EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 16. ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Aeg: 28. mai 2010
Koht: Talinna Ülikooli Tallinna saal
Osalejad: 31 liikmesorganisatsiooni
Liikmesorganisatsioone seisuga 28.05.2010: 49
Juhatajad: Ott Heidmets, Pille-Riin Raudsepp
Protokollija: Marina Vilop
1. Koosoleku juhatajate, päevakorra, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja
redaktsioonikomisjoni kinnitamine
Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas on järgmine:
Koosoleku juhatajad: Ott Heidmets, Pille-Riin Raudsepp
Protokollija: Marina Vilop
Redaktsioonikomisjon: Martti Martinson, Liina Männiste
Häältelugemiskomisjon: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Sander Soots (mug.ee), Liise
Valma (AIESEC Eesti)
Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.
OTSUS: Üldkoosolek
ettepanekule.

kinnitas

tööorganite

koosseisu

vastavalt

juhatuse

ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets tegi ettepaneku kinnitada järgnev päevakord:
1. Päevakorra, koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsiooni- ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine
2. Juhatuse tegevusaruande kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. ENLi 2010. aasta eelarve kinnitamine
6. ENL platvormi Riigkogu valmisteks tutvustamine
7. ENLi noortepoliitika platvormi vormiliste muudatuste tutvustamine
8. Revisjonikomisjoni liikme valimine
9. ENLi Riigikogu valimiste platvormi kinnitamine
10. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine
11. Juhatuse liikmete valimised
Ettepaneku poolt oli 31, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud
esindajat.

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra, koosoleku juhatajad, protokollija,
häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni vastavalt esitatud ettepanekule.
2. ENLi juhatuse tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine
Üldkoosoleku juhataja Ott Heidmets andis ülevaate tegevuskava aruandest.
Jüri Ehandi (Eesti Skautide Ühing) täpsustas, kas on võimalik tutvuda koostöökogude
protokollidega, kus ENL on esindatud? Ott Heidmets vastas, et sõltuvalt organisatsioonist,
mille juures koostöökogu tegutseb on protokollidega valdavalt võimalik tutvuda korraldava
organisatsiooni kodulehel.
Meelis Osi (ENAL) täpsutas investeeringute rida eelarvest, küsimusele vastas Ulrika Hurt.
Ettepaneku poolt kinnitada juhatuse tegevusaruanne oli 31, vastu 0 ja erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek
ettepanekule.

kinnitas

juhatuse

tegevuskava

aruande

vastavalt

ENLi juhatuse liige ja finantsjuht Ulrika Hurt tutvustas eelarve täituvust.
Küsimusi ei olnud.
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 32, vastu 0 ja erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas eelarve täituvuse aruande vastavalt ettepanekule.
3. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine
Kuna revisjonikomisjoni esindajatel ei olnud võimalik koosolekul
revisjonikomisjoni aruannet koosoleku juhataja Pille-Riin Raudsepp.

osaleda

tutvustas

Eesti 4H esindaja täpsustas, miks ei ole revisjonikomisjonile esitatud ENLi eelarve
täituvusaruannet.
Ulrika Hurt: eelarve täituvusaruanne esitati revisjonikomisjonile peale revisjonikomisjoni
esimese aruande valmimist. Revisjonikomisjoni aruande lisa, mis seda ja muid täiendavalt
esitatud dokumente hindaks, üldkoosolekuks ei valminud.
Lapikute esindaja: kas korraldati hange uue kodulehe loomiseks?
Anni Kuller: Võeti hinnapakkumised
finantsvahendite olemasolule.

ja

otsustati

vastavalt

pakkumiste

sisule

ja

Anni Korts-Laur (AEGEE Tallinn): Kuna nõrga tulemusena on välja toodud noortepoliitika ja
välissuhete juhtgrupi töö aktiivsus, siis kas ENLi listi on saadetud pakkumised noortepoliitika
ja välissuhete juhtgrupi töös?
Pille-Riin Raudsepp: Jah

Ettepaneku poolt kinnitada ENLi revisjonikomisjoni aruanne oli 24, vastu 2 ja erapooletuid 5
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi revisjonikomisjoni aruanne.
4. ENLi majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
ENLi finantsjuht tutvustas majandusaasta aruannet.
Maris Sild (Noored Sotsiaaldemokraadid): Millest on tingitud olukord, et personalikulud 2008.
on olnud väiksemad kui 2009. aastal, samas kui kogueelarve on 2009. aastal väiksem?
(küsimus puudutas lisa 15)
Ulrika Hurt: erinevatel aastatel on sihtfinantseeringud projektijuhtide tasustamiseks olnud
erinevad, lisaks on 2009. aastal toimunud rohkem projekte (varivalimised), mistõttu on 2009.
aasta personalikulud natuke suuremad.
Henri Reha (Juvente): 2010. aastal on plaanitud väiksemad palgakulud, kuidas see on
võimalik?
Ott Heidmets: Paraku pidime loobuma ühest töötajast.
Lisaks vastati üleriigiliste noorteühenduste koja poolt kirjalikult esitatud küsimustele.
Ettepanek: Kinnitada majandusaasta aruanne.
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 29, vastu 0 ja erapooletuid 2
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi 2009. aasta majandusaasta aruanne.
5. ENLi 2010. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
Üldkoosoleku juhataja Ott Heidmets tutvustas 2010. aasta eelarvet ja vastas üleriigiliste
noorteühenduste koja poolt kirjalikult esitatud küsimustele.
Jüri Ehandi (Eesti Skautide Ühing): Miks on eelarves eri ridadel liikmesuhtlus ja kohtumised
liikmesorganisatsioonidega?
Anni Kuller: Ühel juhul on tegemist konkreetselt liikmekohtumistel osalemiseks ette nähtud
kuludega, teisel juhul üldisemate kuludega, näiteks osaluseks liikmesorganisatsiooni üritustel
või juhtudeks, kus on vaja katta ENLi esindava liikmesorganisatsiooni esindaja transpordi vm
kulud.
Meelis Tasur (Prussakovi nimeline rattaühing): Kuigi küsimus on juba varem arutlusel olnud,
siiski uurin, kas olete kaalunud personalikulude avalikustamist?
Ott Heidmets: Töölepingud on konfidentsiaalsed, mistõttu me ei ole avalikustatud ka
konkreetseid palgafondide summasid.
Jüri Ehandi (Eesti Skautide Ühing): Siiski võiks olla lisatud andmed selle kohta, kas töötajad
töötavad täis- või osalise koormusega.
Ott Heidmets: Jah.

Ettepanek: Kinnitada 2010. aasta eelarve.
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve oli 31, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide
volitatud esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi 2010. aasta eelarve.
6. ENLi Riigikogu 2011. aasta valimiste platvormi eelnõu tutvustamine
ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson tutvustas platvormi eelnõud.
Anni Korts-Laur (AEGEE Tallinn): Milline on ENLi koostöö EÜLiga?
Martti Martinson: allkirjastatud on E3 koostöömemorandum, milles on täpsemalt selgitud
kolme noortevaldkonnas tegutseva katusorganisatsiooni – ENLi, EÜLi ja EÕELi koostöö huvid.
Anni Korts-Laur (AEGEE-Tallinn): Miks on antud dokumendis välja toodud seisukoht valimisea
langetamiseks?
Martti Martinson: Noorte valmisea langetamine on viis noorte suuremaks kaasamiseks, noorte
osalusvõimalused paranevad pidevalt ja noored on täna varem valmis ühiskonnas kaasa
rääkima. Lisaks tasakaalustaks see demograafilist olukorda, kus noorte arv väheneb
drastiliselt – sel juhul noorte huve arvestataks rohkem vaatamata noorte osakaalu
langemisele. ENLi üldkoosolek on valimisea langetamise seisukoha vastu võtnud juba 2007.
aastal.
Anni Korts-Laur (AEGEE-Tallinn): Mitu organisatsiooni on Eestis täna liikmeskonnaga üle 500
liikme.
Martti Martinson: Selline info puudub, kuid aastatoetuse saajaid on olnud aastas 16-18 kanti.
Jüri Ehandi (Eesti Skautide Ühing): Küsimus eelnõu punktiga nr 3 seoses: mis analüüs on
hetkel tehtud 16. aastaste valmima lubamiseks KOV tasandil.
Martti Martinson: Sellist uuringut tõesti ei ole tehtud, küll aga on teistes riikides tehtud taolisi
analüüse ja võimalik ka seadusmuudatuse tulemusel tehtud muutunud arusaamu muuta.
Jüri Ehandi: Kas antud teemal on toimunud debatte antud teemal ENLi siseselt?
Martti Martinson: on toimunud nii 2007. aastal, kui kujunes antud seisukoht kui näiteks ka
viimati ENLi Talvelaagris 2010. Lisaks on teemat arutatud ENLi liimesorganisatsioonis.
Jüri Ehandi: Kui analüüsi ei ole Eestis toimunud, siis kas ei oleks mõistlik see ka eestis läbi
viia.
Martti Martinson: küsimus on selles, mida analüüsi alla mõeldakse. Nõustun sellega, et see
oleks tõesti väga kasulik juhul, kui selleks on olemas vastavad vahendid. Põhjaliku noorte
arvamuse uuringu olemasolu ei saa olla eelduseks teemaga tegelemisel.
Juvente: Miks peaks olema kohustulikud karjääriõpe?
Martti Martinson: Näeme karjäärinõustamisel suurt rolli ühiskonna kujundemisel ja selle
jätkusuutlikkusel. Tegemist on noorte seisukohast ühe äärmiselt olulise valdkonnana, millest
noored peavad olema informeeritud.

Anni Korts-Laur (AEGEE-Tallinn): 15. punkt – Kuidas selle teemaga täna tegeletakse?
Martti Martinson: Täna ei ole riigil olemas eraldi plaani just noorte tööpuuduse
vähendamiseks, meetmed on üldised.
Ardi Ravalepik (Noored Sotsiaaldemokraadid): Milline ministeerium peaks selle punkti eest
vastutama?
Martti Martinson: Silmas on peetud Sotsiaalministeeriumit või kui Eestisse luuakse
Tööministeerium, siis seda.
Jaan Urb: Punkt 4. Seisukohaga nõus, kuid kas see oleks tõesti saavutatav?
Martti Martinson: Tõsi on, et iga seaduseelnõu noori ei puuduta, kuid on siiski oluline, et iga
seaduse eelnõu puhul mõeldakse läbi, kas antud seadusel ehk siiski on mõju noortele ning
juhul kui on, siis tuleks analüüsi jätkata.
Ott Heidmets tutvustas võimalust esitada platvormi eelnõud puuduvaid lõunapausi ajal
redaktsioonikomisjonile, misjärel toimub platvormi osas hääletus.
7. ENLi Noortepoliitika platvormi vormiliste muudatuste tutvustamine
Platvormi vormilisi muudatusi tutvustas ENLi noortepoliitika valdkonna juht Liina Männiste.
Täpsustati, millal toimub ENLi noortepoliitika platvormi uus sisuline hääletus.
Täpsustati, kas olukorras kus ülevaatamisele kuulub ainult noortepoliitika platvormi vormiline
kuju, mitte sisu on võimalik kinnitada ka Hariduse peatükk, kus on lisatud varasemate
seisukohtadega kooskõlas olnud täiendavad kommentaarid ja Erinoorsootöö peatükk, kus
võeti arvesse ka erinoorsootöö valdkonna ekspertide arvamust. Otsustati, et peatükid on
võimalik kinnitada, kuivõrd sisuliselt ei ole ühtegi seisukohta muudetud.
Siivi Liivik (ELO): Kas on võimalik avalikustada ka ekspertide nimed?
Liina Männiste ja Laura Õigus nimetasid ekspertide nimed.
Keskerakonna noortekogu: ettepanek arvestada ka meessoost ekspertide seisukohti!
Liina Männiste: võtame ettepanekut arvesse.
VAHEAEG
Mandaatide kontrollime – kohal on 32 noorteühingu volitatud liikmed.
Juhatuse
ettepanekul
otsustati
delegeerida
noortepoliitika
koordineerimine noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupile.

platvormi

muutuste

Ettepanek 1: arutada noortepoliitika platvormi võimalikku täiendamist sügisesel üldkoosolekul
2010
Ettepanek 2: arutada noortepoliitika platvormi muutmist kevaditi.
Ettepaneku nr 1 poolt hääletas 16, ettepaneku nr 2 poolt hääletas 13 noorteorganisatsiooni
esindajat. Erapooletuid oli 3.

OTSUSTATI: Noortepoliitika platvorm vaadatakse üle sügisel 2010.
8. Revisjonikomisjoni liikme valimine
Pille-Riin Raudsepp tutvustas revisjoniliikme kandidaadi Margus Poola kandidatuuri, kellel
paraku ei olnud võimalik üldkoosolekul osaleda.
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 31, vastu 0 ja erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
Kandidaat – MARGUS POOLA
Sedeleid väljastatud: 31
Poolthääli: 28
Vastuhääli: 3
Margus Poola valiti ENLi revisjonikomisjoni liikmeks

9. ENLi Riigikogu platvormi kinnitamine
Üleriigliste Noorteühenduste Koda teeb ettepaneku jätta platvormist välja KOV valimisea
alandamise punkt.
Üleriigliste Noorteühenduste Koda teeb ettepaneku jätta platvormist välja punkt 9 või tuua
välja täpsustus punkti elluviimiseks vajalik rahastus.
Juhatus ei poolda seda seisukohta, sest punktis 9 ongi öeldud, et rahastus ei saa tulla praegu
kehtiva aastatoetuste süsteemi arvelt, st et tulebki leida lisarahastus. Lisarahastuse leidmine
ei ole aga ENLi, vaid riigi pädevuses.
Ettepaneku nr 1 hääletus (valimisea langetamise punkti täpsustamine):
(Eraldi hääletust pole tarvis, ettepanekut toetatakse)

Ettepaneku nr 2 hääletus (punkt 3 välja võtta):
Poolt: 8
Vastu: 24
Erapooletuid: 0
Ettepaneku nr 3 hääletus (punkt 9 välja võtta):
Leida lisarahastus, et luua süsteem, mis võimaldaks analoogselt noorteühingute aastatoetuse
süsteemile täiendav võimalus taotleda vahendeid organisatsiooni püsikulude katmiseks ka alla
500 liikmelistele noorteühendustele.
Otsustati jätta punkt sisse antud sõnastuses.
Ettepaneku nr 4 hääletus (sõnastada 3 punkt ümber):

Otsustati jätta punkt sisse antud sõnastuses.
Ettepaneku nr 5 hääletus (kui KOVis on vähem kui 500 noort, siis neid ei pea kaasama):
Poolt: 2
Vastu: 20
Erapooletuid: 9
Ettepanek ei leidnud toetust.
Ettepanek nr 6 (asendada 500 liikme nõue 1000 liikme nõudega)
Poolt: 1
Vastu: 30
Erapooletuid: 0
Ettepanek ei leidnud toetust.
Ettepanek nr 7 (lisada dokumenti uus tervisega seotud punkt)
Eraldi hääletust pole tarvis, ettepanekut toetatakse
Dokumendi kinnitamise hääletus:
Poolt: 27
Vastu: 5
Erapooletuid: 0
OTSUS: ENLi Riigikogu 2011. aasta valimiste platvorm on kinnitatud
10. Noortepoliitika platvormi kinnitamine
Redaktsioonikomisjonile esitatud ettepanekud vaadati üle
Peatükk 9: välja võtta vanusepiiranguid kästilev lõik.
Hääletus: väljavõtmise poolt: 6, vastu: 14, erapooletuid: 10, antud lõik jääb sisse!
Seksuaalne orientatsioon vs sättimus, soovitatud on kasutada orientatsiooni.
Dokumendi lõpphääletus:
Poolt: 25
Vastu: 6
Erapooletuid: 1
OTSUS: Noortepoliitika platvorm on uues redaktsioonis vastu võetud.
11. ENLi juhatuse liikmete valimised
Üldkoosoleku juhataja Pille-Riin Raudsepp tutvustas valimiste protseduuri.
Maigi Käige 12 poolthäält

Veroonika Mätlik 15 poolthäält
Aleksandra Kamilova 29 poolthäält
Valituks osutusid Veroonika Mätlik ja Aleksandra Kamilova.

Ott Heidmets
koosoleku juhataja

Pille-Riin Raudsepp
koosoleku juhataja

Marina Vilop
protokollija

