorsootöö ajaleht Aken peatoimetaja konkurss – arutelu
4. Noortekogude käsiraamat – arutelu
5. Kodanikupäeva arutelu – arutelu
6. ENL-i voldik ja meened – arutelu
7. Noortepoliitika – arutelu
8. Liikmeümarlaud Tallinnas ja Tartus – arutelu
9. ENL-i projektid – arutelu
10. ENL-i üldkoosolek 22. novembril – arutelu
11. ENL-i meeskonnakoolituste teemad – arutelu
12. Järgmiste koosolekute ajad – arutelu
*******

Kvoorumi puudumisel otsuseid ei tehtud!!!
1. ENL-i nädalaplaanide koostamise olulisus – arutelu
Olger rõhutab, et ENL-i meeskonnaliikmed peavad koostama oma nädalaplaanid ning need
Google Documentide alla üles laadima. Nädalaplaanid võimaldavad jälgida, näitavad tehtud ja
tegemata töid ning annavad hea ülevaate ENLi tegemistes.

Googles saab ENLi üldkalendris saab teha iseendale vastava meeldetuletuse, aga seda peab
igaüks endale seadistama.

Ühise arutelu tulemusena selgus, et on kasulik ka nädalaplaanid veelkord teisipäeva
hommikul meeskonnalisti saata. Nädalaplaanid peavad Google Documentides üleval olema
esmaspäeva õhtuks. Kerlin saadab esmaspäeviti meeskonnalisti meeldetuletuse
nädalaplaanide kohta.
2. Kvaliteediprojekt – arutelu
Kvaliteediprojekti infotunnid viiakse läbi 25. novembril Tartus (Piret Taluri) ning 27.
novembril Tallinnas (Aivar ja Maarja või Piret Talur). Esitletakse kvaliteedi käsiraamatut.
Käsiraamatu valmimisel jõuab see ka meeskonnalisti. Esialgu loodetakse selle valmimist
eelseisvaks nädalavahetuseks. Gerdiga suhtleb Aivar.
Seoses raamatu valmimisega on planeeritud Aknasse intervjuu Aivari ja Maarjaga.
3. Noorsootöö ajaleht Aken peatoimetaja konkurss – arutelu
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Konkursi käigus laekus 9 avaldust, millest 4 on tugevamad kandidaadid. Nendega hakkavad
edasi suhtlema ning intervjuusid läbi viima Age ja Anni.
Diana ja Meelika soovitavad lisaks motiveeritusele jälgida ka Akna toimetamise olulisi oskusi,
et selgitada välja ka kandidaatide praktilisi oskusi. Vaadata võib ka eelmisi ajalehti, kuidas
teha intervjuusid, kuidas leida rahastust.
Esmaspäeval lepitakse kokku kohtumiste kuupäevad, Age juhtimisel.
4. Noortekogude käsiraamat – arutelu
Noortekogude käsiraamatu valmimine on praegu ajagraafikust maas. Valmib üks käsiraamat,
mis hõlmab endas ühe osana noorsootöötajatele, kohalike omavalitsuste (koostajad Urmo
Reintam) ning teise osana noortekogude (koostaja Gerd Tarand) materjale. Gerdi poolt välja
töötatud materjalide kohta on võimalik infot saada Martti ja Lauri käest.
Käsiraamatu noortekogude poolse osa kohta annab esmaspäevaks informatsiooni Kristo.
5. Kodanikupäeva arutelu – arutelu
ENL on kodanikupäeval Ida-Virumaal Toilas ja Lüganusel. Läbirääkimised käivad Aseri kooli ja
Jõhvi Vene Gümnaasiumiga. Toimub 9. klassidele lühike kodanikupäeva tutvustus ja
Kuldvillaku laadis mäng. Tutvustatakse ka noorteorganisatsioone ja noorteühendust kui olulist
kodanikuühenduse ning kodanikuks kasvamise vormi.
Kodanikupäeval osalevad 3 ENLi liikmesorganisatsiooni: Gaidid, Skaudid ja Eesti 4H.
EMSL ei esine kodanikupäeva avaldusega. ENLi heade ideega ollakse aga nõus ühinema.
Meelika edastas ENLi arvamused Rahvastikuministri büroole. Meelikal on mõte teha väike
Kuldvillaku versioon koos ministriga ka Terevisoonis.
Kodanikupäevaga tegelevad Diana, Kerlin ja Meelika.
6. ENL-i voldik ja meened – arutelu
Meelika sõnu peaksid jõudma 3000 ENLi voldikut kontorisse reedeks. Meenete lõplik kujundus
on valmis, veel tehakse viimaseid parandusi.
7. Noortepoliitika – arutelu
Noortepoliitika koostamise platvormi töögruppi on registreerinud üks inimene. Gerd on
andnud soovituse jätta selle kokku panemise järgmiseks üldkoosolekuks.
Martti ei jõua potentsiaalseid inimesi ENLi liikmete hulgast ise enne üldkoosolekut otsida ning
palub meeskonnal mõelda, kes ENLi enda meeskonnast võiks olla töögrupis esindatud.
Kuna juba on otsustatud luua ENLi poliitiliste seisukohtade platvorm, siis jääb ENL selle
juurde. Platvormis võivad olla mingid üldised seisukohad, mida tõlgendada kiiretesse
olukordadesse, et võtta sõna liikmetega konsulteerimata, kui vaja. ENLi juhatusel on sellele
hea tugineda ja oma tegevust põhjendada.
8. Liikmeümarlaud Tallinnas ja Tartus – arutelu
Ümarlaudadel toimunu kohta saadab meeskonnalisti ülevaate Aune.
9. ENL-i projektid – arutelu
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ENLi Hasartmängumaksu Nõukogule esitatavale projektile tuleb leida koordineerija, kes
vastutab, et see koostatud saaks. Enne 1. detsembrit peab see olema valmis, selleks on
Anni.
HMNis on vähem raha, mis tähendab, et konkurents toetuse saamisele on oluliselt suurem.
ENL peaks tegelema ka lisarahastajate otsimisega. Tuleb üle vaadata ENLi eelarveprojekt ning
kärpida kulusid.
Esialgu jääb ära ka venekeelsete noorteühenduste koolitus Narvas. See korraldatakse 2009
aasta alguses.
11. ENL-i meeskonnakoolituste teemad – arutelu
Esialgsed meeskonnakoolituste teemad on Anni käes. Mõte on korraldada neid pärast ENLi
jõulupidu, sest enne seda on ENLi ajagraafik üsna tihe ja koolitused sinna enam ei mahu.
12. Järgmiste koosolekute ajad – arutelu
20.11 08 – ENLi juhatuse koosolek
27.11.08 – ENLi juhatuse ja meeskonnakoosolek
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ENLi juhatuse 6. koosoleku protokoll
Aeg: 20. november 2008 kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olgert Tali, Lauri Alver, Jaan Urb, Cristo Pajust, Aune Lillemets (skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – otsus
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine – otsus
3. Üldkoosoleku ettevalmistus – arutelu/otsus
4. Kohtumine AEGEE Tallinnaga ENLi liikmeks astumise osas – otsus
5. Kutsed
6. ENLi liikmete väljaarvamine – otsus
7. Ettepanek töökorralduse osas - otsus
8. YFJ Rotterdami Üldkoosoleku uudised – arutelu
9. Muud teemad – arutelu/otsus
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra.
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas 4. ja 5. juhatuse koosoleku protokolli.
3. Üldkoosoleku ettevalmistus – arutelu/otsus
ENLi juhatus käis päevakava ja päevakorra üle, valiti teemade tutvustajad ning arutati
mõndasid tehnilisi küsimusi.
Olger tutvustab ÜK alguses ENLi, üldkoosoleku olulisust. Olger vastutab ka slaidide eest.
Juhatus esitab üldkoosolekule abijuhatajaks Jaani.
Jaan rõhutab, et kõik juhatuse liikmed peaksid enne ka põhikirja ning kodukorra kindlasti läbi
lugema!
Anni teatab, et paberite järgi on kvoorum koos, samuti on kõik tehnilised ettevalmistused
korras!
Anni tõstatab ka pressiteate küsimuse Üldkoosoleku järgselt. Cristo suhtleb sel teemal
Meelikaga.
Cristo juhib õhtut klubis Maailm pärast üldkoosolekut. Algus kell 17:30. Buss sõidab
Tallinnasse tagasi kell 20:45.
4. Kohtumine AEGEE Tallinnaga ENLi liikmeks astumise osas – otsus
Kohtumine AEGEE Tallinnaga toimub reedel, 28. novembril kell 18:00 ENLi kontoris.
Kohtumisel osaleb kindlasti Aune.
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5. Kutsed
29. novembril kell 14:00 toimub ööklubis Marat Reformierakonna Noortekogu üldkoosolek,
millest võtab osa Cristo.
1. detsembril toimub TÜ aastapäeva ball. ENList osaleb Aune.
6. ENLi liikmete väljaarvamine – otsus
Aktiivselt enam ei tegutse ja soovivad ENList välja astuda järgmised noorteühendused:
Praktik Projektid
Noorteühing Juventas
Noorteühing Noorte Mereklubi
MTÜ Generating Ideas
Otsus: ENLi juhatus otsustas ENLi liikmete hulgast välja arvata Praktik Projektid, Noorteühing
Juventas, Noorteühing Noorte Mereklubi ja MTÜ Generating Ideas.
7. Ettepanek töökorralduse osas - otsus
Anni teeb ettepaneku anda Kerlinile deebetkaart, millel oleksid väiksed limiidid (1500 eek
maksed päevas ning 1000 eek sularaha välja võtmine päevas). Anni toob põhjenduseks selle,
et Kerlini abiga saaks kiiremalt osad ostud tehtud, samuti kergendab see Anni tööd. Lisaks,
võtab poes käimine väga palju aega, mis tõttu oleks hea kui Kerlin saaks seda teha.
Otsus: ENLi juhatus kiitis heaks deebetkaardi andmise. Olger vastutab kaardi tekkimise eest.
8. YFJ Rotterdami Üldkoosoleku uudised – arutelu
Jaan andis ülevaate YFJ Rotterdamis toimud Ülkoosolekust. Valimised läksid hästi. YFJ
juhatusse sai Eestist Kadri Vanem, kes esindab rahvusvahelist noorteorganisatsiooni ACTIVE.
Jaan valiti Council of Europe Avisory Council’sse. Sven Lehemets valiti Financial Control

Commission' isse.

Võeti vastu tööplaanid, mille alusel on juhatusel senisest enam õigusi ja tegutsemisvabadust.
Noortefoorumi eelarve on stabiilselt kasvanud. Sel aastal on eelarve 2,8 milj EUR, 2010.
aastaks planeeritakse 3,1 milj EUR.
Toimus strukruurimuudatus: COEACOM kaotati ära. Võeti vastu 5 teemat, mille paremaks
arendamiseks loodakse töögrupid, ja kuhu on liikmetel kohustus/õigus nimetada enda
esindajaid.

Early Education Leaving dokumendi põhjal võeti vastu seisukohad järgmise 10 aasta

raamistiku osas ning ootused Euroopa Parlamendile ning Euroopa Komisjonile. Hetkel ei ole
teada, kui palju Euroopa Parlament Noortefoorumiga arvestab, kuid kui 2010 aasta
suudetakse läbi suruda, kui vabatahtlikkuse aasta, siis on ka Noortefoorumi tulemusi näha.
Euroopa Noortepealinnaks 2008. aastal on Rotterdam, 2009. aastal saab selleks Torino.
Järgmine Euroopa Noortefoorumi Üldkoosolek toimub 2010. aastal. Olenevalt eelarvest võiks
kaaluda ka ENLil lisadelegaatide saatmist YFJ üldkoosolekutele. Sellisel juhul peab kõik kulud
katma ENL.
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9. Muud teemad – arutelu/otsus
# Parim Noorteprojekt 2008 konkursil on juba esimene auhind olemas – Aktiivne Puhkus OÜ
toetab meid kas rääta või süstamaktaga.
# HMNi projektitaotlus
Projekti esitamistähtaeg on 1. detsember. Anni saatis meeskonnalisti kirja ülesannetest, mida
meeskond projekti kokku panemise osas tegema peab. Teisipäeval on projekti tähtsaim päev,
siis on Anni ja ka Martti kontoris, et panna kokku viimaseid asju.
# Varivalimised
Anni röäkis Swedbank'i inimestega, kes kuuldes varivalimiste plaani, soovitas korraldada
elektroonilist hääletust, mis on vähem kulukam. Tuleb mõelda, kas teha ainult Tallinnas või
ka mujal ning kuhu kirjutada projektitaotlus raha saamiseks.
# ENL 2009. aasta eelarve
ENLi juhatus arutas eelarve täituvuse üle! Jaan saadab meeskonnale nimekirja võimalike
fondidega.
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ENLi juhatuse 7. koosolek
protokoll
Aeg: 27.11.2008, kell 18:30
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Jaan Urb, Aune Lillemets, Cristo Pajust
Meeskonnaliikmed: Age Viira, Meelika Jürisaar, Martti Martinson, Kerlin Remmel
Juhatas: Jaan Urb
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. ENLi rahastamine 2009. aastal – arutelu
2. ENLi talvelaagri teema - arutelu
3. Noortepäeva seminar – arutelu
4. 2009. aasta uuringu teema - arutelu
*******

Kvoorumi puudumisel otsuseid ei tehtud!
1. ENLi rahastamine 2009. aastal - arutelu
Eesti Noorsootöö Keskusega lepingu sõlmine jääb sellesse aastasse. HMNi esitatav projekt
tuleb eelarvega 2,5 miljonit. HMNi esitatavast projektis jäävad Cristo ja Meelika plaanid, kuna
neid esitati liiga hilja ega jõudnud enne üldkoosolekut valmis. Meediakonverentsi osas tuleb
leida muu rahastus. Näiteks ENEB- kohalik omaalagatust. Marit Valge tundis selle vastu suurt
huvi.
Varivalmisi tuleks käsitleda eraldi projektina ja kirjutada aasta lõpus II projektina HMNi. Anni
räägib varivalimiste osas ka TSNAga.
VÜFi esitatud projekti tulemus peaks selguma selle aasta sees ja laekuma veebruaris-märtsis
2009.
Martti ja Olger kohtusid HTMi noorteosakonnaga. Toetatakse ENLi noortepoliitilisi tegevusi,
kuid rahul ei olda personalikuludega.
Martti kohtus HTMi kantsleriga. Toetatakse suuremaid ja jätkusuutlikumaid projekte ning
spetsialiste. Kantsleri pooldab ENLi spetsialistide palgal hoidmist.
ENLile on tehtud ettepanek esitada põhitaotlus Tarkade Otsuste Fondi. Sealt võib tulla- 1, 1
milj- arendustegevuste raha, millest aga palgakulusid tekitada ei saa.
Jaani sõnul võib eelarve, mis üldkoosolekul liikmetele esitati, tulla mahuliselt täis.
Hansapanga annetuskeskkond - Aune uurib, kuidas seda kasutada. Mõeldud positiivse
võtmena, anda raha MTÜ-le, kes seda sihtotstarbeliselt kasutavad.
KÜSK - koostöö muukeelsete noorteorganisatsioonidega. Aune uuris projektikirjutamise
võimalisi. Projketi lõpptähtaeg on 31. mai, kuni 150 000 krooni ühe partneri kohta. Muukeelne
organisatsioon peab olema kaasatud. 1. detsember on toetuse taotlemise tähtaeg. ENL seda
võimalust ei kasuta.
ENL peaks pöörduma sponsorite leidmiseks ka erasektori sponsorluse poole. Sponsorite
teemaline koosolek toimub jaanuaris. Sellega tegeleb Cristo.
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Meelika pakub välja idee küsida toetust näiteks EMT-lt ja pakkuda võimalust olla Noortepäeva
peasponsor. Samuti saaks kütusefirmadelt küsida bensiinikaarte.
Võimalikku rahastust võiks uurida Euroopa Komisjoni esinduselt Eestis. Neile tuleb teha
vastav pakkumine.
Martti peab võimalikuks ka projekti kirjutada Vabaühenduste Fondi kui HMNist piisavalt
noortepoliitlistele tegevustele raha ei saa.
2. ENLi talvelaagri teema - arutelu
Anni pakkus välja sisekommunikatsioonikoolituse. Hea teema, mida liikmetel on kindlasti vaja
käsitleda. Koolituse eelinfona peaksid liikmed koolitajale saatma info oma põhiprobleemide
kohta. Kuid uued inimesed organisatsioonis näiteks ei suuda viia seda infot laagrist oma
organisatsiooni, kui nad seda ise veel hästi ei tunne. Mõttekam oleks teha
sisekommunikatsiooni meeskonnakoolitusena.
Liikmetega suhtlusest on välja tulnud küsimused: kes nad on ja kuidas viia oma sõnumit
avalikkuseni, olla atraktiivsem?
Aune soovitab teha grupitöid, valida välja teemad, mis igas MTÜs on tähtsad: kuidas viia
oma sõnumit avalikkuseni, kes nad on, kuidas teha endale paremini reklaami; turundus ja
väliskommunikatsioon.
Aune paneb kokku talvelaagri esialgse kava-teemad, Meelika pakub inimesi, kes võiks tulla
rääkima, tuntud organisatsioonid.
Võimalikud teemad:
- ENLi väike üldkoosolek talvelaagris
- rahvusvaheline noorsootöö
- eelarve ja tegevuskavad
- noortepoliitika platvorm
3. Noortepäeva seminar - arutelu
Noortepäeva seminar vajab eraldi koosolekut. Rahvusvaheline seminar, mis toimub
Tallinnas, rohkem konverentsi moodi, kuhu kutsuda korralikud väliseksperdid. Märksõnad
peaksid olema loovus ja innovatsioon. Jaan paneb mõtted kokku 15.-16. jaanuariks.
4. 2009. aasta uuringu teema - arutelu
Uuringu teemaks jääb noorte passiivsuse põhjused. Eestis ei ole aktiviseerunud ja
organiseerunud noorte statistikat.
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ENLi juhatuse 8. koosolek
Protokoll
Aeg: 4. detsember 2008, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype), Ulrika Hurt, Jaan Urb
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Anni Metstak
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine
3. Talvelaager 2009 korraldus
4. Ülevaade ENLi finantsidest ja otsus Anni telefonikompensatsiooni osas
5. ENLi 2009. aasta rahastus
6. Ülevaade kohtumisest TSNA esindajatega
7. Üldkoosoleku järelkaja
8. ENLi jõulupeo korraldus
9. Liikmesorganisatsioonide väljaarvamine
10. Muud teemad
***********
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitatud!
2. Eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine
Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine.
3. Talvelaager 2009 korraldus
Talvelaagris käsitletavad teemad saab koondada suure teema alla „ENLi Talvelaager kui MTÜ
igapäev!“. Talvelaagri raames toimub ka erakorraline üldkoosolek. Rahvusvahelise noorsootöö
seisukohad peaksid samuti ka kinnitatud saama. Erakorralise üldkoosoleku eest vastutavad
Martti ja Jaan. Talvelaagri korralduse eest Aune ja Kerlin.
4. Ülevaade ENLi finantsidest ja otsus Anni telefonikompensatsiooni osas
Ulrika kannab ette ENLi finantside ning eelarve täituvuse praeguse seisu. Täpsemad summad
selguvad uue nädala alguseks.
Leping ENTK’ ga on sõlmitud, ning MK ja KOV Osaluskogude jaoks planeeritud 275 000.00
kantakse üle juba selle aasta numbri sees.
Samuti peaks lisaraha tulema ka veel ühest HTMi lepingust.
Otsus: Juhatus otsustas määrata Annile 350.00 krooni kuus telefonikompensatsiooniks
tagasiulatuvalt alates septembrist 2008. Kulu arvestada telefonikulu kontoris reale.
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5. ENLi 2009. aasta rahastus
Järgmise aasta HMNi taotlus on sees, vastus tuleb suure tõenäosusega jaanuari lõpuks.
Variant on esitada uus HMNi varivalimistega seoses, ent seda on ehk võimalik rahastada ka
TSNA ning ka KÜSKi poolt.
Olger lisab, et Lianne Ristikivi ning Intergratsiooni SA on räägitud kunagi võimalikust
koostööst. Olger lepib aja kohtumiseks kokku.
6. Ülevaade kohtumisest TSNA esindajatega
Anni käis TSNA inimestega, täpsemalt Ilona ja Markoga kohtumas. Anni rääkis üldisemalt
ENLi plaanidest 2009. aastal, täpsemalt veel Aknast ning ka varivalimistest, samuti
meediakonverentsi eest. TSNA järgmise aasta teema on koostöö.
Anni sõnul olid nad nii varivalimistest kui meediakonverentsist huvitatud, tahaksid näha
spetsiifilisemaid numbreid. Akna suhtes tahaksid jätakata senist koostööd.
7. Üldkoosoleku järelkaja
Olgeri arvates läks hästi; see, et ajaliselt veidi üle läks – seda peaks järgmine kord paremini
planeerima. Olgeri arvates võiks kõik muudatusettepanekud saata enne üldkoosolekule
esitamist ka Margus Poolale üle vaadata.
Jaani arvates oleks mõistlik jätkata töötubade lisamisega üldkoosoleku programmi. Tuleks
sellele rohkem aega planeerida. Tuleks juhtimise ja juhatamise poolt kindlasti rohkem
vaadata. Jaani jaoks on eeskujuks kindlasti YFJ üldkoosolek, kus sõnavõtud on kõik
argumenteeritud, ning väga hästi struktureeritud.
Aune arvates läks vahepeal väga uniseks, et tuleks mõelda mingeid energiamänge- või blokke
sinna vahele.
Martti arvab, et see, et ajaliselt polegi nii hull kui üle läksime, sest üldkoosolekud on vähesed
kohad, kus suurem osa ENLi liikmeid kokku saavad, ja see tõttu ei tasuks selle pealt kokku
hoida aega.
Anni rõhutab, et üldkoosolek peab olema juhatatud ja juhitud läbi mõeldult, ning vastused
küsimustele peavad olema argumenteeritud. Teised juhatuse liikmed võivad ka aidata
juhatajatel küsimustele. Anni kuulis ka antud väidete kohta kommentaare liikmetelt.
8. ENLi jõulupeo korraldus
Jõulupeol veavad õhtut Anni ja Meelika, Olger peab väikese tervituskõne.
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9. Liikmesorganisatsioonide väljaarvamine
Otsus: ENLi juhatus otsustas Koolivalve liikmete seast välja arvata nende esitatud avalduse
alusel, ning liikmete hulka vastu võtta AEGEE Tallinna.
10. Muud teemad
# ENLi kontor puhkab 24. detsembrist kuni 5. jaanuarini.
# FCG mängu tegijad saavad 15. detsembril kokku. Koos mõeldi, et ENL võiks teha mängud
Põlvas, Viljandis ja Pärnus. Anni läheb kohale ja vaatab, mis teha annab. ENL pigem on
koostööaldis.
# Olger suhtleb Cristoga ENLi võimalike koostööpartnerite osas.
# ENLi juhatus arutas järgmise aasta palkade, ning eelarve täituvuse küsimusi.
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ENLi juhatuse 9. koosolek
protokoll
Aeg: 18.12.2008, kell 17:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Jaan Urb, Olger Tali, Cristo Pajust, Lauri Alver, Ulrika Hurt, Aune
Lillemets (skype)
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Anni Metstak, Diana Tamm, Age
Viira, Aire Nurm, Kristo Notton, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Jaanuari juhatuse koosolekute ajad
4. Noorsootöö ajalehe Aken olevik ja tulevik
5. Noortekogude projekti ülevaade
6. Kvaliteediprojekti ülevaade
7. Noortepoliitika arengud
8. Koostöökogu Hartaga liitumine
9. ENLi talvelaager Arbaveres
10. ENLi 2009. aasta rahastus ning 2008. aasta eelarve täituvus
11. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
- punkt nr 4: Ulrika saadab eelarve täituvuse aruande.
- punkt nr 6: TSNA esindajatega kohtub Aken rahastamise osas Aire.
- punkt nr 7: Liikmete kommentaare tuleb võtta tõsisemalt. Üldkoosoleku päevakorda tuleb
põhjalikult tutvustada. Kõik otsused ja ettepanekud peavad olema konkreetsed ja selged.
- punkt 10: Cristo annab 1. veebruariks ülevaate ENLi sponsorite teemal.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. Jaanuari juhatuse koosolekute ajad
Jaanuaris 2009 toimuvad juhatuse koosolekud:
15. jaanuaril kell 18:00
22. jaanuaril kell 18:00
Muud koosolekud uuel aastal:
13. jaanuaril kell 17:00: varivalimised ja 16-aastaselt valima. Anni palub igal ühel end ka enne
ettevalmistada. Jaan püüab soomlastelt infot saada, Martti võtab kokku Taani, Austria ja
teiste Euroopa maade praktikad.
19. jaanuaril kell 17:00 kohtumine Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooniga ENLi kontoris.
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4. Noorsootöö ajalehe Aken olevik ja tulevik
Noorsootöö ajalehe Aken uus peatoimetaja on Aire Nurm. Age on Airele tutvustanud Akna
veebiversiooni. Paika on pandud ilmumisgraafik 2009. aastal. Akna eelarve jääb suures osas
samaks nagu eelmisel aastal. Veebiarendusse on planeeritud pisut rohkem raha. Otsitakse
juurde teisi rahastajaid. Jaanuari alguseks on kohtumised kokku lepitud TSNA, EANK,
Integratsiooni SA, ENEBi ja HTMiga. Väike osa eelarvest kirjutati sisse ka HMNi projekti.
Senisest enam pööratakse rõhku ka erasektori sponsorlusele. Age ja Aire kirjutavad kirjad
võimalikele koostööpartneritele.
5. Noortekogude projekti ülevaade
Noortekogud 2008 kokkuvõte
Vaja oleks rohkem raha portaali jaoks. Nime kohta peab veel aru pidama. ENLi meeskond
pakub www.noortekogud.ee – Anni uurib, kas saab teha ENLile veel teise domeeni
juurde.
Tegemata veel noortekogude käsiraamat, kuna autior ei ole edastanud selleks vajalikke
materjale. ENL lõpetab lepingu esialgse autoriga, ning noortekogude käsiraamat liidetakse
teise käsiraamatuga „Noorte kaasamine“.
Anni vormistab töölepingu lõpetamise lepingu.
Kristo suhtleb Gerdiga.
Otsus: ENLi juhatus otsustas ühepoolselt lõpetada lepingu Gerd Tarandiga, millega Gerd
kohustub üle andma kõik tema poolt koostatud käsiraamatuga seonduvad materjalid. Juba
välja makstud tasu ENL tagasi ei nõua.
2009. aasta plaanid:
Noortekogude koordineerimine jätkub, lisandub juurde KOV tasand. Noortekogud vajavad
enam meediakajastust. Individuaalsem koostöö noortekogudega lähtuvalt nende endi
probleemidest ja vajadustest. Toimuvad maakondlikud külastused. Kohtumised hakkavad
kestma terve päeva ja korraga kohtutakse mitme noortekogude esindajaga.
Aastas toimub 2 töökohtumist, jätkuvad koolitused (vähemaltl 2 koolitust aastas, mõni neist
rahvusvaheline), ning suvekool.
Idee: tuleks teha maakondlikul tasandil lobi, et noortekogude esindajad võtaksid osa ka
üleriigilistest osaluskohvikutest. (Toimub mais). Harjumaa Noortefoorum ja Pärnu noored on
seda juba teinud.
Anni küsimuse peale, mis moodi siduda noortekogud ENLiga täpsemalt, vastab Kristo, et päris
head plaani tal hetkel ei ole. Pakutakse, et noortekogude rolli suurendamiseks võib luua
Noortekogude Koja, mida ENLi juhatus saab hakata vajadusel modereerima. Soomes on
noortekogudel eraldi MTÜna tegutsev katuseorganisatsioon.
6. Kvaliteediprojekti ülevaade
Kvaliteedikäsiraamatu tutvustus toimus 27. novembril Kalev Spa konverentsiruumis.
Käsiraamatu kujundus valmib jaanuari keskpaigaks. Elektroonilise hindamistööriista loomine
on arendajale edastatud. Piret Talur kirjutab kogumiku seadustest, mida noortekogud saavad
kasutada. Esialgu PDFi kujul. Projektist jääb raha üle 20 000 eek, sellest makstakse tasu Piret
Talurile, Maarja Dahlile ja Uku Visnapuule.
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Anni rõhutab, et kõik arved peavad saama tasutud selle aasta numbri sees.
Lauri lubas mõelda selle peale, mis moodi ENL läheb edasi noorteühingute kvailteedi
teemadega, tegevuskavas on sees, et mitmed noorteühingud läbivad enesehindamise just
ENLi väljatöötatud mudeli abil.
7. Noortepoliitika arengud
Eelnõud, millele oodatakse 19. detsembriks juhatuse liikmete kommentaare:
karistusseadustiku kriminaalmenetluse muutmise seadus: „Sugulise kire vägivaldne
rahuldamine.“ Tahetakse tõsta täisealise ja alaealise suguühenduse vanusepiiri 14. eluaastalt
15. eluaastale. Algatus tuli Riigikogu õiguskomisjonilt. ENLi liikmed selles osas oma seisukohti
ei ole avaldanud.

„Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded“

Eelnõu sätestab noortelaagri juhatajale ja kasvatajale keshariduse nõude, mis välistab
gümnaasiumiõpilaste suvise võimaluse olla noortelaagri kasvataja.
Noortepoliitika platvormi koostamiseks on toimunud 2 töögrupi koosolekut, järgmine
toimub 8. jaanuaril. ENLi meeskonnalistist on läbi käinud „16- aastaselt valima“ arutelu. Tööd
vajab noorsootöö strateegia rakendusplaan: mida ENL sinna tahab lisada, mis peaks
kajastuma strateegias, millised tegevusplaanid võiksid seal olla näiteks aastani 2010. Hõlmab
rohkem noorsootöö arengu kui noortepoliitika osa. Jaanuari alguseks peaksid olema valmis
ENLi - poolsed ettepanekud
Noorteühingute register: arutasime EMSLiga noorteühingute registri sidumist MTÜ registriga.
Jaanuari alguses peaksime paika panema plaani, kuidas registrit propageerida.
Noorte kaasamise käsiraamat KOV tasandil on seisnud Gerdi noortekogude materjalide
viibimise tõttu. Seda hakkavad nüüd koostama Urmo Reitam ja Marit Valge.
Koostöömemorendub ENLi, EÜLi ja EÕELiga - Meelika täiendab kommunikatsioonipunkti
oma ettepanekutega. Juhatus võiks lisada omapoolsed ettepanekud esmaspäevaks.
Kaasamise hea tava: Martti suhtles EMSL'iga antud teemal. Tegime omad ettepanekud noorte
kaasamise kohta. Jaanuaris toimub 4poolne kohtumine: ENL, Riigikantselei, EMSL ja
Justiitsministeerium.
8. Koostöökogu Hartaga liitumine
Ühiskondliku Leppe SA on aastast 2008 Koostöökogu Harta nime all. Sellega on liitunud 60
organisatsiooni, sh EÜL, EÕEL ja paljud teised. Töövormideks on töögrupid, seminarid,
foorumid. Olger põhjendab, et sellega
ENLi poole peal hoiaks sel silma peal Olger.
9. ENLi talvelaager Arbaveres
Plaanid ja esinejad-koolitajad on nüüdseks enam-vähem paigas. Ulrika ütles, et Talvelaagi
eelarveks on olemas ka kate.
Talvelaagris on plaanis teha kvaliteediseminar, ning kuna EMSLi K. Mänd' il ei ole võimalik läbi
viia hea tava tegemise seminari, siis selle võiks asendada strateegiakooli jätkuga. Olger
suhtleb Ragnariga.
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ENLi meeskond läheb reede hommikul juba kohale. Olger tegeleb päevakava kokku
panemisega, Anni pakkus end appi.
10. ENLi 2009. aasta rahastus ning 2008. aasta eelarve täituvus
Ulrika palub meeskonnal projektide kulud rahastusallikate kaupa üle vaadata. Ühiskondlik
aktiivsus ja tegevustoetus kattuvad omavahel kõige rohkem.
Järgmise aasta taotluste juures peab arvestama 1. veebruariga, mis on ENEbi tähtaeg.
Tahaksime sinna esitada nii osaluskohviku kui ka varivalimised.
11. Muud teemad - arutelu/otsus
# Otsus: ENL nimetab Elukestva Õppe SA Innove Karjääriteenuste koostöökogusse
organisatsiooni esindama Martti Martinsoni.
# Varivalimised ja „16-aastaselt valima“
Selle teemaline koosolek sai juba kokku lepitud, ent ettevalmistusega peavad kõik tegelema!
Jaan suhtleb Soome poolega. Anni räägib Euroopa Liikumisega
Anni lisab, et lisaks varivalimiste korraldamisele, tuleb teha ka teavitustööd 18+ noorte seas,
et nemad läheksid valima. Valimisaktiivsus on oluline.
# Future City Game
2009. aastal toimub 15 mängu. Teised partnerid on EANK, Integratsiooni SA, SA Tallinn 2011
ja Briti Nõukogu. ENL osaleb partnerina Põlvas ja Viljandis ning teeb Rakvere mängu. Anni
suhtleb, senikaua kuni leitakse projektijuht, linnavalituse inimestega.
EANK on saanud projektile raha. Infotund on 16. jaanuaril. Eelneb Lasnamäe LOV mängule.
Aune ütles, et Tartumaa noortekogu on huvitatud kaasa löömisest. Anni räägib Heidiga.
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ENLi juhatuse 10. koosolek
protokoll
Aeg: 15.01.2009
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Ulrika Hurt, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype), Jaan Urb,
Cristo Pajust
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Anni Metstak, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. ENLi võimalike sponsorite ja koostööpartnerite leidmine
4. ENLi talvelaager ja erakorraline Üldkoosolek
5. ENLi rahastamine 2009. aastal
6. Hinnang 2008. aasta eelarvele
7. Vabatahtlik Tuletõrjeühing AMFF välja arvamine ENLi liikmete hulgast
8. ENLi talvelaagri meeskonnaüritus 30. jaanuaril
9. Ülevaade 15.01.09 kohtumisest TSNA- ga
10. ENLi roll
11. Noortepoliitika infominutid
12. Järgmiste koosolekute ajad
13. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
Punkt 2: Aire kohtus TSNA esindajatega. Aprillis tuleb Aknasse nende soovil 2 lk juurde. Akna
ilmumise hinnad pisut tõusevad.
Punkt 3: Varivalimiste koosolek õnnestus hästi. Anni kirjutab projekti. Martti ja Meelika
panevad kokku meediaplaani „16. aastaselt valima!“ teemale.
Punkt 5: Noortekogud - Gerdiga on töövõtuleping noortekogude käsiraamatu kirjutamise osas
lõpetatud. Kristo uurib Marttiga, kuidas teha noortekogude veebiportaali
Punkt 6: Kvaliteediprojekt - Projekt on töös. Raha on üle 27 000 EEK ulatuses, millest
avaldatakse käsiraamat ning täiendatakse veebi. Anni ütleb, et ENL võiks kvaliteedi
käsiraamatu alusele enesehindamise ära teha. Lauri lubas mõelda kvaliteedi teema edasist
arengut.
Punkt 11: - Future City Game – Anni pikendas konkursi tähtaega; uus tähtaeg 19.01.09.
Reedel Anni läheb Lasnamäe LOVi ise homme mängima.
3. ENLi võimalike sponsorite ja koostööpartnerite leidmine
ENLi toetavate koostööpartnerite peamine ülesanne on olla nn ergutussüsteem lisaks
palgavahenditele, mida ENL oma töötajatele saab pakkuda.
Cristo saadab võimalike partnerite nimekirja listi ja ootab täiendusi homseks (16.01.09).
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Potentsiaalsed sponsorid kaardistatakse ning järgmise nädala alguses hakkab Cristo
võimalike partneritega kohtuma.
Cristo annab täpsema ülevaate saavutatud kokkulepetest või otsustest 1. veebruariks 2009.
Anni soovitab teha ühist mõttetööd selle üle, mida ENL tahab, saab ja võib sponsoritele
pakkuda. Cristo saadab listi kaks järgmise nädala kuupäeva, millal nõupidamine võiks aset
leida.
4. ENLi talvelaager ja erakorraline Üldkoosolek
Talvelaager toimub jaanuari lõpus, ning Ragnari asemel tuleb koolitama Hill ja Knowltoni juht.
Päevakava on www.enl.ee/talvelaager olemas. Huvi talvelaagri vastu on suur. Osa
liikmeid tuleb ainult üldkoosolekule.
Erakorraline üldkoosolek:
- Eelarve muudatus on veel valmimisel.
- Martti kirjutas valmis ka poliitilise pöördumise noorte osaluskogude – noortevolikogude,
noortekogude, noorteparlamentide, noortekomisjonide loomise ning kaasamise kohta KOV-de
otsustusprotsessides.
Ulrika soovitab teha ENLi Talvelaagris ülevaade 2009. aasta rahastamisest mitte kinnitada iga
versiooni liikmetega. Samuti võiks anda ülevaate 2008. aasta eelarvest.
Tervitab alguses peab Olger.
Päeva juhib, võtab kokku Aune.
Energiamängud, tutvumismängud - Anni aitab Aunel mänge välja mõelda. Saunaõhtul
alguses paar mängu, jätame ruumi suhtlemiseks.
5. ENLi rahastamine 2009. aastal
Hetkel lõplikke summasid ei ole, sest rahastustaotlused on alles sees. Eelarvesse saab lisada
noortekogude täpse summa ENTK'lt, mis on 275 000 EEK.
Muutmata on ENLi töötajate palganumbrid, kuna palgad 2009. aasta alguses tõusid.
2009. aasta jätkuvad kvaliteedi projekti, osalus ja ENTK, mis on 2008 a projektid ja kuuluvad
lõpetamisele selle aasta alguses, mis tõttu hakkavad nad siiski kajastuma ka 2009. aasta
eelarves.
Noorteühingute aastatoetus HTMist ja ka HMNi toetuse summa peaks lähiajal selguma.
Vabaühenduste Fondist rahastust ei antud. Tarkade Otsuste Fondist peaks tulema otsus
aprillis.
Ulrika saadab uue eelarve kõigile listi (juhatusele). Anni ütleb, et võiks kasutada seda, mis
on Anni poolt juba valmis tehtud.
ENEbisse esitatakse Noortepäeva seminari/konverentsi ning varivalimiste projekt.
Tallinna linn oli huvitatud varivalimimiste projektist ning ka meediakonverentsist. Põlva linn
toetab Noortepäeva 50 000 EEK ulatuses.
6. Hinnang 2008. aasta eelarvele
Eelarve täituvus on novembri seisuga. 2008. aasta seisu saab teada jaanuari lõpuks. Sisuliselt
jätkuvad noortekogude, kvaliteedi ja osaluse projektid, mis kajastuvad 2009. aasta bilansis.
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Vahepeal tekkinud eelarve puudujääk oli tingitud sellest, et osa ENLi raha on hoiustel, kontol
on vähe: hoiuseid on 625 000 EEK, kontol 100 000 EEK. Aasta jooksul on hoiuseintress ENLi
põhikontole laekunud 27 000 EEK ulatuses. Selle kasutamise saab otsustada juhatuse
otsusega. Likviidsus on olemas rahastada nii töös olevaid projekte, kui ka 2009. aasta
projekte. ENLi töötajatele on võimalik palka maksta: 1-2 hoiust kasutatakse ära. Kui maisjuulis laekub rohkem rahasid, on võimalik hoiuseid taastada.
2008. aasta eelarve maht oli 4,43 miljonid EEK ja laekumisi oli 3,7 miljonit EEK. 750 000 EEK
on 2007. aasta projektid, mille kulud tekkisid 2008. aastal.
Välissuhetest on üle 20 435 EEK, millele ei saa lõplikku katet teha ning tagasiulatuvalt see ei
täitu. Summa tõstetakse sama eelarvegrupi sees ringi ning selle eest trükitakse 10 000 EEK
ulatuses inglisekeelseid voldikuid ja visiitkaarte. Visiitkaartide real on hetkel 250 EEK.
Tulemata on veel Läti LJP Euroopa Noortefoorumi liikmemaksu arves, summas 2000 EEK.
7. Vabatahtlik Tuletõrjeühing AMFF välja arvamine ENLi liikmete hulgast
AMFF on esitanud avalduse ENList välja astumiseks. Põhjuseks see, et AMFFil on 3 liiget,
organisatsioon ei tegutse. See likvideeritakse, moodustatakse uus MTÜ.
AMFF liitus ENLiga 2006. aastal, et osaleda odavamalt ENLi suvekoolis. Pärast seda AMFF
aktiivselt ENLis tegutsenud ei ole.
Otsus: ENLi juhatus otsustas Vabatahtliku Tuletrjeühingu AMFF ENLi liikmete hulgast välja
arvata.
8. ENLi talvelaagri meeskonnaüritus 30. jaanuaril
Väljasõit meeskonnaüritusele toimub 30. jaanuari hommikul kell 10:00 ENLi eest.
Ürituse eesmärk on lähendada ENLi meeskonda ja arutada neid teemasid, milleks meil
igapäevaselt aega ei ole.
Meeskonnaürituse teemad:
- kuidas on läinud I poolaasta, valdkonnapõhiselt vaadatakse üle tööplaanid;
- 2009. aasta väljakutsed (valdkondade põhiselt);
- mõtleme juhatuse liikmete uute kandidaatide peale. Järgmisel kevadel valitakse 2 aastaks
ENLi juhatuse esimees, välissuhete ning ka liikmevaldkonna juht. Mulje jätmine ENList uuele
juhatusele;
-arengukavandamine
Olger on selleks ajaks ära teinud arenguvestlused ENLi juhatuseliikmetega.
Anni modereerib, paneb pikema päevakava paika ja küsimused juurde. Anni saadab selle
nädala jooksul välja ka meeskonnaürituse päevakava.
Kui jääb aega, peatutakse veel ka nendel teemadel:
- ENLi imago teemad - selleks on vaja eraldi koosolekut;
- hea tava;
- arenguvestluste tagasiside;
- 2009. aasta kuupäevad;
- liikmemaks
9. Ülevaade 15.01.09 kohtumisest TSNA- ga
Anni ja Meelika kohtusid Tallinn Spordi ja Noorsooametiga.
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Meediakonverents
Huvi selle vastu suur. Toimumise aeg oleks november 2009. TSNA-l on uus
kommunikatsioonistrateegia ja rakendusplaan. Tuleb kohtumine, kus arutatakse sõnumeid,
mida pidevalt meediapaketis mainida. TSNA-l on huvi nii rahastuse kui sisu osas
(ajakirjanikega kohtumine, programmi koostamine).
Meelika ootab abi projekti juhtimise osas. Taotlus tuleks esitada märtsi lõpuks.
Meediakonverentsi ülesanne on ajakirjaniku harimine noorteteemade koha pealt ning lobi ja
noorsootöö promomine meedias.
Varivalimised
Arutati mida teha, mismoodi, kuidas ning räägiti esialgsest eelarvest. TSNA-le idee meeldib.
Varivalimistega peaks kaasas olema ENLi juhatus, kuna see on poliitiline aktsioon. Tallinna
linnaga väga tihedalt seda siduda ei oleks hea mõte. Varivalimiste promomisele noorte hulgas
võiks appi kutsuda Chalice.
Anni saadab projekti selle valmimisel listi.
10. ENLi roll
ENLi rolli küsimus on tõstatunud noortepoliitika platvormi ja aastateema koosolekutel
liikmetega. Jaan ütleb, et Anni ja Marttiga arutades võiks sellest ametlikult ka üldkoosolekul
juttu teha. Üldkoosolekul peaks liikmetele selgitama, miks on ENL ka laiemalt vaatama
hakanud.
ENLi strateegi järgi ei peaks ENL tegelema ainult oma liikmete promomisega vaid ka üldise
noorteorganisatsiooni õigusruumiga, noori puudutavate ühiskondlike protsessidega. Euroopa
Noortefoorum edastab sõnumeid, mis räägivad noorte väljakutsetest, keskonnas, kus noored
on ja töötavad. Liikmed peavad ka sellest aru sama.
Erinevad lähenemised ENLi tegevuse mõistmisel võivad olla tingitud ka sellest, et liikmed
tunnevad end kõrvale jäetuna ja tahavad rohkem teada, mis ENLis toimub. Sellele viitab ka
liikmeküsitluste tagasiside.
ENLi paremaks liikmetele kommunikeerimiseks tuleb üle vaadata ENLi tegevuste sõnastus
ning teha see lihtsamaks ja lühemaks. ENLi koduleheküljel tuleb paremini ja rohkem välja
tuua ka ENLi eesmärkides noortega tegelemist. Voldikus on sõnastus selgemini kirjas.
Ei tohiks teha liiga palju projekte otse noortele, vaid midagi noorteühendustele ka. Üldisi
noorte elu puudutavaid tegevusi on alati väga palju. ENL esindab noorteorganisatsioonide
ühishuve, mitte kellegi erihuve. Sealt edasi ka noorte huve.
Üldkoosolekul peaks selgitama, et nüüd on meil ka nii ressurssi kui ka vajadus tegeleda
laiemate teemadega kui ainult liikmesorganisatsioone puudutavate küsimustega. Liikmetele
peab andma võimaluse kaasa rääkida.
Jaan valmistab selle sisulise arutelu ka üldkoosolekuks ette.
11. Noortepoliitika infominutid
Poliitiline deklaratsioon
Martti palub meeskonnal poliitilist deklaratsiooni lugeda enne teisipäevast noortepoliitika
juhtgrupi koosolekut. Keskendub rohkem noortekogudele. Meedia tähelepanu osas on
otstarbekam teha avaldus ka noorte innustamise kohta valimistel osalema ja kandideerima.
Kaks deklaratsiooni tõstavad meedias avaldamise tõenäosust.
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Noortepoliitika platvormi koostamine
Olemas on noortepoliitika töögrupi list, kuhu saadetakse protokollid ja muud vahepealsed
töömaterjalid. Noortepoliitika juhtgrupist on välja arvatud Gerd Tarand. Noortepoliitika
juhtgruppi kandideerimise tähtaeg lõppeb teisipäeval. Pärast seda on võimalik ka juhtgrupi
liikmed kinnitada.
Venekeelne koolitus
Koolituseks mõeldud raha, ligi 35 000 EEK ning see on vaja märtsi lõpuks ära kulutada.
Noorte huvi selle vastu on suur, Esialgsetel andmetel oleks kuni 50 osavõtjat. EMSList võib
küsida soovitusi koolitjate kohta, eestkeelset ja kakskeelset koolitajat. Talvelaagrist on
võimalik otsida vabatahtlikku koolituse korraldamiseks.
Kaasamise hea tava
Toimus kohtumine Rigikantseleis ENLi, EMSLi, Riigikantselei ja Justiitsministeeriumi
esindjatega ning arutlusel oli seadusandluse mõjude hindamine ja noorte kaasamise välja
toomine kaasamise heas tavas. Teema on läbi käinud ka ENLi meeskonnalistist.
Kaasamise head tava valitsuse määrusega niipea ei kinnitata. EMSL koostab pigem
ametnikele mõeldud käsiraamatut kaasamise osas. Justiitsministeeriumis on valmimas
dokument, mille alusel hakatakse tulevikus hindama erinevate seaduseelnõude mõjusid.
Karistusseadustiku muutmise eelnõu
Martti saatis listi. Viimane lause muudetakse ära!
Noorte tööhõive
Eesti Koostöökogu koostab projekti noorte tööhõive suurendamise osas. Palub ENLi abi.
Projekti eelarve on 10 miljonit EEK. Martti palub saata homme hommikuks meeskonnaliikmete
arvamused selle kohta listi.
Noorsootöö seadus
Seaduse olukorra kohta kirjutas Martti listi.
HTMis toimub vastav koosolek 16. jaanuaril kui palju ettepanekuid arvesse võtta toimunud
kooskõlastusringilt. Pärast seda ka laekub ka edasine info, mida ENL võib ette võtta.
16-aastaselt valima
Martti palub tagaisidet, kuna see võib ka saada meediakajastust. Soome materjalid ja
kogemus on hästi kasutatavad ka Eestis. Martti saab Meelikaga kokku, et plaan paika panna.
Ministeeriumid: koostööplaanid ja kaasamine – kaitseministeerium on nõus ENLi kaasama
NATO aruteludale;
Sotsiaalministeerium tahab samuti kokku saada, kui 2009 tööplaan valmis saab.
12. Järgmiste koosolekute ajad
21. jaanuar 2009, kell 18:00 – juhatuse eelarve planeerimise koosolek
23. jaanuar 2009 Tartu Noorteühenduste Kogu Tallinnas, soovivad ENLiga liituda
5. veebruar, kell 18:00 – juhatuse + meeskonna koosolek
18. veebruar kell 18:00 – juhatuse koosolek
13. Muud teemad
# Liitumine Eesti Koostöökogu Hartaga
Eesti Koostöökogu Harta tegeleb haridus-, majandus-, rahva tervist jne puudutavate
küsimustega. Sellega on liitunud mitmed ENLi liikmed, ENLil kohtustusi liitumisega ei kaasne.
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Peamine töövorm on töögrupid. Ettepanek Hartaga liituda pannakse ENLi üldkoosolekule
aruteluks. Anni paneb selle päevakorda.
# Valgevene noorteorganisatsioon Young Belarus
Young Belarus soovis teha ENLiga koostöölepingut. Euroopa Noortefoorum on ENLil
soovitanud mitte lepingut sõlmida. Young Belarus on poliitiline organisatsioon ja ENL on
apoliitiline. Jaan soovitab kontaktid edasi anda Eesti Keskerakonna Noortekogu-le, kuna
Young Belarus ise on samuti keskpartei noorteoraganisatsioon.
# Study visit to Georgia – koostöödokument
Resolutsioon järgneb 1-.2. detsembril 2008 toimunud visiidile Gruusiasse.
ENL võiks sellele alla kirjutada, aga mitte sellisele tekstile. ENLil tuleb jääda neutraalseks.
Tekst on USA poolt kirjutatud. Mõte on toetada Gruusia noortepoliitika arendamist ja koostöö
arendamist. Meelika saadab teksti Jaanile üle vaatamiseks.
# Kutsed
Aiesec kutsub 24. jaanuaril kell 19:00 pidulikule õhtusöögile Dzinglis. Olger ja Aune lähevad.
# Uku Visnapuu palve
Uku Visnapuu soovib minna ENLi vilistlasena Saksamaale koolitajate koolitusele. Noorsootöö
kvaliteedi suurendamise rahadega tulev programm. ENLi juhatus otsustas anda Uku
Visnapuule võimalus ENLi alt koolitusel osaleda.
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ENLijuhatuse 11. koosolek
protokoll
Aeg: 29.01.09 kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets, Ulrika Hurt, Cristo Pajust, Jaan
Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Meelika Jürisaar, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Kristo
Notton
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. ENLi Talvelaager ja erakorraline üldkoosolek
3. Meeskonna üritus 30. jaanuaril Arbaveres
4. TOFi taotlus
5. Eesti 4h partnerlus VÜFi projektis
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. ENLi Talvelaager ja erakorraline üldkoosolek
ENLi Talvelaager kui MTÜ argipäev toimub 31. jaanuarist 1. veebruarini Arbavere
puhkekeskuses. Liikmete huvi selle vastu on suur, registreerumisnimekiri on täis ja
üldkoosoleku kvoorum on koos. Üldkoosoleku materjalid on liikmetele kättesaadavad ENLi
kodulehel.
Üldkoosolek:
- ENLi juhatuse aruanded ja senised tegevused
- ülevaade ENLi 2009. aasta täienenud ja muutunud eelarvest
- poliitilised deklaratsioonid:

Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumine kohalikele omavalitsustele
Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumine seoses Euroopa Parlamendi valimistega

- arutelu ENLi rollist nii ENLi enda liikmesorganisatsioonidele kui ka Eesti avalikkuses noorte
elu mõjutajana.
- ENLi liitumine Eesti Koostöökogu Hartaga.
3. Meeskonna üritus 30. jaanuaril Arbaveres
Meeskonnaüritus keskendub järgmistele teemadele:
- 2009. aasta ootused
- 2008. aasta kokkuvõtted tegevusvaldkondade kaupa ning prioriteetide seadmine
valdkondade kaupa.
- võimalikud uued juhatuse kandidaadid
- arenguvestlused ja nende tagasiside
- ENLi liikmemaks
- ENLi imago
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4. TOFi taotlus
TOFi projekti ei esitatud Riigikantseleile juhatuse otsusega. See läheb paranduste ja
täiendustega uude taotlusvooru. Koostööpartnereid on teavitatud. Projektiga tegeleb edasi
Olger.
5. Eesti 4h partnerlus VÜFi projektis
NÜ Eesti 4H-l on esitamas Vabaühenduste Fondi koolitusprogrammi projekti. Toimub neli 2päevast koolitusmoodulit – Eesti 4h piirkondlike noortejuhatuste liikmetele. Projekti eesmärk
on tutvustada noorteleerinevaid osalusvõimalusi ja parandada nende oskusi nii ühingu kui ka
Eesti kodanikuühiskonna erinevate tasandite otsustusprotsessides kaasa rääkimisel.
ENL on kutsutud selles projektis osalema Eesti 4h partnerorganisatsioonina, mis tähendab:
- kogemuste ja oskusteabe jagamist koolitusmoodulite koostamisel
- Osalusmetroo koolituse läbi viimist
- projektile ENLipoolset kaasfinantseeringut
Juhatus otsustas, et ENL on Eesti 4 H' le partneriks selles projektis.
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ENLi juhatuse 12. koosolek
Protokoll
Aeg: 05.02.2009, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets, Cristo Pajust
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
3. ENLi talvelaagri ja erakorralise üldkoosoleku tagasiside
4. HMNi projektitaotlus ja selle tulemused
5. Noortepäev ja Osaluskohvik 2009
6. Juhatuse valimised kevadel
7. Kutsed
8. Järgmiste koosolekute ajad
9. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Märkused ja täiendused 10. protokolli:
# Punkt nr 3: ENLi partnerite ja sponsorite ülevaate uus tähtaeg on 18. veebruar. Sellega
tegeleb Cristo.
# Punkt nr 4: Lauri sõnul tuleks kvaliteedihindamist siduda erinevate ENLi üritustega ning
samuti tegeleda liikmetega individuaalselt. Eesti Gaidide Liit juba tegeleb oma organisatsiooni
hindamisega. ENLi enda kvaliteedihindamine võiks toimuda aprillis. Lauri konsulteerib selles
osas Maarjaga
Märkused ja täiendused 11. protokolli:
# Punkt nr 5: Olger tegeleb TOFi projektiga.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas 10. ja 11. juhatuse koosoleku protokollid
3. ENLi talvelaagri ja erakorralise üldkoosoleku tagasiside
Ulrika modereeris üldkoosolekut väga hästi. ENLi liikmete hulgas tekitas endiselt palju
küsimusi ENLi roll. Vahetult enne üldkoosolekut peab toimuma suurem sisuline ettevalmistus,
et tõsta ENLi usaldusväärsust ja kompetentsust. Tööjaotus peab olema tõhusam.
Liikmetepoolsed sõnavõtud peaksid olema ette valmistatud ning erinevaid ENLi dokumente
puudutavad küsimused peaksid varem laekuma, kui üldkoosoleku ajal.
4. HMNi projektitaotlus ja selle tulemused
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Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) eraldas ENLile toetust 1,44 miljoni EEK eest. Anni ja
Martti teevad ettepaneku võtta välja Osaluskohvik, ning kärpida kõikide ridade kulusid.
Otsus: Juhatus kiitis eelarve muudatused heaks.
Anni saadab eelarve koos muudatustega listi.
5. Noortepäev ja Osaluskohvik 2009
Seoses eelarve kärbetega ei tee me Osaluskohvikut mais, vaid koos Noortepäevaga Põlvas.
Arutelu on alles mõttetasandil.
Osaluskohviku rahastamiseks tuleb esitada 1. aprilliks taotlus ENEbile.
6. Juhatuse valimised kevadel
Anni tõstas selle teema, sest juhatuse valimised on käega katsutavad juba. ENL peab saama
kevadel valitud 2 aasase mandaadiga esimehe, liikmevaldkonna- ning ka rahvusvaheliste
suhete juhi.
Aune on koostamas ja varsti ka konsultatsiooniringile saatmas Heasid Tavasid, mis peaksid
valmis saama enne juhatuse valimiste väljakuulutamist!
7. Kutsed
# ENLi kutsutakse Õpilaste Üldfoorumile ja EÕELi 20. üldkoosolekule 3.-5. aprillini Carl Robert
Jakobsoni nim Gümnaasiumis, Riia mnt 91, Viljandis.
Õpilaste Üldfoorum toimub 4. aprillil 10:00-18:00 ja EÕELi üldkoosolek toimub 5. aprillil
10:00-17:00.
Toimub organisatsiooni otsustusprojektide menetlemine, aruandlus ja uue juhatuse valimine.
Osavõtust on vaja teatada hiljemalt 1. märtsiks 2009
Osavõtule on lubanud mõelda Lauri.
# Põlva maakonna noorte infomessiga ISE 2009 tegeleb Meelika. See toimub 3. aprillil 2009.
Anni räägib Meelikaga sellest.
# Euroopa Sotsiaalfondi Noorsootöö kvaliteedi arendamise avaüritus toimub 12. veebruaril
Tallinnas Tööklubis Marat. Registreerida saab ENTK kodulehel.
8. Järgmiste koosolekute ajad
26. veebruar 2009 kell 18:00 juhatuse koosolek
12 märts 2009 kell 18:00 juhatuse koosolek
11. Muud teemad
# Eesti Koostöökogu Hartaga liitumist valmistab ette Olger.
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ENLi juhatuse 13. koosolek
Protokoll
Aeg: 18.02.2009, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver (skype), Aune Lillemets (skype), Cristo Pajust,
Jaan Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Venekeelsed noorteühingud – kuidas edasi?
4. Varivalimiste projektist
5. Ülevaade ENLi võimalikest partneritest ja sponsoritest
6. Välissuhtetest
7. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi ning poliitilise koja töö
8. Noortepoliitika Nõukogu töö
9. Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase võrgustiku loomisest
10. ENLi rahastamine 2009. aastal
11. Euroopa Noortepealinn 2011
12. Noortepäev 2009 ja Osaluskohvik
13. Koostööpakkumised
14. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmise juhatuse koosoleku protokolli
# Punkt nr 6: 26. veebruari juhatuse koosolekul arutatakse ENLi uue juhatuse võimalike
kandidaatide üle;
# Punkt nr 7: Õpilaste Üldfoorumil 4. Aprillil 2009, osalemist on lubanud kaaluda Martti ja
Lauri
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli!
3. Venekeelsed noorteühingud – kuidas edasi?
Aune kirjutas suurema osa infost venekeelseste noorteorganisatsioonide kohta
meeskonnalisti.
Anni leidis ENLile vene keelt emakeelena kõneleva vabatahtliku - Jekaterina, kellega saab
hakata koostööd tegema. Tema otsis juurde ka venekeelseid noorteühendusi.
Aune palub teada anda, kes oleks nõus kaasa aitama muukeelsete noorteühingute
kaasamisest oma tegevusse. Koostöö arutamiseks on vaja korraldada eraldi koosolek. Oma
nõusoleku andsid Anni ja Olger.
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4. Varivalimiste projektist
Varivalimiste ettevalmistused sujuvad hästi. Projektiga tegeleb Anni. Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet hindab projekti uuesti järgmises taotlusvoorus. Euroopa Noored Eesti Bürooga
koguneb märtsis, et arutada projekti. KÜSKi vastuse peaks lähinädalatel kätte saama!
Tartusse esitatakse projekt veebruari lõpuks. Projektis on palju asju veel vaja läbi rääkida,
mis tõttu tahab ka Anni, et tal oleks inimesed olemas, kelle peale loota ja keda eraldi
koosolekutele kutsuda.
Meelika ja Jaan annavad oma nõusoleku.
5. Ülevaade ENLi võimalikest partneritest ja sponsoritest
Cristo saatis meeskonnalisti kokkuvõtliku tabeli võimalikest koostööpartneritest ning soovitab
endast märku anda neil, kes tahaksid sel teemal sõna võtta ja arutada, millist sponsorlust ENL
vajab. Olger, Anni ja Meelika tahavad kaasas olla!
6. Välissuhtetest
Lätis Riias Youth Intelligence Forum ‘I2`009’ konverentsil käisid Jaan ja Cristo. Mitteametlikult
kohtuti Euroopa Noortefoorumi juhatuse liikmetega, Advisory Councili esindajatega. Jaani
mõtleb, millist rolli peaks ta võtma selles komisjonis. Komisjoni liikme mandaadi pikkus on 3
aastat.
Tulemas on Euroopa Parlamendi valimised. Euroopa Noortefoorumi juhatus on huvitatud
noortest kandidaatidest, kuna nemad saaksid parlamendis ellu viia ka noortefoorumi poliitikat.
Jaan kirjutab Juhanile ja Tinele ning annab ülevaate Eesti erakondade potentsiaalsetest
noortest kandidaatidest.
Euroopa Noortefoorumi uue korra kohaselt on igal YFJ juhatuse liikmel oma kindlad liikmed,
kellega suheldakse. ENLi kontakisikuks on Marianne Mouna.
7. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi ning poliitilise koja töö
Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp kohtub kord kahe kuu jooksul. Järgmised koosolekud
toimuvad 27. veebruaril, aprillis, juulis, septembris ja novembris. Juhtgruppi kuuluvad: Sven
Lehemets, Eric Katskowski, Maris Sild, Thea Sogenbits, Marit Valge, Oliver Tsarski, Jaan Urb,
Lauri Alver
Juhtgrupi koosolekute teemad on: 16- aastaselt valima, noorte kaasamine, ENLi üldkoosoleku
poliitilised pöördumised mais, varivalimised, Noortepäeva rahvusvaheline seminar augustis,
vabatahtlikkus jt.
Poliitiliste noorteorganisatsioonide ümarlaud:
ENL jääb seda koordineerima kord kahe kuu jooksul. Selle jaoks on vaja koostada kord,
kuidas ümarlaua töö toimima hakkab. Martti saadab esmased ideed meeskonnalisti.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liikmeteks:
Sven Lehemets, Eric Katskowski, Maris Sild, Thea Sogenbits, Marit Valge, Oliver
Tsarski, Jaan Urb, Lauri Alver.
8. Noortepoliitika Nõukogu töö
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Noortepoliitika nõukogu püüdluseks on saada Vabariigi Valitsuse komisjoniks. Valitsuse juures
peaks nõukogu ülesanne olema jälgida noortepoliitilisi arenguid Eestis. Martti ootab inimesi,
kel on huvi vastava valdkonna vastu.
Listist on läbi käinud ka koolituse teema NPNi liikmetele. Olger suhtleb nõukogu liikmetega
koolituse osas. Anni soovitab, et koolitust võiks korraldada liikmete vahetumise ajal, et aidata
uuel nõukogul tööd alustada.
9. Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase võrgustiku loomisest
Võrgustiku tööga kursis olemine ei nõua selle liikmeks astumist. Liitunud on EMSL, EÕEL,
Eesti Muinsuskaitseselts jt.
Valitakse 5-liikmeline juhtgrupp, aastas toimub 12 kohtumist. Lisainformatsiooni leiab:

www.transparency.ee
ENLi juhatus viib end järgmiseks juhatuse koosolekuks vastava teemaga kurssi ning otsustab,
kas liituda võrgustikuga.
Martti saadab info meeskonnalisti.
10. ENLi rahastamine 2009. aastal
Teema püstitus puudutab eelkõige Akent. Venekeelsete noortega eesti keelseks tööks on
ENLil MEISi poolt rahastus olemas.
Noorsootöö ajaleht AKEN trüki, levi ja peatoimetaja palgakulud tulevad samast
rahastusallikast.
Teine osa Akna rahastusest tuleb Haridus- ja Teadusmininsteeriumilt. Kui sealt saadav
rahastus väheneb, jätkatakse Aken veebiversiooni välja andmist ja honorari ei maksta
paberkandjal ilmuva ajalehe artiklite autoritele. Anni suhtleb järgmisel nädalal Anne
Kivimäega ja uurib Akna rahastamise teemasid.
11. Euroopa Noortepealinn 2011
Euroopa Noortefoorumi intranetis on 2011. aasta Euroopa Noortepealinna kutse. Anni
soovitab võtta ühendust suuremate kohalike omavalitsustega, kellega hakata koostööd
tegema ning saata kirjad laiali. Meelika tõlgib kutse eesti keelde, tähtaeg : esimesel
võimalusel peale metroo kampaaniat!
12. Noortepäev 2009 ja Osaluskohvik
Noortepäeva ja Osaluskohviku teemad on meil endiselt paika panemata. ENEbi uus tähtaeg
on 1. aprill. Jaan vastutab selle eest, et taotlused saaksid teele ja mõtted tuleksid head!
13. Koostööpakkumised
# Seoses noorterahutustega Lätis ja Leedus on Avatud Eesti Fond nõu pidanud vastavate Läti
ja Leedu fondidega, ning on plaan teha projekt. Mõtted on veel väga laialivalguvad. Kutsuvad
ENLi inimesi kohtumisele. Osalevad reedel, 27. veebruaril kell 0930 Anni, Olger, Martti ja
Jaan.
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# Briti Nõukogu arendab Tuleviku Liidrite programmi. Anni uurib enam tausta.
Põhimõtteliselt on tegu noortele suunatud programmiga, mille raames organisatsioonid
võtavad endale internid (1-2).
# Kes-Kus toimetaja Juku-Kalle Raid'ga lähevad kohtuma Olger, Meelika, Anni. Kohtumise
organiseerib Olger.
14. Muud teemad
# ENLi liikmed
ENLi liikmeks saab astuda registreeritud MTÜ, mis on tegutsenud vähemalt aasta ja mille
liikmetest 1/3 on noored. ENLi vaatlejaliikmeks on võimalik lihtsamalt saada ning vastava
võimaluse sätestab ka ENLi põhikiri.
# ENLi roll
Anni arvab, et meeskond peaks uuesti arutama ENLi rolli teemasid. Talvelaagris toimunud
arutelu ei ole kindlasti probleemi lahendanud. ENLi rolli oma liikmete jaoks ja ka Eesti
ühiskonnas on selle asutamisaegadega võrreldes muutunud. Meelika soovitab, et ENLil on
vaja meeskonnasiseselt välja selgitada ja paika panna, miks ja mida ENL teeb.
Igaüks mõtleb 3 valdkonda asja, mis on ENLil seni hästi, millega ENL tegeleb ning 3 kriitilist
valdkonda.
Meeskonnaarutelu toimub 5. märtsil kell 17:00
# Koostöökogu Harta
11. märtsil toimub Koostöökogu Harta avalik ümarlaud. Olger saadab meeskonnalisti info.
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ENLi juhatuse 14. koosolek
Protokoll
Aeg: 26.02.2009, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype), Ulrika Hurt (skype), Jaan
Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. MTÜ Urban Style ja Eesti Gei Noored vastu võtmine ENLi liikmeks
2. ENLi juhatuse valimised 2009. aasta kevadel
3. ENLi eelarve muudatused
4.TOFi taotlus
5. Balti- ja Põhjamaade võrgustiku kohtumine
6. Varivalmiste projekti rahastus
7. Arenguvestluste tulemused
8. Järgmiste koosolekute ajad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
1. MTÜ Urban Style ja Eesti Gei Noored vastu võtmine ENLi liikmeks
MTÜ Urban Style tegeleb peamiselt tänavatantsu õpetamise ning noorte vaba aja
sisustamisega. Noorteorganisatsiooni ENLiga liitumise peamine eesmärk on saada enam
võimalusi oma tegevuse rahaliseks toetamiseks. Organisatsioon tegutseb mitmel pool Eestis
ning selle liikmetesks on ligikaudu 1 000 noort.
Eesti Gei Noored on umbes 30 noort koondav organisatsioon, mille peamine eesmärk on
pakkuda tuge ja sotsiaalset tegevust ning propageerida liikumist ühiskonnas. Selle liikmeks
võivad astuda kõik inimesed, kes pooldavad organisatsiooni tegevust. Organisatsioon
tegutseb nii Tallinnas kui Tartus.
Kuna Eesti Gei Noored on tegutsenud alla 1 aasta, siis ei saa neid võtta ENLi täisliikmeks.
Neile antakse vaatlejaliikmestaatus, mis tähendab, et organisatsioonil ei ole ENLi puudutavais
küsimustes hääleõigust. Kuid osalemine kõikidel meie üritustel on võrdne täisliikme õigustega.
Otsus: ENLi juhatus otsustas võtta Urban Style ENLi liikmeks ja Eesti Gei Noored ENLi
vaatlejaliikmeks.
Aune palub mõlemalt organisatsioonilt logo ja nende tegevuste tutvustust kodulehe tarvis.

2. ENLi juhatuse valimised 2009. aasta kevadel
2009. aasta kevadel toimuvad ENLi juhatuse valimised, millest 3 liiget on 2-aastase
mandaadiga: ENLi juhatuse esimees, finantsjuht ja välissuhete juht. Senisest juhatusest on
nõus jätkamist kaaluma Ulrika.
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Anni ja Martti rõhutavad, et üle tuleb vaadata juhatuse liikmete ametijuhendid:
- millised on konkreetse juhatuse liikme ja tema valdkonna ülesanded,
- kas need on samad, kui aasta tagasi või on need muutunud.
Uued potentsiaalsed juhatuse liikmed langetavad on otsused neile kätte saadava info põhjal.
Nõuded ENLi juhatuse liikmele on suured:
- väga hea ajaline kättesaadavus (vajadus olla kättesaadav on ülesanneti erinev, näiteks
juhatuse esimees peab sellega palju arvestama)
- juhatuse liige võiks olla pärit ENLi liikmesorganisatsioonist, kuid hea kvalifikatsiooni ja
pädevuse korral võib ta olla ka väljaspoolt ENLi.
Anni saadab juhatuse listi kõigi ametijuhendid.
Juhatus vaatab need üle ja paneb ka kirja põhiootused järgistele juhatuse liikmetele.
Eelmisel aastal toimus ENLi kontoris juhatuse ja selle liikmete tööd tutvustav üritus - juhatuse
liikmete infoõhtu.
Aprilli alguses kuulutatakse välja ENLi üldkoosolek (toimub 16.mai). Paika peab panema ka
juhatuse struktuuri esitlemise ENLi üldkoosolekul.
Lahendamist vajavad järgmised küsimused:
- avalike suhete kontektstis juhatuse liikme olemasolu vajalikkus või vajab ENL inimest, kes
tegeleb üleüldise lobitöö. Selles vallas tuleb nõu pidada ENLi spetsialistidega, millist abi ja
kuidas nad vajavad;
- juhatuse liikmete ja spetsialistide ametijuhendid tuleb üle vaadata. Hetkel on noortepoliitika
spetsialistil kui ka vastava valdkonna juhatuse liikmel sama ametijuhend.
Protsessi juhtimine peab alati olema toetatud tegevustega ning avalikkuses kanna kinnitamine
võtab aega. Seoses juhatuse valimistega luuakse ENLi kodulehele juhatuse liikmete tööd
selgitav ja kajastav rubriik.

3. ENLi eelarve muudatused
Muudatused palgafondis: rahad tõstetakse ümber aseesimehe rea pealt tegevjuhi reale.
Anni palub Ulrikal muudatus sisse viia. Endiselt on õhus raamatupidamise rea eelarve
summa.

4.TOFi taotlus
Jaan palub välja selgitada, kas TOFi eeltaotlus on vaja kevadel uuesti esitada. Kiri, mis
pakkujatele saadeti ei ütle, kas taotlusega edasi tegeletakse, kas pakkujad valitakse välja või
mitte.
Olger on saanud positiivseid vastuseid, et pakkujad on nõus edaspidi osalema. Ogler tegeleb
sellega edasi.

5. Balti- ja Põhjamaade võrgustiku kohtumine
2.-3. aprillil toimub Balti- ja Põhjamaade võrgustiku kohtumine. ENList võtavad osa Jaan ja
Anni. Anni palub juhatusel mõelda teemadele, mida seal tõstatada.
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6. Varivalmiste projekti rahastus
Kodanikuühiskonna Sihtkapital on andnud projekti läbi viimiseks 41 000 EEK. ENEBi nõukogu
koguneb 18. märtsili, pärast seda selgub ka nende rahastus. Tallinna linnavalitsus on arutelu
lükanud edasi märtsi. Tartu reservfondi on esitatud taotlus summas 11 000 EEK
Kui rahastus selgub, kuulutatakse välja varivalimiste projektijuhi konkurss.

7. Arenguvestluste tulemused
ENLi meeskonna ja juhatuse liikmetega tehtud arenguvestlustest tuleb teha kokkuvõte.
Mõelda on vaja meeskonnaliikmete koolituste peale. Kokkuvõtete tegemise aeg lepitakse
kokku järgmisel juhatuse koosolekul.

8. Järgmiste koosolekute ajad
5. märts, kell 18:00 - juhatuse koosolek: ENLi arengu kavandamine, ja ENLi roll
12. märts kell 17:00 - juhatuse koosolek: finantsid
13. märts - Noortepäeva koosolek
16. märts, kell 17:00 - ENLi avalike suhete teemaline koosolek (Meelika)
21.-22. märts - noortekogude üritus Tallinnas
28. märts - koolitus „Kaasamine ja Osalus“ Tallinnk SPA konverentsikeskuses
Olger lepib kokku HTM-iga kohtumise aja.
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ENLi.juhatuse 15. koosolek
protokoll
Aeg: 12.03.2008, kell 18:00
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Cristo Pajust, Ulrika Hurt, Aune Lillemets ( skype),
Jaan Urb
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Kristo Notton, Kerlin
Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
3. Noortepoliitika infominutid
4. Maakondlike ja KOV osaluskogude noorteprojekt
5. Venekeelsed noorteühingud
6. Osalusmetroo välikampaania tagasiside kokkuvõte
7. Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni liitumine ENLiga
8. Ülevaade tulumaksukomisjoni tegevusest
9. ENLi sponsorid ja partnerid, 16. märtsi PR koosolek
10. Välissuhete infominutid
11. Euroopa liiklusohutuse harta
12. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Märkused ja täiendused 13. protokolli:
# Punkt nr 13: esialgne kohtumine Juku-Kalle Raidiga jäi ära, lepitakse kokku uus. Olger
tegeleb sellega.
Märkused ja täiendused 14. protokolli:
# Punkt nr 14: 17. märtsiks peavad olema juhatuse liikmete ametijuhenid üle vaadatud. Anni
saatis need kõigile juhatuse listi.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas 13. ja 14. juhatuse koosoleku protokolli
3. Noortepoliitika infominutid
Noorsootöö seadus
Haridus- ja teadusministeerium teatas Noortepoliitika Nõukogu istungil, et mõiste
noortevolikogu kirjutatakse eraldi paragrahvina noorsootöö seadusesse sisse, kuid ei kasuta
mõistet noortevolikogu. Eelnõu läheb uuele kooskõlastusringile. Ministeeriumis on valmisolek
minna eelarvega valitsuskabinetti ja Riigikokku. Mais peaks see jõudma valitsusse ning
sügiseks saab ka seadustatud. Maavalitsus, Maaomavalitsuste liit ning ka ilmselt Sise- ja
Sotsiaalministeerium on sellele siiski veel vastu.
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Valdkondlikud arengukavad
ENLi ettepanekuga ministeeriumite valdkondlikes arengukavades ära tuua noortele suunatud
tegevused, ei ole Haridus- ja Teadusministeerium nõus. Aga kui eelnõu jõuab Riigikokku,
läheb ENL selle ettepanekuga sinna.
# ENL kooskõlastas Noorsootöö strateegia rakendusplaani.
# ENL jättis kooskõlastamata 2008 aasta tegevuste aruande.
# 3. aprillil peaks tulema haridus- ja teadusministri kirjalik vastus ENLi selgitustaotlusele
noorsootöö rahastamise kohta.
Noortepoliitika platvorm
Noortepoliitika platvormi koostamise töögrupi tegevus sujub. Toimunud on 6 kohtumist.
Töö protokollimise osas on tulnud ettepanekuid koostada stenogramme.
Platvorm valmib aprilli alguseks. See pannakse ENLi kodulelehele üles. Mille järel peaks ENLi
liikmetel olema 2 nädalat aega dokumendiga enne üldkoosolekut tutvuda.
4. Maakondlike ja KOV osaluskogude noorteprojekt
Noortekogude oma veebileht on valmimisel: veebikujundus, sisuhaldus, uudistemoodul, RSS,
fläsh, galerii jne.
Mai kuus (21. nädalal) hakkavad ka maakondade külastused noortekogude projekti raames.
Kohtutakse maakondlike ja KOV noortekogudega. ENTK-st avaldanud soovi kaasa tulla Andres
Lokk. Kavas olevate teemaplokkide testimine toimub Järvamaal. Ühe nädalaga on plaanis
puudutada 3 teemat.
Kristo soovitab ENLi meeskonnaliikmetel üritustel osaleda ning ütleb ka täpsemad ajad.
# 21-22. märtsini toimub järjekordne noortekogude kohtumine. Koht on veel lahtine
# 31. juulist- 2. augustini toimub noortekogude suvekool.
5. Venekeelsed noorteühingud
Aune ja Anni kohtusid eelmisel nädalal kokku Lianne Ristikiviga MEISist venekeelsete noorte
kaasamise ja selleks vajalike rahaliste vahendite asjus. Kokkusaamine ei olnud eriti
tulemuslik. MEIS näeb end pigem bürokraatiamasinana, kes valmistab ette riigihankeid jms.
Ka nende toetuskonkursid ei vasta ENLi profiilile. MEISist soovitati rääkida Rahvastikuministri
bürooga.
6. Osalusmetroo välikampaania tagasiside kokkuvõte
16.-28. veebruarini toimus Tallinna kesklinnas koostöös JCDecaux Osalusmetroo
välikampaania. Selle aja vältel toimusid kolmes täislahendusega bussipaviljonis erinevad
tegevused: elav raamatukogu, kudumisgraffiti, lahkumisteenus. Võimalik oli mängida osaluse
veebimängu, mille raames loositi välja noortevahetus Türki. Toimus flash mobe ning
heategude purki sai lisada heategusid.
Kokku eksponeeriti osalusmetroo kampaania reklaami 44 reklaampinnal (sealhulgas
erilahendusega bussipaviljonid (3 tk), kokku: 15 reklaamkülge)
7. Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni liitumine ENLiga
EKNO liitumisdokumendid on olnud ENLi juhatuse listis ja nendeg on kõigil võimalus tutvuda.
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Tõstatus küsimus, kas ENL peaks senisest enam tähelepanu pöörama ka teistele
erivajadustega ja puuetega noorteorganisatsioonidele.
Anni arvab, et eraldi seda teha vaja ei ole. Selleks on puuetega noortel ka oma vastavad
katuseorganisatsioonid, näiteks Tallinna Puuetega Inimeste Koda. ENL katab noorte üldisi
vajadusi.
Otsus: ENLi juhatus otsustas Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni vastu võtta ENLi liikmeks.
8. Ülevaade tulumaksukomisjoni tegevusest
Tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA-de nimekirja haldamiseks on Maksu- ja Tolliameti
juures komisjon, mis kohtub 2 korda aastas. Seda juhib Maksu- ja Tolliameti ametnik.
Komisjon on kokku kutsutud EMSLi eestvedamisel eesmärgiga. ENLi esindab Ulrika Hurt.
Tulumaksukomisjoni ülesanded:
- õigus tulumaksusoodustusi saajate nimekirjast välja arvata organisatsioonid, kes ei ole
maksnud makse või ei ole esitanud õigeaegselt majandusaasta aruandeid;
- uute MTÜ-de kandmine soodustuse saajate nimekirja
- samuti jälgib komisjon, kas organisatsiooni sisuline tegevus langeb kokku selle tegevuse
eesmärkidaega.
Nimekirjas olijatel on kohustus oma tegevusi deklareerida (annetused, stipendiumid jt)
9. ENLi sponsorid ja partnerid, 16. märtsi PR koosolek
Esmaspäeval, 16 märtsil toimub ENLi PR koosolek.
- Meelika räägib ENLi meediastrateegiast
- Kõne alla tuleb ENLi reklaamlepingu põhi. Jaan vaatab selle üle.
- Cristo teeb kokkuvõtte ENLi sponorite ja partnerite leidmise edukusest.
10. Välissuhete infominutid
Jaan osales 8-11. märtsini Prantsusmaal Strasbourgiis Advisory Concil koolitusel. See oli
Euroopa Nõukogu ja Noorte- ja Spordi Peadirektoraadi üritus. Üritus andis ülevaate Advisory
Council tööst.
Hispaanias toimub järgmine sellelaadne üritus, esimene korraline kosolek, Joint Council,
milles olsalevad 49 liikmesriigi valitsuste esindajad. Ürituse teemaks on eelarved järgmiseks
aastaks jne. Valitakse Advisory Councili juhatus ja programmikomitee. Jaan tõenäoliselt
kanideerib ka programmikomitee liikmeks. Juuni alguses on programmikomitee koosolek.
Aprilli algul Põhja- ja Baltimaade koostöövõrgustiku kohtumine, tüüpiline 1 kord aastas
toimuvate partnerite kohtumine.
Achenis Saksamaal toimub augustis Karl Suure noorteprojektide lõpuüritus, kus soovitakse
näha projekti partnerite juhatuse esindajaid.
11. Euroopa liiklusohutuse harta
Euroopa liiklusohutuse harta on rohujuuretasandil liikumine, mille eesmärgiks on ühiselt. leida
konkreetseid lahendusi igapäevatöös ja -elus esilekerkivatele liiklusohutusega seotud
probleemidele. See loodi Euroopa Komisjoni Energeetika ja Transpordi Peadirektoraadi juurde
2004 aastal. Praeguseks on sellega liitunud üle 1200 organisatsiooni ja see on suurim
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liiklusohutuse platvorm Euroopas. Selle eesmärgiks on kaasata ohutu liikluse tagamiseks
kodanikuühiskonna kõige erinevamad osapooled: firmad, assotsaoonid, linnad, institutsioonid
ja mittetulundusühingud, et saavutada ühine dialoog selle probleemi lahendamiseks.
Projektis osalevate organisatsioonide
:http://www.erscharter.eu/

tegevusplaanidega

saab

tutuvuda

kodulehel

ENLi kutsutakse hartaga ühinema. Vastavatest kohustustest ENLile uurib Kerlin.
12. Muud teemad
- Infoportaal 1188.ee pakkus noorteühendustele ja MTÜ-dele mõeldud koostööpaketti. Sellest
ütleb ENL ära, kuna otsest vajadust portaalis olla ENLil ei ole.
- Järgmised üritused:
# 20. märts - Tallinna Ülikooli kevadballil osaleb Jaan Urb
# 20. märts, kell 16:30 - ENLi meeskonnaüritus
# 21.-22. märts - noortekogude kohtumine Tallink Express Hotellis
# 28 märtsi - noorteühenduste kaasamiskoolitus „Kaasamine ja osalemine“ Tallink SPA
Konverentsikeskuses
# 1 aprill, kell 16:00- 18:30 toimub ENLi rolli arutelu
# 8. aprill, kell 17:00 - juhatuse koosolek
# 16. mail toimub ENLi üldkoosolek
HTMi noorteosakonnaga kohtumise asjus suhtleb ministeeriumiga Martti.
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ENLi juhatuse 16. koosolek
Protokoll
Aeg: 08. aprill 2009 kell 1800
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Jaan Urb, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Meelika Jürisaar, Martina Tramberg, Martti Martinson
(skype)
Külaline: Janar Juhkov (prakikant)
Juhatas: Jaan Urb
Protokollis: Anni Metstak
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. ENLi tegevused seoses EP valimistega
4. Üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
5. Noortepäeva projektist
6. ENLi esindaja HTMi nõukogus „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“
7. Järgmised kohtumised
*********
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus otsustas kinnitada koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
# Olger peab leppima uue aja kokku kohtumiseks Juku-Kalle Raid' iga.
# 13. aprill on viimane platvormi arutelu, peale mida saadetakse materjalid listi.
Meeskonnaliikmed võiksid leida mahti kaasa mõelda!
# Martti lepib HTMi noorteosakonna ja ENLi vahelise kohtumise aja kinni.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. ENLi tegevused seoes EP valimistega
Jaan, Meelika ja Anni on arutanud ENLi tegevusi seoses EP valimistega suvel. Seose sENLi
hõivatusega varivalimiste projektiga, ENL väga suurelt midagi ei korralda. Anni, Meelika ja
Martti kohtusid ka AEGEE Tallinnaga, kes soovivad üheskoos midagi ette võtta.
Meie mõte on korraldada ühine debatt kõikide parlamendi erakondade noortele
kandidaatidele Euroopa Parlamenti. Suure tõenäosusega toimub see 15. mail alates kell 1400
kuni 1700 Euroopa majas. Õhtu päädib õhtusöögiga. Debatile kutsume ka YFJ juhatuse
liikme, kelle ülesandeks oleks olla ekspertrollis. YFJ esindaja jääks ka järgmisel päeval
toimuvale ENLi üldkoosolekule ja sünnipäevale.
ENLi poolt korraldavad üritust Jaan ja Meelika, Anni on ka kaasas korralduspoolega.
Anni saadab kutse YFJ presidendile.
Meelika hoolitseb ruumide eest. Kerlin vaatab kohvipauside üle.
Üritusele ootame kõiki, ka liikmete esindajaid. Kuna aga ruum on väike, siis igast
liikmesorganisatsioonist maksimaalselt 5 inimest.
Jaan modereerib debatti.
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Debati järgsel õhtusöögil osalevad Jaani ettepanekul ENList Jaan, Anni ja Meelika. Võimalik,
et saame kohtu juurde luua.
Jaan ja Meelika peavad nõu, et kuidas üritusega meediasse jõuda! Lauri toetab seda ideed.
4. Üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
Juhatusel tuleb kevadisel üldkoosolekul anda tegevuskava ülevaade. Jaan teeb ettepaneku, et
seda peaks ühtse struktuuri alusel tegema üks inimene, ning pärast küsimustele vastavad
valdkonnajuhid. Lauri arvates aga peaks iga juhatuse liige aga ise oma valdkonnaarengutest
ettekande tegema. Selle küsimuse üle otsustatakse järgmisel korral.
Töögrupid on end tõestanud Üldkoosolekul, seepärast teeme seda ka seekord. Noortepoliitika
platvormi aruteluks moodustame 3-4 töögruppi. Martti on vastutav Üldkoosoleku selle bloki
eest.
Arengukava üle peab Jaan Aunega nõu.
ENLi meeskond arutas võimalike uute juhatuse liikmete rolle ning ka konkreetseid nimesid.
Anni ütleb, et liikmetelt on tulnud tagasisidet, et Üldkoosoleku materjalid võiksid varem valmis
olla. Sellesse peavad oma panuse andma kõik juhatuse liikmed.
Kevadisel üldkogul oleme tavaliselt ka külalistele sõna andnud. Anni ettepanek on, et seekord
piirduma Euroopa Noortefoorumi YFJ esindaja sõnavõtu ning tervitusega.
5. Noortepäeva projektist
Martinal pole peale 2 tööpäeva palju rääkida, ent arvab, et Noortepäeva slõugani võiks
käesoleval aastal formuleerida küsimusena. Kui inimene näeb seda tänaval, siis ta küsib seda
endalt. See läbi saaksime tegevusi suunata nii, et osalejad saaksid leida küsimustele
vastuseid just Noortepäevale.
Martinal on veel mõte, et tuua kohale ka edukaid noori, kes on teinud julgeid otsuseid ja on
täna jõudnud oma valdkonnas tegijate hulka. Martina mäletab enda teismeeast veel, et sageli
küsiti endalt, et kes ma olen ja mida ma soovin saavutada?
Noortepäeva seminari tutvustuse saadab Anni Martinale edasi. Jaan on selle eest hetkel
vastutav. Jaan tahab veel kord AEFiga nõu pidada selle projekti teemal. Jaan loodab
taotlusega 2 nädalaga ühele poole saada.
6. ENLi esindaja HTMi nõukogus „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“
Otsus: ENLi esindajaks otsustas juhatus määrata HTMi „Eesti ühiskonna väärtusarendus
2009-2013“ nõukogusse Erki Kaikkoneni.
7. Järgmised kohtumised
Järgmine juhatuse koosolek toimub 23. aprillil algusega kell 1700.
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ENLi juhatuse 17. koosolek
protokoll
Aeg: 23. aprill 2009
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Jaan Urb, Lauri Alver, Aune Lillemets (skype), Ulrika Hurt,
Cristo Pajust
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Meelika Jürisaar, Martina Tramberg, Kerlin Remmel
Külaline: Janar Juhkov
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. ENLi potentsiaalsed partnerid erasektoris
4. Noortepäev 2009
5. ENLi välissuhted ja NBCMi kohtumine Vilniuses
6. EMSLi arendusprogramm
7. Noortepoliitika infominutid
8. Avalike suhete infominutid
9. Noorsooühing Põlvkond ENLi liikmeks vastu võtmine
10. ENLi juhatuse valimised 16. mail 2009
11. ENLi Üldkoosolek 16. mail
12. Varivalimiste projektist
13. ENLi eelarvekärped
14. Kvaliteedihindamine
15. Kutsed
16. Järgmised koosolekud ja üritused
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
# Punkt nr 3. Euroopa Parlamendi valimiste debatt toimub 14. mail Euroopa Liidu Majas.
Esmaspäeval/teisipäeval saadetakse kutsed organisatsioonidele.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. ENLi potentsiaalsed partnerid erasektoris
Cristo annab oma ülesanded üle Meelikale, kuna ta ise ei jõua sellega enam töökohustuste
tõttu tegeleda. Cristo edastab Meelikale esmaspäevaks kõik kontaktid, kellega ta on suhelnud
ja kellega ei ole ning Meelika hakkab neid järgmiste nädalate jooksul läbi helistama.
Cristol ei ole hetkel partnerite kokkulepete osas uut informatsiooni.
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4. Noortepäev 2009
Potensiaalne peateema: Ole oma elu Superkangelane
Noortepäeva osaluse teema jääb samaks nagu varasematel aastatel. Martina mõte on luua
õhkkond, mis õhutaks noorte enda initsiatiivi, et noored saaksid katsetada ja luua.
Töötoad
Koostöös Kultuuritehasega valmivad erinevad töötoad: muusikainstrumentsiooni ja liikuvate
piltide workshop ning tänavatsirkuse töötuba. Varasematest aastatest jääb alles ka jalgpall.
Meelika soovitab teha uuesti ka elavat raamatukogu.
Esinejad
Traffic ei saa tulla. Põhimõtteline nõusolek on saadud Ska Factorilt ning Death Riders'ilt.
Martina on rääkinud ka Popidiotiga.
Reklaam
Ole oma elu superkangelane: seos superkangelase ikooniga - sinu võimuses on muuta seda,
kuidas sa elad ja oled, olla erinäeoline. Reklaamiagentuur Taevas on nõus kujundama
Noortepäeva videoklipi ja reklaamikampaania väljanägemise. Järgmisel nädalal esitavad
ideed.
Võimalik koostöö Prismameediaga: noorte videoklipid, parimad lähevad reklaamklipina üles.
Noortepäevale tuleb videoklipp - seda saab näidata Foorumi ekraanil Tallinnas 2-3 nädalat
enne Noortepäeva.
Viru Keskuse Bussiterminali all korraldavad Õed Laugased kunstinäitusi. ENLil on võimalik
valida endale reklaampindu. Hinnaklass oleks 4000 EEK koos käibega 3 kuu peale.
Anni paneb südamele, et seoses majandusliku olukorra ja eelarvekärbetega soovitab
kokkuleppeid hetkel mitte sõlmida.
5. ENLi välissuhted ja NBCMi kohtumine Vilniuses
Jaan tutvustas põgusalt NBCMil käsitletud teemasid. Oluline on ära märkida, et 2010. aasta
NBCMi pakkusid Jaan ja Anni välja, et see toimub Tallinnas, üldjuhul aprillis. Rahastus tuleb
sellele Põhjamaade Ministrite Nõukogust, millega on üldjuhul tegelenud DUFi esindajad.
NBCMil käsitleti pikalt ka YFJ uue peasekretäri valimisi, kus nüüd on sõelale jäänud 2 itaallast.
Intervjuud nendega toimuvad skype teel, ja Jaan aitab intervjuusid läbi viia.
6. EMSLi arendusprogramm
Anni on saatnud listi aruandeid ning kõigil on võimalus nendega tutvuda.
Mõned ülesanded, mis EMSLi arenguprogrammist jäänud on:
Aune tegeleb liikmepaketi täiendamisega
ENLi Hea tava valmib ning läheb allkirjastamiseks enne juhatuse valmisi.
EMSList on saadud tabel, mida hakkavab Aune täita, et teada saada liidu ning liikmete
omavahelisi suhteid.
Arenguvajadused on kaardistatud, partneri leidmisega hakatakse tegelema augusti lõpus ja
sügisest leitakse partner konkreetsete probleemide lahendamiseks. EMSL aitab neid leida.
Anni võtab selles osas Jaani ja Olgeriga ühendust.
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7. Noortepoliitika infominutid
- Noortepoliitika platvorm valmib maiks.
- Noorsootöö seaduse osas on vastatud HTMile.
- Esmaspäeval toimus poliitiliste koja kohtumine. Nemad on uue noorsootöö seaduse
toetamisest huvitatud.
- Teisipäeval toimus kohtumine SA INNOVE väliskülalistega. Karjääriteenuste arendamine on
jätkuvalt teemaks. Inglismaa ja Taani on siinjuhul Eestile eeskujuks. Neisse riikidesse on ENLil
plaanis ka õppereisile minna.
- Viimane noortepoliitika platvormi koosolek toimub 30. aprillil. Pärast seda toimub õhtusöök
restoranis Dominic.
- Noortepoliitika ja välissuhete juhthrupp koguneb koolitus-väljasõidule sel pühapäeval
Uniquestay hotelli Tallinnas.
8. Avalike suhete infominutid
- Meelika on kokku pannud kommunikatsioniuuringu, mis ootab ENLi meeskonnalistis
tagasisidet homseni.
- PR töögrupp tuleb esimest korda kokku 6. mail.
- Sel nädalal saadeti koos teise noorteühenduste katuseorganisatsioonidega välja pöördumine
noorte osaluse suurendamiseks Minu Eesti mõttetalgutel, mis meedias ka kajastamist leidis.
- Meelika ei ole jõudnud tegeleda meediakonverentsiga. Ürituse korraldamine on hetkel
küsimärgi all. TSNA on lubanud rahastada 40 000 ning KOV kinnitamata andmetel 10-15 000
EEK eest. Ajakirjanikel on raske mõista ürituse olulisust. Meelika on kohtunud Õhtulehe ja
Eesti Päevalehe esindajatega.
9. Noorsooühendus Põlvkond ENLi liikmeks vastu võtmine
Põlvkond on venekeelne noorteühedus, mida teatakse üsna hästi. Nad on
Taekwondooga ning jõudnud sealt noorsootöö juurde. Nad on ka ühed
eestkõnelejad. Korraldavad suuremaid üritusi. Nende projektid toetavad noorte
ühistegevusi ning nad teevad palju koostööd vähemusseltsidega. Põlvkonnal on
Nõmmel koos spordikompleksiga. Põlvkonda kuulub umbes 150 noort inimest.

tegelenud
lõimumise
ja vanade
pool maja

Otsus: ENLi juhatus otsustas võtta MTÜ Põlvkond ENLi liikmeks.
10. ENLi juhatuse valimised 16. mail 2009
Anni rõhutab, et kõige rohkem peab rõhku panema esimehe leidmisele, kes oleks piisavalt
pädev hiljem meeskonda juhtima. Esindusliku CV asemel peab jälgima pigem inimese soovi
ENLis midagi ära teha.
Ulrika soovitab potentsiaalsed juhatuse liikmed omavahel
kokku viia enne
kandideerimisavalduste sisse andmise tähtaega 6. mail, et neid motiveerida veel enam
kandideerima.
Kohtumine toimub 4. mail kell 18:00 ENLi kontoris.
Anni palub kõgilt juhatuse liikmetelt 5-6 lauselist oma tööd tutvustavat teksti 27. aprilliks
Meelikale saata.
Meeskond arutab võimalike kandidaatide sobivuse üle.
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Anni kirjutab kirja kõigile, kes on suvekoolis ja talvelaagris ning koolitustel rohkem osalenud.
Poliitilised võiksid samuti oma kandidaadid välja panna.
11. ENLi Üldkoosolek 16. mail
ENLi üldkoosoleku ettevalmistuste eest vastutavad Anni ja Olger.
1. tegevuskava aruanne – Anni on selle üles pannud. Palve on kõikidel seda täiendada.
Rõhutada muutust ning tulemust, mis on saadud tegevuse järel.
2. eelarve ja majandusaasta aruanne on Ulrika vastutada.
3. Noortepoliitika platvormi tutvustamise ja poliitilise pöörudmise osaga tegeleb Martti.
3 planeeritud töögrupi juurde lisandub neljas: rahumeelse meeleavalduse reeglite paika
panemise töögrupp.
Üldkoosolekut juhtatavad Olger ja Jaan.
Majandusaasta aruannet tutuvustab Ulrika.
Kõik aruanded kannavad ette koosoleku juhatajad. Valdkonnajuhid vastavad esitatavatele
küsimustele.
Üldkoosoleku järel toimub ENLi sünnipäevapidu. Tehnilise ettevalmistuse eest vastutab
Kerlin.
Anni palub kõigil tähtaegadest kinni pidada, et saaksime materjalid kiirelt valmis!
ENLi üleminekuüritus toimub 17.-19. juuli 2009.
12. Varivalimiste projekstist
Projektijuhi konkurss on lõppenud. Kandidaate hakkavad intervjueerima Anni, Jaan ja
Martti. Nemad lepivad kokku ka ajad.
13. ENLi eelarvekärped
Täna teatas Katrin Olt Haridus-ja Teadusministeeriumist, et Hasartmängumaksu Nõukogu on
otsustanud vähendada sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi valdkonnas
suure- ja keskmisemahuliste projektide kogumahtu 35 % võrra. ENLile tähendab see
1 440 000 kroonise eelarve asemel 936 000.00 krooni suurust summat.
Anni, Ulrika ja Meelika konsulteerivad juristidega.
14. Kvaliteedihindamine
Noortepoliitika tegevuskava all on kirjas, et 6 organisatsiooni teeb selle läbi. Lauri sõnul on
kõigil üritustele kvaliteedihindamisest räägitud.
Anni teeb ettepaneku, et alustame ENLi kvaliteedihindamist üleminekuüritusel.
15. Kutsed
Noored Sotsiaaldemokraadid kutsuvad 9. mail Paide Kultuurimajas toimuvale XVI Kongressile.
Üritus algab kell 12:00. Osalemissoovist/mitteosalemisest saab teatada kuni 5. maini.
16. Järgmised koosolekud ja üritused
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7. mai kell 17:00 - juhatuse koosolek
7. mai kell 19:00 – ENL juhtkond kohtub revisjonikomisjoniga
28. aprill kell 17:00 – SWOT arutelu ENLi kontoris
4. mai kell 18:00 – ENLi juhatuse valimiste infopäev kontoris
6. mai kell 18:30 - PR töögrupp koguneb
14. mai kell 14:00 Europarlamendi debatt Euroopa Liidu Majas
17-19 juuli 2009 juhatuse üleminekuüritus
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ENLi juhatuse 18. koosolek
protokoll
Aeg: 07.05.2009
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver (skype), Aune Lillemets (skype), Ulrika Hurt, Jaan
Urb
Meeskonnaliikmed: Meelika Jürisaar, Martti Martinson, Aire Nurm, Anni Metstak, Kerlin
Remmel, Martina Tramberg, Kristo Notton
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Noortepäev 2009 ettevalmistused
4. Üldiselt juhtimisest
5. PR töögrupi I kohtumine
6. Maakondlike noortekogude ja KOV osaluskogude projektist
7. ENLi üldkoosolek ning juhatuse valimised 16. mail 2009
8. Noortepoliitika infominutid
9. Varivalimised
10. Välissuhete infominutid
11. Aasta Tegija ning Kõige Noorem välja kuulutamine
12. ENLi eelarve
13. Kutsed
14. Olulised kuupäevad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
# Punkt nr 3: Cristo ei ole edastanud Meelikale ENLi potentsiaalsete partnerite nimekirja.
# Punkt nr 6: EMSLi arendusprogrammiga ei ole jõudnud Anni tegeleda.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. Noortepäev 2009 ettevalmistused
Noortepäev esialgsete plaanide kohaselt ikkagi toimub ning ENL püüab ürituse läbi viia
erasektori toel. HTMil on kohustus kärpida 8% kõikidelt oma tegevuskuludelt. Kas ENLilt ka
summasid maha võetakse selgub mai lõpus-juuni alguses.
Meelika osales Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu töögrupis, mille kaudu saab
Noortepäeva korraldamiseks lisaks 32 000 EEK. Anni ja Martina kirjutavad taotluse HTMi.
HMNis on alles veel 35 000 EEK.
Meelika, Anni ja Martina kohtusid täna Eesti Jalgpalliliiduga, kes on Noortepäeva
korraldamisest koos ENLiga väga huvitatud. Noortepäev toimub A. Le Coq Arena juures
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päeval kuni Eesti-Brasiilia mängu alguseni. Martina kirjutab nädala lõpuks valmis Noortpäeva
programmi, mis läheb jalgpalliliidu projekti. Jalgpalliliit lubab ka tagada ürituse toimumise
turvalisuse.
ENLil on soov näidata Eesti-Brasiilia mängu areeni kõrval. Selleks on lubanud ekraani hankida
Nike.
Neljapäeval saadakse kokku Avatud Eesti Fondiga. Selle programm Ida-Ida lubab
projektijuhtimist sisse kirjutada. Taotluse peab sisse andma juuni I poolel. Eesmärgiks
korraldada rahvusvaheline seminar.
Projekti kirjutavad Anni, Martti, Meelika ja Jaan lepivad omavahel ka kohtumised kokku.
4. Üldiselt juhtimisest
Jaan võtab kokku viimaste kuude ENLi töö. Viimasel ajal on välja saadetavad sõnumid olnud
koordineerimatud ega jõua ENLi juhatuseni ja meeskonnani. Seda kinnitab viimane juhtum
NPNi nõukoguga. Martti on saatnud selles osas meeskonnalisti ettepanekud, millega Jaani
sõnul tuleb edasi minna.
Viimase minuti avalikud sõnavõtud ja kokkulepped tuleb ära jätta. Näiteks 3 päeva enne
avalikustamist peaksid olema dokumendid valmis, et neid parandada, täpsustada ning
täiendada: päevakorrad, avasõnavõtud, võimalikud vastused küsimustele, slaidid jne.
Üldkoosolek tuleb väga hästi ette valmistada, sh sõnavõtud.
ENLi teadetest jäi sel nädalal näiteks COMEMi üritus välja, millel Jaan osaleb.
ENLi nädalaplaane tuleb täita, et meeskond teaks, mis ENLis toimub. Osal meeskonnaliikmetel
on nädalaplaanid juba kuid tühjad. Organisatsiooni käitumisreegleid tuleb järgida ja neist
kinni pidada. Nii toimub ka organisatsiooni edasine professionaalne areng.
5. PR töögrupi I kohtumine
Juhatus peaks võtma prioriteediks ENLi rolli välja töötamise, sest see sattus PR töögrupi
esimesel kohtumisel küsimärgi alla. Tuleb kaardistada teemad, millel ENL sõna võtab ja ei
võta. Sihte aitab seada ka üldkoosolekul vastu võetav noortepoliitika platvorm.
Osa liikmeid rõhutavad järjekindlalt, et ENL ei tohiks tegeleda üldiste noorteteemadega vaid
peaks olema ennekõike oma liikmete lobiorganisatsioon. Samuti küsiti, kas juhatus otsustab,
kuidas koordineeritakse ENLis avalikke suhteid või teeb seda ainult avalike suhete spetsialist.
ENLi uued liikmed, kes töögrpis osalesid, ei tea eelnevatest aruteludest ja probleemidest
midagi ning neile võis jääda mulje, et ENL ei esinda piisavalt oma liikmeid.
Uus töögrupi kohtumine toimub 20. juulil kell 19:00

6. Maakondlike noortekogude ja KOV osaluskogude projektist
Kristo tutvustab, et rahad noortevolikogude töö tegevuseks ei ole veel maavalitsustesse
jõudnud ning seetõttu töö natukene seisab ja eelarvelisi tegevusi teha ei saa. Hea uudis on
see, et rahad peaksid hakkama varsti liikuma ning pole teada antud, et neid oleks
vähendatud.
Noortekogude käsiraamat
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Noortekogude käsiraamatu kujundus on olemas. Plaan on raamat mais trükki anda. Urmol ja
Maritil käsiraamatu materjalid valmis, kuid osa olulisi peatükke on veel puuudu. Martti ja
Kristo täidavad ära puudujäävad lüngad. Rahastamise ja valimiste peatükk on liiga üldine.
Maakondlik ja kohalik tasand on pisut eristamata, kus jooksevad maakondlikud kohalikku
tasandisse sisse. Terminid on läbisegi: noortekogu osaluskogu mõistes ja maakondlik
osaluskogu mõistes.
Noortekogude veeb
Kristo sai kätte esimese kavandi, mis ei ole hea, jättis kujundajaga töö pooleli ning tegi kahte
kohta päringud, et saada uus kujundus. Noortekogud.ee on nüüd registreeritud.
Noortekogude kohtumised maakondades
Kohtumised toimuvad juunist septembrini ning osaliselt juba ka mais. Andres ENTK-st tuleb
kaasa. Igas maakonnas veedetakse 1 päev, tutvutakse noortevolikogude ja KOVide tööga,
noortekeskustega, koolidega jt kellega saaks teha koostööd. Nädalas plaanitakse külastatada
umbes 3 maakonda järjest.
Vastav kohtumine, et arutada, kuidas edasi minna, toimub: 13. mail kell 19:00 Jaani juures.
7. ENLi üldkoosolek ning juhatuse valimised 16. mail 2009
Eileseks tähtajaks laekus 4 avaldust, seetõttu kandideerimistähtaega pikeneb 11. maini kell
15:00
Avaldused esitasid:
Liikmevaldkond - Raigo Veisberg (Noorte segakoor Vox Populi) ja Marina Vilop (Aiesec Eesti)
Välissuhted - Pilleriin Raudsepp (Rahvaliidu Noored)
Finantsjuhtimine - Ulrika Hurt (Eesti Noorsooprojekt)
Puudu on veel noortepoliitika juht, avalikud suhted ja juhatuse esimees.
Meeskond arutab teiste kandidaatide üle!
Otsus: ENLi juhatus otsustas pikendada juhatusse kandideerimise tähtaega 11. maini kell
15:00ni.
Üldkoosolek
Anni saatis agenda listi. Esmaspäeval kell 17:00 kohtuvad Anni, Olger, Jaan. Selleks ajaks
peaksid slaidid olema olemas. Aune aitab mänge teha.
ENLi arengukava kevadiseks üldkoosolekuks valmis ei jõua. Selleks toimub suvel ENLi
suvekoolis erakorraline üldkoosolek koos töögruppidega.
16. mai kutsed võiks välja saata: ESCU, EÜL, EMSL, HTMi noorteosakonna ja ENTK
esindajatele, samut RMB ja Sotsiaalministeeriumi esindajatele. Anni saadab kutsed teele
homme.
8. Noortepoliitika infominutid
Noorsootöö seaduses on 3 uut mõistet: noorteühingute liit, õpilasesinduste ja
üliõpilaskondade liit. Seadusesse on sisse viidud täpsustus, mis võimaldab ENL'il, EÕEL' il,
EÜL'il saada seadusega kooskõlastatult noorteühingute aastatoetust. Sellest tulenevalt ei
lange katusorganisatsioonidele mingeid soodustusi rahastamises.
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HTMi noorteosakonnaga on kohtumine 11. või 12. juunil. Tegemist on terve päeva kestva
üritusega. Martti ootab meeskonnalt teisipäevaks teemasid, mida HTMiga arutada.
Noortepoliitika platvorm - 14. maiks peavad olema parandused platvormi tehtud.
Üldkoosolekul tehtavad muudatused, millega on juhatus nõus, ei lähe hääletusele, kuid
punktides, millega juhatus ei ole nõus, on liikmetel õigus nõuda eraldi hääletust.
NPNi istung toimub 21. mai, sellele eelnev noorteühingute kohtumine aga esmaspäeval 18.
mail ENLi kontoris.
Kohtumine haridusministriga toimub 19. mail kell 14:00 Tartus. Martti palub meeskonnal
teada anda teemad, mida päevakorda võtta. Meelikal paluks tõstatada noorte teemade
käsitletavuse, et meedia paneks noorteühendusi enam tähele.
9. Varivalimised
Varivalimiste projektijuht Robert on hästi sisse elanud. Juba toimus kohtumine ENEBis, millel
Robert osales koos Anni ja Meelikaga. Projekti ajagraafikust ollakse umbes kuu aega maas
ning hetkel tegeldakse tegevuskava ajagraafikusse saamisega. Robert on kõigile headele
mõtetele ja ideedele avatud. Varivalimistele on tehtud eraldi meililist, kus ENLi meeskond
saab vajadusel kaasa rääkida.
Kohtumine projekti partnerite Allianssi ja Helsinki linnvalitsusega on pühade tõttu edasi
lükatud ja toimub tõenäoliselt, 24. augusti paiku.
10. Välissuhete infominutid
ENLil puudub seisukoht Noortefoorumi peasekretäri osas - Kandidaate on 2 itaallast Davide ja
Guiseppe. Intervjuudest ilmnes, et Davide võiks olla konkreetsem. Guiseppel on mitmeid
eeliseid. Teda toetavad ka Johan ja Christopher (YFJ juhatuse liikmed), kuna ta tunneb
organisatsiooni. Lõunapoolsed organisatsioonid toetavad Guiseppet samuti.
ENLi noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kohtumine läks hästi. Juhtgrupi liikmed tõid välja,
et ENLi liikmed on vähe välismaistel üritustel osalenud. Thea Sogenbits YMCA Eesti
esindajana avaldas arvamust, et ENLi juhtkond otsustab, keda välislähetusse saata.
Välispakkumised ei jõua sageli liikmeteni. Nendest võiks teha eraldi lühikese e-maili ning
juurde panna viited, kus asub terviktekst – Meelika vastutab selle eest!
Kui YFJ Courier ilmub, on meeskonnal 2 päeva aega otsustamiseks (reede hommikuni),
pärast seda läheb see liikmetele avalikuks. Erandid on YFJ liikmekogud ja üldkoosolekud,
samuti NBCMi kohtumised ning eesistuja maade noorteüritused.
ENL peaks paika panema ka Eesti – Soome noorteühenduste Liitude kohtumise aja.
11. Aasta Tegija ning Kõige Noorem välja kuulutamine
Nominente on laekunud vähe. Meelika teeb ettepaneku, et edaspidi võiks ENL ise kandidaadid
esitada ning jätta liikmetele võimaluse kommenteerimiseks ning oma kandidaatide
täiendavaks esitamiseks.
Auhinnad antakse üle ENLi sünnipäeval 16. mail kohvikus Boheem.
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12. ENLi eelarve
Kui majandusaasta aruanded on tehtud, saab Innaga rääkida ka raamatupidamiskulude
allahindlusest, kuna projektikulud on vähenenud.
Ulrika soovitab eraldada igast projektist 1 500 - 2 000 EEK raamatupidamiskulude katteks.
Anni pooldab uue projekti kirjutamist ning kirjutada raamatupidamine sinna sisse. Hetkel on
neid kulusid 8 024 eek kuus.
Ulrika annab 2009. eelarve kinnitamiseks üldkoosolekule.
Tarkade Otsuste Fondist – toimub uus kohtumine selleks Jaani juures. Jaan teeb ettepaneku,
et projekti eest vastutab Martti. Jaan lihvib eeltaotlust. Üle tuleb vaadata veel meetme
määrus. Samuti peab suhtlema üle partneritega.
Jaan soovitab suurem projekt kirjutada juuli teises pooles. Mingisugused meetmed võivad
avaneda enne jaanipäeva. Jaan ise on vabam sügisel ja tal on ainult ideid vaja, mida
kirjutada.
13. Kutsed
Noored Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakonna Noortekogu peavad 9. mail Paides ja Rakveres
kongresse, kuhu on oodatud ka ENLi esindajad.
14. Olulised kuupäevad
13. mai kell 19:00 - noortekogude kohtumine Jaani juures
16.mai - ENLi üldkoosolek UNICEFi majas
18. mai - Nooprtepoliitika Nõukogu ümarlaud
19. mai kell 14:00 - kohtumine haridusministriga
21. mai - Noortepoliitika Nõukogu istung
11. või 12. juuni - kohtumine HTMi noorteosakonnaga
20. juuli kell 19:00 – PR töögrupi kohtumine
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ENLi juhatuse 19. koosolek
protokoll
Aeg: 28.05.09
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver (skype), Jaan Urb, Aune Lillemets (skype), Cristo
Pajust (skype), Ulrika Hurt
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson (skype), Meelika Jürisaar, Anni Metstak, Martina
Tramberg, Ott Heidmets, Marina Vilop, Pille-Riin Raudsepp, Kerlin Remmel
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Üldkoosoleku tagasiside
4. Noortepoliitika infominutid
5. MTÜ SeeMe liikmeksastumine ning muud liikmeküsimused
6. Varivalimised
7. Koostöömemorandum EÜLi ja EÕELiga
8. ENLi juhatuse liikme tegevpoliitikas osalemine
9. Euroopa liiklusohutuse harta kutse leppe allkirjastamisele 17. juunil 2009
10. Juhatuse üleminekuüritus
11. ENLi esindaja määramine hindamiskomisjoni "Kaasav, mitmekesine ja turvaline
üldharidus"
12. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!

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

# Protokoll nr 17, punkt nr 3: Cristo ei ole edastanud Meelikale ENLi potentsiaalsete
partnerite nimekirja.

# Protokoll nr 17, punkt nr 6: EMSLi arendusprogrammi osas on toimunud koosolek, kus
peateemaks oli raamatupidamine algajatele. Endiselt on üleval samad teemad, mis varem.
Protokollid selle kohta on kõigile saadetud.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3. Üldkoosoleku tagasiside
52-st noorteühingust oli üldkoosolekul kohal 35. Tulevikus võiks vältida pisiapsakaid. Seekord
oli raskusi dokumentide õigeaegse valmimisega üldkoosolekuks. Revisjonikomisjoni
kohtumine pidi toimuma 2 nädalat enne üldkoosolekut, kuid komisjonist lähtuvatel põhjustel
jäi see ära. Ulrika sõnul oli üldkoosolek väga hea ja tagasiside positiivne. Päevaga jäädi
rahule. Meelika lisab, et osa inimesi segas üldkoosolekule vahele ja naeris juhatuse
kandidaate välja, mis ENLi ja teiste liikmesorganisatsioonide suhtes on lugupidamatu ja
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lubamatu. Sõnavõttude puhul tuleks inimestest siiski lugu pidada ja juhatus võiks koosolekut
juhtides sellele enam tähelepanu pöörata.
Noortepoliitika platvorm
Jaan rõhutab, et noortepoliitika platvormi tugevdamise ja propageerimisega tuleb jätkuvalt
tegeleda, kuna osa liikmeid hääletas selle vastu. Tundus, et liikmetel on jäänud platvormi
kohta pisut infot saamata. Ilmselt ei viitsita ka ise asjasse süveneda. Edaspidi tuleb seda
paremini kommunikeerida ning enam isiklikku suhtlemist rakendada. Suur osa liikmetest ei
olnud jõudnud platvormi enne üldkoosolekut läbi lugeda ega olnud enam kursis ka oma
organisatsiooni tehtud muuatusettepanekutega. Platvormi kooskõlastusaeg oleks pidanud
olema pikem, sest seda jõuti arutada ainult organisatsioonide juhatustes.
Martti palub, et ENLi juhatus ja meeskond toetaksid teda platvormi edasises töös senisest
rohkem.
4. Noortepoliitika infominutid
Eelmisel nädalal toimus kohtumine haridusministriga. Kokkuvõte sellest saadeti ka
meeskonnalisti. Esmaspäeval saadeti välja pressiteade noortepoliitika valitsuskomisjoni kohta.
Avalikust sektorist ei ole selle kohta arvamusi tulnud. Sama kiri saadeti ka Andrus Ansipile
ning sel teemal võiks peaministriga pärast valimisi ka kohtuda. Ühendust võiks võtta samuti
sotsiaalministriga.
Tagasisidet kirjale tuleb kindlasti ka NPNi ümarlaual ja suveseminaril. Rääkida tuleb EÜLi ja
EÕELiga. Suve jooksul tuleb välja töötada uue valitsuskomisjoni töökord ja -põhimõtted ning
seejärel minna sellega sügisel poliitilisele areenile.
Kolmapäeval toimus koosolek ENTK-s. Arutluse all oli mitteformaalse õppe instrumendi välja
töötamine, kuidas tööandajad saaksid tööle võtmisel arvestada oskusi, mida noored on
omandanud noorteühendustes osalemise kogemuse kaudu. Selle jaoks on vaja välja töötada
süsteem.
Neljapäeval toimus NPNi istung. NPNi ümarlaud toimub 5. juuni ENLil kontoris.
11. juunil on HTMi ja ENLi väljasõit. Martti palub teada anda, kes oleksid nõus seal osalema.
Noorteosakond on lisanud kohtumisele ka mitmeid uusi teemasid.
5. MTÜ SeeMe liikmesastumine ning muud liikmeküsimused
MTÜ SeeMe on Tallinna Pedagoogilise Seminari tudengite loodud MTÜ. Algne plaan oli
noortevahetuse organiseerimine Armeeniaga. Liikmed on mitmed teised noored, tegelevad
kultuuride vahelise õppimisega. Hetkel on nende tegevus veel väga laiali valguv. Rahastust on
saadud ENEBist. Nad on väga huvitatud laiemast koostööst teiste noorteorganisatsioonidega
ja iseenda määratlemisest.
Väiksestele ja alles kujunevatele ENLiga liituda tahtvatele noorteorganisatsioonidele soovitab
Ott teha mentorlusprogrammi, et aidata neil kujuneda tugevaks noorteorganisatsiooniks.
Otsus: ENLi juhatus otsustas võtta MTÜ SeeMe Eesti Noorteühenduste Liidu
liikmeks.
MTÜ NB on esitanud avalduse ENList välja astumise kohta, kuna kõik nende liikmed on
keskealised ja neil ei ole võimalik ajanappuse tõttu ENLi tegemistest osa võtta.
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MTÜ Zerkaloga ei ole võimalik saada ühendust. Ükski kontakt ei vasta juba pikemat aega.
Organisatsioonil puudub sisuline tegevus.
MTÜ NOVA ei ole nõus ise avaldust ENList välja astumiseks esitama ning palub end välja
arvata ENLi juhatuse otsuse alusel.
Aune juhib tähelepanu, et vaja oleks täpsustada ka ENLi põhikirja, mis puutub liikmete vastu
võtmist (ei ole kindlaid kriteeriume, millest valikul lähtuda) ja välja arvamist. Esitame
vastavad ettepanekud järgmisel üldkoosolekul.
Otsus: ENLi juhatus otsustas ENLi liikmeskonnast välja arvata MTÜ Zerkalo, MTÜ
NB ning MTÜ NOVA.
6. Varivalimised
Varivalimiste teemaline meeskonna koosolek toimub 16. juuni kell 1700 ENLi kontoris.
7. Koostöömemorandum EÜLi ja EÕELiga
Anni tõstatab koostöömemorandumi teema taaskord päevakorda. Martti on kirjutanud drafti
valmis ja hetkel on see EÜLi ja EÕELiga kooskõlastamata. Anni soovitab maha istuda, mõelda
see ENLi poole pealt see läbi ning seejärel kokku saada. Martti soovitab ENLi meeskonnale
panna tähtaja järgmise nädala reedeks ning ülejärgmisel nädalal arutada seda EÜLi ja
EÕELiga.
8. ENLi juhatuse liikme tegevpoliitikas osalemine
Jaan on uurinud Euroopa Noortefoorumi (YFJ) praktikat, kus ei ole erakondliku kuuluvuse ega
poliitilise aktiivsusega probleemi olnud ning rõhutab, et liiga suure kella külge ei ole mõtet
asja panna. Olukord sõltub suuresti inimeset: kui sõna võtta tuleb rõhutada, mis
organisatsiooni alt seda ning anda teada ka Meelikale. Meelika soovitab mis iganes sõnavõtud
informeerida ENLi meeskonnale ja küsida arvamusi enne, kui sellega avalikkuse ette
minnakse.
Ott rõhutab, et siiski peab see jääma konkreetse organisatsiooni põhiseks ja selle
põhimõtetest lähtuvaks. Ei saa vältida seda, et vahel tekib mingil tasandil huvide konflikte,
kuid me peaksime oma eesmärkide saavutamiseks kaasama üha mõjukamaid ja aktiivsemaid
inimesi, kes paratamatult võivad juba olla teiste organisatsioonidega tihedalt seotud.
Jaan soovitab jälgida, kas sõnavõtud on ENLi üldise poliitilise platvormiga kooskõlas või mitte.
Huvide konflikti korral võib võtta sõna ka mõni teine isik, kelle positsioon organisatsioonis ei
ole nii silma paistev.
Aune on saatnud kirja HEA TAVA kohta meeskonnalisti. Tähtaeg selle läbi mõtlemiseks on 10.
juuni.
9. Euroopa liiklusohutuse harta kutse leppe allkirjastamisele 17. juunil 2009
Euroopa liiklusohutuse harta palub ENLil saata oma esindaja 17. juunil toimuvale Eesti
avaüritusele ja sellele järgnevale vastuvõtule. Kerlin uurib homseks, mida ENLilt täpsemalt
seal oodatakse.
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10. Juhatuse üleminekuüritus
Üritus toimub 17.-19. juulil Ida-Virumaal
Ott, Olger, Jaan ja Anni panevad päevakorra paika. Anni palub Aune ka appi.
11. ENLi esindaja määramine - "Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus"
SA Innove on esitanud palve määrata ENLi esindaja 7 tööpäeva jooksul „Kooli poolelijätmise
vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine “
alammeetme "Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus" hindamiskomisjoni. Komisjon on
väga spetsiifiline ja hindamine on väga tehniline. Tööd taotluste hindamisel on väga palju.
Avalikku vooru sellele konkursile ei saa välja kuulutada, kuna sinna on vaja leida väga
pädevat inimest. ENLi esindaja peaks olema eelnevalt selle haridussüsteemiga laiemalt kokku
puutuma.
Otsus: ENLi juhatus otsustas määrata ENLi esindajana komisjonis osalema Martti
Martinsoni.
12. Muud teemad
Finantskäsiraamat
Ulrika tahab nädal enne jaanipäeva struktuuri ENLi meeskonnaga kooskõlastada. Plaanis on
uurida ka ENLi suuremate liikemete, näiteks AIESEC, AEGEE jt praktikaid. Käsiraamatu
formaat tuleb samasugune nagu kvaliteedihindamise käsiraamatu oma. Samuti võiks see olla
võrreldav välissuhete ABC-ga. Anni on suhelnud rootslastega ja uurib veel, kas neil on oma
organisatsiooni vastavat materjali, mida saaks ENLi käsiraamatu koostamisel kasutada. Ulrikal
on valmis ka küsimused, mida nende käest uurida.
Välissuhted
Sügisel toimub Rootsi eesistuja maa noorteüritus: sel ajal valmistatakse ette Ministrite
Nõukogusse minev noortepoliitika raamistik, kuhu võiksid minna Jaan ja Pille-Riin.
Sügisel toimub ka COMEM Torinos (13.-14. november). YFJ maksab kinni 1 delegaadi
esindaja kulud. Jaan teeb ettepaneku, kas on võimalik saata sinna 2 inimest, mis tähendab
ENLile täiendavaid väljaminekuid. Sinna võiksid minna näiteks Ott ja Jaan.
Noortepäev
Noortepäeva slõugan on valitud: Aktivistid töötuks ei jää!
Viru Keskus on nõus Noortepäeva oma infotahvlitel tasuta reklaamima. Samuti saab kasutada
keskuse siseraadiot reklaam klipi jaoks ning ka noorteosakond on koostööaldis.
Õpiasfirmadele on võimalik teha eraldi üritus. Viru keskus annab selleks tasuta pinna.
Internetist teeb tasuta ülekande Noortepäeva kontserditest OÜ Degree. Kohapeal tuleb ka
nende töötuba.
IDA-IDA
Projekti esialgne lähteülesanne on hindajale välja saadetud. Järgmise nädala lõpuks kirjutab
Martina selle kokku. Täpsem kohtumine lepitakse ses osas hiljem kokku.
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ENLi juhatuse 20. koosolek
protokoll
Aeg: 06.08.2009
Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Olger Tali, Lauri Alver, Jaan Urb, Aune Lillemets, Ulrika Hurt (skype)
Meeskonnaliikmed: Liina Männiste, Ott Heidmets, Martti Martinson, Martina Tramberg,
Robert Lang, Marina Vilop, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar, Anni Kuller
Juhatas: Olger Tali
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Noortepäeva viimased küsimused, lahendamist vajavad üksiksasjad, meeskonna liikmete
tööjaotus
4. Suvekooli tagasiside
5. Uue hooaja tähtsamad kuupäevad
6. Uued komisjonide/töögruppide esindajad
7. Noortepoliitika infominutid
8. Tegevuskava vahearuanne
9. Hea Tava kokkuleppe arutelu
10. Vabatahtlike kaasamine
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:

# 12. augustil Noortepäeval toimub EÜLi, EÕELi ja ENLi koostöömemorandumi pidulik
allkirjastamine. Martina vastutab täpse ajakava eest.
# IDA-IDA projekt: Jaan ei ole saanud Kellyt kätte ning hetkel on see ootel.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. Noortepäeva viimased küsimused,
meeskonna liikmete tööjaotus

lahendamist

vajavad

üksiksasjad,

Martina saatis Noortepäeva ülesanded listi ja neid on igaühel võimalik vaadata. Küsimuste
puhul tuleb pöörduda Martina poole.
Martina saadab listi ka täpse Noortepäeva ajakava.
ENLi ja partneroganisatsioonide bannerid tuleb kokku koguda ja lavaehitajatele Noortepäeva
hommikul kohe kätte anda.
Noortepäeva videoklipid jm panevad Martina ja Meelika kokku ning nende esitamise eest
vastutab Kerlin.
ENLi lauda vajatakse inimesi. Cristo on avaldanud soovi osaleda. Sinna lähevad veel ENLi
lipud ja bannerid. Toimub märgimasina töötuba.
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Üles võiks panna Noortepäeva kava ja infopunkti. Noorteühenduste telgile tuleb külge panna
nimi, et see teistest eristuks.
Martina teeb valmis infolehe Noortepäeva meeskonna telefoninumbrite, ENLi ja Noortepäeva
infoga. Ott ütleb tervitussõnad ning edastab väikese Noortepäeva tutvustava sõnumi.
Martina teeb esmaspäeval, 10. agustil noortepäeva infotunni.
Pärast mängu Eesti-Brasiilia jalgpallimängu toimub vabaõhukontsert, kus esinevad Junk Riot
ja The Nymph. Anni ütleb, et meeskond võiks arvestada, et jäävad appi veel pikemaks ajaks.
4. Suvekooli tagasiside
Anni palub meeskonnaliikmetel anda tagasisidet Suvekoolile. Liikmetelt korjatud tagasiside on
listi tulnud ning sellega on olnud võimalus kõigil tutvuda. Ott arvab, et meeskonnas tuleb
enam valdkonniti vastutust jagada. Projektilaada idee läks kõigile hästi peale. Töö ja lõbu oli
enam-vähem tasakaalus.
Ott tõstatab küsimuse suvekooli osalejate numbri suurendamise kohta - osalejaid võiks
kaasata võimalikult palju, kuid siis kaob ära omavaheline hea suhtlusmoment.
Anni pakub välja, et järgmisel aastal võiks proovida suvekooli ja suvepäevad ühendada.
Tihedad koolitused olid üsna väsitavad. Tasub kaaluda paketti: 3-päevane suvekool või 2päevane koolitus ja 2-päevased suvepäevad.
Aune soovitab koolitusi varieerida ka erinevatele tasemetele. Marina soovitab teha suvekooli
interaktiivsemaks ja tutvustada rohkem ENLi tugivõimalusi liikmetele.
Anni mõtleb teha näiteks juhtimisalast suvekooli ning kasutada moderaatori abi, kes
suvepäevad tervikuks seoks.
Koha osas on Annile silma jäänud Jõulumäe, kus on väga head sportimisvõimalused.
Järgmisel aastal on mõte lasta osalejatel ise oma majutus kinni maksta. Toit ja transport
tuleksid ENLi käesti. Pärnust on ka võimalik tellida bussi.
Anni võtab suvekooli teema novembris-detsembris uuesti ette.
5. Uue hooaja tähtsamad kuupäevad
10. august – ENLi põhikirja ja kodukorra ülevaatus saadetakse listi, vastutavad Anni ja Martti
22. august 10:00 – üleminekuüritus vol 2 Pardi tänaval. Sellele järgneb õhtul grillimine ja
saun. Ott vastutab päevakava eest.
26.-28. august – Noortekogude külastus: Läänemaa ja saared, kaasas on ENTK inimesed
27.-30. august - SchoolEST, Meelika ja Robert tutvustavad seal varivalimisi
28. august - NPNi kohtumine
30. august - Paintball Türisalus. Selle eest vastutab Jaan
1. september – valmivad ENLi liikmelisuse ning vilistlaskogu kriteeriumid
4. september 14:00 - ENLi lahtiste uste päev, vastutab Liina
9. september 19:00 - PR töögrupp
10.-12. september - ENLi viikingite reis Rootsi
15. september – noorteühingute rahastamise infopäev
16. september 17:00 – noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kohtumine
21. september 17:00 – poliitiliste ja noorteühenduste Koja kohtumine
23. september 17:00 - liikmete staatuse ning NPNi liikmete valimise korra arutelu
28. september 17:00 – Suurte Koja kohtumine
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5.-8. oktoober - varivalimised Tallinnas ja Tartus
13. oktoober 17:00 – ENLi arengukava kohtumine
17.-18. oktoober - Noortekogude III koostööfoorum Tartus
24. oktoober – 3. detsember - Ott puhkusel
oktoobri lõpp – noortepoliitika koolitus
3. november 17:00 – Noortepoliitika platvormi ümarlaud
14.-15. november – Euroopa Noortefoorumi COMEM Torinos
21. november – ENLi üldkoosolek Tartus
9.-12. detsember – Jaan Strasbourgis
10. detsember - ENLi jõulupidu
6. Uued komisjonide/töögruppide liikmed
Otsus: ENLi juhatuse otsusega määratakse töögruppidesse ja komisjonidesse järgmised
inimesed:
Noorteühingute registri alusdokumentide läbivaatamise komisjoni nimetatakse ENLi
esindajaks Marina Vilop.
Eesti Noorsootöö Keskuse juures tegutseva programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine"
noorsootöö kvaliteedi ekspertrühma nimetakse Martti Martinson.
Eesti Koostöökogu Harta kontaktisikuks ENLis nimetatakse Ott Heidmets.
Programmi Euroopa Noored programminõukogust soovib ära tulla Aune Lillemets. Martti
räägib selles osas Kairiga.
Otsus jõustub 1. septembril 2009, kui vastavasisulised kirjad ka välja saadetakse.
7. Noortepoliitika infominutid
Uus keeleseadus
HTM on valmis saanud uue keeleseaduse tervikteksti, mis on osalusveebis üleval. ENL saatis
2 nädalat tagasi liikmetele üleskutse selle kommenteerimiseks. Tagasisidet ei tulnud.
Noortepoliitika platvorm keeleseadust ei kajasta, seetõttu formuleeris ENLi juhatus vastavad
seisukohad.
Noorsootöö seaduse muudatused
Noorsootöö mõiste asemel soovitatakse kasutama hakata mõistet noortetöö. Vastav
ettepanek on tehtud, Martti on saatnud sellekohase kirja ka listi saatnud. ENL toetab
ettepanekut. Martti soovitab seaduse vastuvõtmist edasi suruda, et see 2009. aasta lõpuks
vastu ka võetaks.
Noorte tööhõive
Martti saatis noorte tööhõive alase päring sotsiaalministeeriumile, sisuks milliseid meetmeid ja
programme avatakse noorte tööhõive vähendamiseks. HTM on ENLi passiivsust ses osas ette
heitnud. ENLi ideede jaoks võiks teha mõttetalgud või töötoad sügisesele üldkoosolekule.
Martti hoiab seda meeskonnal meeles.
Eesti 2030, Siseministeeriumi algatatud lähteülesanne
Praegu kehtib üldpalneering 2010. Oodatakse kõigi organisatsioonide arvamust selle kohta.
Martti soovitab leida inimest, kes võiks sinna oma sisendit anda. Tähtaeg: 30. september.
Ühendust võiks võtta Noorte Arhitektide Liiduga. Martti teeb seda.
Noortepoliitika platvormi rakendusplaan
Martti on saanud meeskonna rakendusplaani ideed kõigile meilile. Rakenduskava teeb
juhatus/meeskond, aga üldkoosolekule kinnitamiseks see minema ei pea. Valmimise järel on
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seda võimalik liikmetele tutvustada ning konsulteerida platvormi töögrupis osalenud
liikmetega.
2 uut peatükki - puuetega inimeste ning lõimumine (eestikeelt võõrkeelena kõnelevad
noored) lisamise eest platvormi vastutab Liina. ENLi meeskond on selles osas talle abiks.
Tähtaeg: augusti lõpp.
Septembri juhatuse koosolekul vaadatakse üle noortepoliitika platvormi rakendusplaan.
ENLi seisukoht NPNi staatuse osas
ENL ei suru läbi uue valitsuskomisjoni loomise ideed ning läheb uuendustega kaasa - NPNi
liikmeskonna laiendamise võimalusega: kes ja milliste institutsioonide esindajad sinna
edaspidi kuulvad. ENLi nimetatav inimeste arv peaks sel juhul suurenema. Ott soovitab jätta
ENLi senise proportsiooni samaks ning võtta juurde uued NPNi liimkmed, näiteks sotsiaal- ja
kultuuriministeeriumi.
Noortepoliitika arutelu peaks jõudma Riigikokku vähemalt kord 2 aasta jooksul. HTMi
asekantsler Madis Lepajõe hinnangul võiks see olla NPNi südameasi, kuid Martti arvab, et see
võiks olla pigem ENLi valdkond. Ott soovitab seda teha paralleelselt nii ENLis kui NPNis.
Noortekogude pressiteade - Noortekogud: Tänaste noorte homne
elukohavalik sõltub valdade ja linnade noortepoliitikast
Hommikul läheb noortekogude teemaline pressiteade välja. Noortekogude käsiraamat peaks
tulema kujundusest välja augusti lõpus.
Noortepoliitika koolitus
Koolitus toimub oktoobris. Kui kuupäev paigas, pannakse meeskonnalisti ka. Seekord hakkab
koolitama ENL: noorte osaluskogu moodustamine, simulatsioonikoolitus.
8. Tegevuskava vahearuanne
Punkti arutelu lükkub juhatuse üleminekuüritusele.
9. Hea Tava kokkuleppe arutelu
Aune on saatnud Hea Tava mõtted 4. juunil meeskonnalisti kommenteerimiseks.
Hea Tava koosneb järgmistest punktidest:
1) Juhatuse liige, eriti juhatuse esimees kannab hoolt selle eest, et tal on piisavalt aega
juhatuse liikme kohustuste täitmiseks.
2) Organisatsiooni maine- käitumise reeglid, et ei kahjustaks mainet
3) Huvide konflikt (peamiselt majanduslik)
4) Juhatuse liikmete poliitiline sõltumatus
5) Saladuse hoidmise kohustus
6) Huvide konflikt ja poliitiline sõltumatus
7) Kommunikatsioonitava
8) Hea tava rikkumine
Juhatuse koosolekul arutatust teeb Aune kokkuvõtte ja saadab enne üleminekuüritust
meeskonnalisti.
10. Vabatahtlike kaasamine
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14. septembril toimub järjekordne NOVAATA üritus Tammsaare pargis, millest ENLi on
kutsutud osa võtama. Anni räägib Kairiga ENLi poolse korralduse osas. Oleks vaja leida
vabatahtlikke.
ENLi partnerorganisatsioon LIJOT soovib tähistada augustis Balti keti aastapäeva korraldades
flash mobi Tallinna kesklinnas. Anni räägib Lauri Läänemetsa ja Erki Kaikkoneniga.
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