Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 14. aprill 2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Aleksandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Mari Valgepea, Mailis Ostra
Juhatas: Pille-Riin Raudsepp
Protokollis: Mari Valgepea

Koosolek algas kell 17:30
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OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll esitatud kujul.
3. ENLi noortepoliitika

Martti Martinson: ENLi ettepanekud Tallinna volikogu põhimäärusesse on põhjendatud, need vaatas
üle TSNA koos õiguskomisjoniga. Ettepanekud saab sisse viia meie kirja põhjal. Noortevolikogu
kinnitamine on varsti jälle päevakorras.
-Minister Aaviksoo poolt laekus ENLile kiri, milles palutakse teada anda kolmest suuremast
probleemist noortevaldkonnas. Soov on, et mainiksime noorte osaluse temaatikat ühe probleemina,
sest see annab aluse taotleda juurde 2 miljonit noortevolikogu loomise toetamiseks. Martti Martinson
koostab kirja, mille saadab listi, hiljemalt 20ndal aprillil peaks see kiri välja minema. Minister
Aaviksoo kaardistab saadud ettepanekute põhjal huvirühmade peamised mured, et seada seega oma
prioriteedid.
-28. aprillil kell 10 külastab ENLi kontorit kariäärispetsialistide rahvusvaheline delegatsioon. Nad
soovivad meie poolt ettekannet teemadel, mida ENL teeb, mida karjääriasjades oleme teinud, nad
tahaksid siin ka oma koosolekut pidada.

-Noori esindavate saadikute toetusrühma loomisest riigikogusse: Martti Martinson võttis meili teel
kontakti nooremapoolsete riigikogu liikmetega aga olulist tagasisidet pole tulnud. Kõik meeskonna
liikmed, kellel on riigikogu liikmete seas tuttavaid, kes võiks olla huvitatud sellise saadikurühma
loomisest, mis arutaks ka noorteteemasid, võiks nendega ühendust võtta. Toetusrühma loomine annaks
meile palju: me ei pea siis iga kord ainult komisjonide peale lootma aga võime oma pöördumised saata
automaatselt ka sellele saadikurühmale. Kuna kohe riigikogu koosseisu volituste alguses tehakse
saadikurühmad ära, võiks aprilli lõpuks sellega kuhugi jõuda.
- On mõte teha koolitus teemal, kuidas noori kaasata rohkem noorteorganisatsioonide juhtimisse. ENL
näeb seda probleemi liikmete seas, kus osad tegevjuhid on juba keskealised ja paljudelt
organisatsioonidelt on noorte arvamuse saamine raskendatud. Kuna see on tundlik teema, võiksime
leida paar head praktikat, kuidas selgitada, et noored võiks olla kogu aeg juhtimisse kaasatud. Ehk
tekiks läbi jututoa formaadi mingi dialoog, kus ka ENL räägiks oma ootustest ja et mida me ühelt
noorteorganisatsioonilt ootame . Ehk see paneb ka organisatsioonide juhid mõistma, et nad peaks oma
juhatustesse noori kaasama senisest rohkem. Noorteorganisatsioon peaks siiski olema noorte poolt
juhitud. Teemakoolituste raha meil ei ole aga me ei pea seda serveerima päevase koolitusena vaid
näiteks kolmetunnise istumisena, kohvilauana. ENLil pole kaua olnud noortepoliitika teemakoolitusi.
Planeeriks selle ürituse kuupäevaks 14 juuni. Praegu on kaks kuud ettevalmistamiseks. Elina Kivinukk
EMSList aitaks ka seda korraldada, tema käest saaks nõu küsida, kuna nemad on teinud juhtimise
jututube EMSLis.
- Üldkoosolek võttis vastu noortepoliitika platvormi muudatused, millega täiendati noorte osaluse ja
kaasamise peatükis noorte osaluskogude kohta sätestatut: ENL peaks hakkama töötama selle nimel, et
seadust muudetaks selliselt, et noortevolikogudel võimaldataks astuda MTÜ-de liikmeks. Seda teemat
võiks hakata arutama osaluskogude esinduskoda. Martti Martinson valmistab ette osaluskogude
koosolekul toimuva arutelu ja vastutab selle teemaga tegelemise eest
-Noorsootöö strateegia rakendusplaan: ENL on aastaid seisnud selle eest, et noorsootööstrateegia
juurde peab tekkima rakendusplaan noortepoliitika osa kohta. Nüüd otsustas haridus- ja
teadusministeerium, et aastateks 2011-2013 tehakse ka noortepoliitika osa kohta rakendusplaan
noorsootöö strateegia juurde. See ei oleks tabelikujul, kus on tegevus, eelarve, läbiviija, asutaja ja
tulemus, vaid seal oleks üldised suunad, mida noortepoliitikas peaks tegema, mida muudes
arengukavades ei ole. Ühe blokina tahavad nad kajastada seal ENLi. Nad soovivad anda ENLile
ülesande olla noori puudutavate küsimuste osas kontaktpunkt ministeeriumi ja riigiasutuste vahel.
Ministeerium ootab ENLilt, et töötaksime välja kindlama plaani, kuidas me hakkame seda tegema.
Üks mõte on, et ENL hakkaks käima ministeeriumides ja selgitama neile, kuidas peaks noori kaasama,
mis on need erinevad ja parimad viisid, kelle poole mingites küsimustes pöörduda jne. Selle jaoks pole
lisaraha hetkel võimalik saada aga tegevussuund tahetakse anda kolmeks aastaks. Ehk on järgmisel
aastal võimalik ametnike koolitamise läbiviimiseks raha saada. See tähendab ENLile seda, et saaksime
ühelt poolt mandaadi valitsuselt olemaks ametlikult noorte hääletoru. See oleks üks argument, kuidas
meil oleks lihtsam ametnikele ja poliitikutele lähemale saada. Keeruliseks teeb selle asjaolu, et see
nõuab pühendumist, mingit ressurssi. Kõigepealt peame töötama välja kava, kas ja kuidas töötame
välja juhendmaterjalid ministeeriumidele.
-Rahastamise ümarlaud: noorteühingute aastatoetuste teemaga oli eelmisel aastal rohkem tegelemist,
seda süsteemi sai muudetud osalt ka ENLi ettepanekutest tulenevalt. Sel aasta võiks kokku võtta
esimese aasta tulemused. ENL võiks kutsuda kokku liikmete ümarlaua ja küsida, mis on kitsaskohad
aastatoetuste süsteemis. Sama laua taha võiks aja kokkuhoiu mõttes kutsuda ka HTMi, siis saavad

nende esindajad vahetult infot, mida liikmed arvavad. Kui teeme selle hiljemalt juunis, on veel lootust,
et midagi muudetakse. Augustisse ega septembrisse ei tahaks seda jätta.
-Valitsusel on koostatud uus eelnõude infosüsteem EIS. Peaksime saama ka ENLile selle paroolid.
Seal on võimalik üles riputada oma arvamusi eelnõude kohta. EISi eesmärk on, et kõik arvamused ja
kooskõlastused hakkavad olema ühes kohas. Kui tuleb täpsem info paroolide kohta ja kui keegi tahab
seal keskkonnas toimetada, siis peaksime saama sinna ligipääsu.
OTSUS: Minister Aaviksoo kirjale, milles palutakse teada anda kolmest suuremast probleemist
noortevaldkonnas, vastab Martti Martinson (tähtaeg – 20 aprill). 28. aprillil kell 10 külastab ENLi
kontorit karjäärispetsialistide rahvusvaheline delegatsioon. Martti Martinson võttis meili teel kontakti
nooremapoolsete riigikogu liikmetega noori esindavate saadikute rühma loomise asjus Riigikokku. 14.
juunil võiks teha koolituse teemal, kuidas noori kaasata rohkem noorteorganisatsioonide juhtimisse.
Haridus- ja teadusministeerium otsustas, et aastateks 2011-2013 tehakse ka noortepoliitika osa kohta
rakendusplaan noorsootöö strateegia juurde. Seal nähakse rolli ka ENLil. Juunis võiks kutsuda kokku
liikmete ümarlaua ja küsida, mis on kitsaskohad aastatoetuste süsteemis. Sama laua taha võiks aja
kokkuhoiu mõttes kutsuda ka HTMi. Valitsusel on koostatud uus eelnõude infosüsteem EIS, peaksime
saama ka ENLile selle paroolid. Seal on võimalik üles riputada oma arvamusi eelnõude kohta.
4. ENLi välissuhted

Pille-Riin Raudsepp: Välisuudiste kokkuvõtet hakkab üles panema kodukale ENLi uus avalike suhete
spetsialist Karl Hallik.
-Pille-Riin Raudsepp, Mari Valgepea ja Anni Metstak käisid 6-8 aprillini Nordic-Baltic Cooperationil
(Nüüd NBC, endise nimega NBCM – Nordic Baltic Contact Meeting) Islandil Reikjavikis. Osalevad
riigid: Island, Norra, Taani, Läti, Soome, Eesti, Leedu, Rootsi, Gröönimaa. Kohtumistepäeval
kuulasime ära kõigi osalenud riikide noorteühenduste liitude viimase aasta tegevuse kokkuvõtted ja
kinnitasime kokkulepe, kuidas NBC töökorraldus ja kohtumised toimuvad ja kuidas otsuseid tehakse.
Kokkuleppesse lisandus olulise nüansina see, et edaspidi arvestatakse kohtumistel ka nende riikide
arvamusi, kes füüsiliselt kohtumisele kohale ei saa tulla. Balti riikidel oli põhja riikidele ettepanekuid
koostöö ja abi ootuste osas, kuid üldine emotsioon oli, et vahetati viisakusavaldusi. ENLile tundub, et
rohkem otsusteid tehakse nendel NBC-del, kui on käimas mingid valimised (Euroopa Noortefoorumi
tasandil). Oluline on ka tehtud muutus nimes: NBCMist sai NBC ehk Nordic-Baltic Cooperation, et
rõhutada mitte niivõrd kohtumisi, vaid koostööd laiemalt. Lätlaste poolelt jätkab Agnija edasi
välissuhete töögrupis. Soomlastel on kaadrid vahetunud, soomlased on valmis juunikuus kohtuma.
Oleks hea kui nad tuleks siia, see hoiaks meie aega kokku ja ka raha.
Pille-Riin Raudsepp: Olen rääkinud Jaan Urbiga Euroopa Noortefoorumi Advisers Councilist. Jaan ei
soovi järgmisest aastast enam kandideerida. On kindlasti inimesi, kellel on motivatsiooni
kandideerida, kuna see on asjalik koht, kuhu kuuluda välissuhete-alaselt. Kandideerimine on kohe
varsti, muid avatud konkursse Euroopa Noortefoorumi raames hetkel ei ole.
Pille-Riin Raudsepp: Mis sai inglisekeelsest voldikust? Eestikeelse osa suhtes pole Martti Martinson
oma tagasisidet andnud, aga oleks vaja tõlkida need inglise keelde ja sellega tegeleks avalike suhete
spetsialist Karl Hallik.
Sandra Kamilova: Sõidan 15-17 aprill Brüsselisse Non-formal education töögrupi esimesele
kohtumisele. Ürituse programm on põhjalik; annan ülevaate toimunust järgmisel kohtumisel.

Pille-Riin Raudsepp: ENLi kaudu sai Euroopa Noortefoorumi töögruppi veel ka Margus-Tarmo
Pihlakas (Pool of Trainers). Kindlasti plaanin temaga korraldada kohtumise, kokkulepe jäi selline, et
kui esitame ta sinna kandidaadiks, siis võiks ka tasuta koolituse saada temalt. Ehk tasub teda kutsuda
mõnele meie üritusele. Euroopa Noortefoorumi töörühmade osas on veider, et baltikumi kandidaadid
pandi Sandra Kamilovaga ühte ja teistesse töögruppidesse ei saanud keegi baltikumist. Taanlased kui
eesistujamaa on seevastu mitmetes töögruppides.
OTSUS: Välisuudiste kokkuvõtet hakkab üles panema kodukale ENLi uus avalike suhete spetsialist
Karl Hallik. Varsti on kandideerimistähtaeg Euroopa Noortefoorumi Advisory Councilisse.
Eestikeelsete voldikute osas annab Martti Martinson oma tagasiside, et saaks need trükki panna koos
inglise keelsete voldikutega. ENLi kaudu sai Euroopa Noortefoorumi töögruppi veel ka MargusTarmo Pihlakas (Pool of Trainers). Temaga võiks korraldada kohtumise, kokkulepe jäi selline, et kui
ENL esitab ta sinna kandidaadiks, siis võiks ka tasuta koolituse saada temalt. Ehk tasub teda kutsuda
mõnele meie üritusele.
5. Töökorraldus ENLis

Mari Valgepea: Alates 18. aprillist asub ENLi tööle avalike suhete spetsialistina Karl Hallik. Karl on
õppinud avalikke suhteid Balti Filmi- ja Meediakoolis ning tal on pikaajaline taust Tallinna Ülikooli
Üliõpilaskonnas. Karl asub ENLi tööle täiskohaga ja tema e-maili aadress on karl@enl.ee. Palun võtta
Karli kaasa võimalikult paljudele kohtumistele, kus käite ja kohtuda temaga ka üks-ühele, et
tutvustada talle ENLi erinevaid valdkondi lähemalt.
-Aprilli lõpus alustame assistendi värbamist kontorisse, kes asuks tööle 1. juunist osalise
töökoormusega. Mari Valgepea koostab kuulutuse ja seejärel levitame seda ENLi kanalite kaudu.
-Noortepäeva hakkab ette valmistama Kristo Peterson, kes on toimetanud õpilasesindustes ja
Pärnumaa piirkondlikes noorteorganisatsioonides. Kristo teeb ENTK-le, kes noortepäeva suuremas
osas rahastab, oma kirjaliku sisendi noortepäeva kohta ning seejärel püüame saada ühe laua taha asja
arutama ENTK esindajad ja ENLi esindajad, sh uue avalike suhete spetsialisti Karli ja ka Kristo.
Martti Martinson: Kristol on suur motivatsioon end ENLiga siduda, ta otsib endale väljundit. Kuna
noortepäev lõpeb 12 augustil ära siis teda väga huvitab struktureeritud dialoogi raames
konsultatsioonide läbiviimine, kuna see on pikemaajalisem projekt (18 kuud). Rahastuse saamine on
sellele projektile kindel ja Kristo on ka ENEbi programmi nõukogus ENLi esindaja. Kristo saaks aga
juba planeerima hakata minu abiga järgmisi konsultatsiooniringe. See tähendaks seda, et suvel oleks ta
korralikult rakkes nii noortepäeva kui struktureeritud dialoogiga.
Martti Martinson: Paneme Marit Valge ENLi kandidaadiks EMSLi nõukokku. Marit on motiveeritud
kandideerima ja seda pooldab ka Urmo Kübar.
Pille-Riin Raudsepp: Saadan talle kirja ära, et ta hakkaks oma kandideerimisdokumente ette
valmistama. Kas KÜSKi hindamiskomisjoni kandideeris keegi?
Martti Martinson: Marit Valge kandideeris. See otsus tehakse KÜSKi nõukogu poolt täna.
OTSUS: Marit Valge on kandidaadiks ENLi poolt nii EMSLi nõukokku kui ka KÜSKi
hindamiskomisjoni. Noortepäeva 2011 ja struktureeritud dialoogi järgmist konsultatsiooniperioodi
võiks hakata vedama Kristo Peterson. Aprilli lõpus alustame assistendi värbamist kontorisse. 18.
aprillist alustab ENLis tööd avalike suhete spetsialistina Karl Hallik.

6. ENLi üldkoosolek

Mari Valgepea: ENLi üldkoosolek toimub 28 mail Tallinnas, Tallinna ülikoolis, algusega kell 11.
Seekord võiks teha Üldkoosolekul samuti mingi pöördumise noortepoliitika teemal. Samuti peab välja
kuulutama juhatuse valimised ning lähiajal panema paika uute juhatuse liikmete vastutusalad.
Üldkoosoleku kutse ja agendaga läheb välja 40 päeva enne koosolekut, samuti üleskutse kandideerida
juhatusse. Dokumentide esitamise tähtaeg on 14. mai ja kui siis ei ole kandidaate, võib seda veel 7
päeva pikendada. Teiseks maiks võiks igaüks meist esitada omalt poolt vähemalt ühe kandidaadi
juhatusse, kellega ta on rääkinud.
OTSUS: Üldkoosoleku kutse ja üleskutse kandideerida juhatusse lähevad välja 40 päeva enne
koosolekut. 2. maiks võiks igaüks meist esitada omalt poolt vähemalt ühe kandidaadi juhatusse,
kellega ta on rääkinud.
7. Varivalimised 2011

Mailis Ostra: Tegelen hetkel veel aruannete kokkupanekuga. 30. aprillil soovime tänada auhindadega
vabatahtlikke. 23-24. aprillil toimub Tartus Dorpat Hotellis projekti tagasiside üritus, kus
maakondlikud koordinaatorid ja teised, kes on olnud projektiga seotud, annavad tagasisidet. Koos
Maia Esklaga teeme veel viimase arvamusküsitluse õpilastele ja ühiskonnaõpetajatele. Lisaks soovime
välja anda kogumiku õpilastööde konkursile laekunud paremikust nii esseede kui plakatite osas, seda
on ilus kinkida neile, kes olid projekti juures abiks. Sooviksin õpilastööde kogumiku koostamise
koordineerimisel Karl Halliku abi. Samuti soovin projekti aruannetele lisaks teha väikese materjali
järgmisele projektijuhile järgmisteks varivalimisteks. Sinna võiks tulla ka meeskonna sisend. Ise jäin
projektiga rahule, kahju on sellest, et saime vähem hääli, kui olime planeerinud, aga see on
põhjendatav sellega, et vanusepiirang muutus vahepeal. Info liikuvuse osas võiks anda paar
näpunäidet: kuna tegemist oli üle-Eestilise projektiga, võiks info selle kohta levida süsteemsemalt ja
kõigil läbiviijatel peaks olema olemas sisekommunikatsiooni strateegia, et ülesanded ja kohustused
oleksid selged.
Martti Martinson: Ka ENLi kui projekti looja jaoks oli projekti tulemus hea. Võib-olla oleks oodanud
veel rohkem meediakajastust nii debattidele kui projekti tulemustele. Meediahuvi puudumist võib
selgitada asjaoluga, et varivalimised jooksid kokku päris Riigikogu valimistega.
Mailis Ostra: Järgmisel korral peaks siiski proovima saada valimisstuudiosse. Oli hea, et ERR oli üks
projekti partneritest ja olime nende kodulehel üleval - saime seeläbi veelgi kinnitust, et oleme
parteiülene projekt. Meeskonna väljasõidul võiks samuti panna varivalimised ka üheks
päevakorrapunktiks.
OTSUS: Projektiga seonduvaid aruandeid toimetab varivalimiste projektijuht Mailis Ostra. 23-24.04
toimub vabatahtlike tagasisideüritus Tartus ja 30.04 toimub vabatahtlike tänamisüritus Tallinnas.
8. Struktuurimuudatus ENLis

Martti Martinson: Enne, kui läheme struktuurimuudatuse teemat Üldkoosolekul presenteerima,
peaksime omama esmast tagasisidet sellel teemal. Meil peab olema paigas visioon ja lahendus, sest
liikmetel tekib kindlasti selle kohta küsimusi. Peaksime korraldama liikmete ümarlaua ja saatma enne
seda listi alusdokumendi, mis struktuurimuudatust kirjeldab. Ümarlaua kuupäev võiks olla 28. aprill.
OTSUS: Struktuurimuudatuse-teemaline liikmete ümarlaud toimub 28. aprillil.

9. Muud teemad
Mari Valgepea: Margo Loor Eesti Väitlusseltsist soovis arutada ENLiga paari teemat. Arvan, et ENL
on sobiv foorum antud küsimuste arutamiseks:
-

koolimajade jt haridusasutuste kasutamiseks soodustingimuste loomine noorteühingutele
noorteürituste läbiviimiseks
koordineeritud ühishanked noorteühingute kulude kokkuhoiu saavutamiseks (nt bussid,
toitlustus jt noorteüritustega seotud kulud, aga miks mitte ka kontori jt jooksvad kulud)

Martti Martinson: Suurem optimism on esimese punkti osas, ühishanked on segasem - kuidas seda
korraldada? Sellise ühise pakkumise tegemine nõuaks suurt koordineerimist. Saaksime omalt poolt
aidata mingite pöördumiste ja kirjade koostamisel, et kehtestataks mingid soodusmäärad
noorteühingute jaoks.
Pille- Riin Raudsepp: Koolide sooduskorras üürimise teemat on ka varem puudutatud erinevates
instantsides. Kui me saime väitlusseltsiga kokku, siis nad rääkisid ka sellest, et see on nende mure.
Koolimajades on kallis üür ja miks noorteüritusteks ei saa neid soodsamalt üürida?
Mari Valgepea: Võiksime Margo Looriga kohtuda, ENLi poolt on teemast huvitatud Martti Martinson,
Sandra Kamilova ja Pille-Riin Raudsepp.
Pille-Riin Raudsepp: Saadan skautidele ja gaididele Jüripäevatervituse ENLi poolt.
OTSUS: Mari Valgepea lepib kokku kohtumise Eesti Väitlusseltsiga, et arutada nende poolt püstitatud
teemasid. Pille-Riin Raudsepp teeb ENLi poolt skautidele ja gaididele Jüripäevatervituse.
Koosolek lõppes kell 19:35
Vastuvõetud otsused:
OTSUS: Minister Aaviksoo kirjale, milles palutakse teada anda kolmest suuremast probleemist
noortevaldkonnas, vastab Martti Martinson (tähtaeg – 20 aprill). 14. juunil võiks teha koolituse teemal,
kuidas noori kaasata rohkem noorteorganisatsioonide juhtimisse. Juunis võiks kutsuda kokku liikmete
ümarlaua ja küsida, mis on kitsaskohad aastatoetuste süsteemis. Sama laua taha võiks aja kokkuhoiu
mõttes kutsuda ka HTMi. Valitsusel on koostatud uus eelnõude infosüsteem EIS, peaksime saama ka
ENLile selle paroolid.
OTSUS: Välisuudiste kokkuvõtet hakkab üles panema kodukale ENLi uus avalike suhete spetsialist
Karl Hallik. Varsti on kandideerimistähtaeg Euroopa Noortefoorumi Advisory Councilisse.
Eestikeelsete voldikute osas annab Martti Martinson oma tagasiside, et saaks need trükki panna koos
inglise keelsete voldikutega. Sellega võiks tegeleda Karl Hallik. ENLi kaudu sai Euroopa
Noortefoorumi töögruppi veel ka Margus-Tarmo Pihlakas (Pool of Trainers). Temaga võiks
korraldada kohtumise, kokkulepe jäi selline, et kui esitame ta sinna kandidaadiks, siis võiks ka tasuta
koolituse saada temalt. Ehk tasub teda kutsuda mõnele meie üritusele.
OTSUS: Marit Valge on kandidaadiks ENLi poolt nii EMSLi nõukokku kui ka KÜSKi
hindamiskomisjoni. Noortepäeva 2011 ja struktureeritud dialoogi järgmist konsultatsiooniperioodi
võiks hakata vedama Kristo Peterson. Aprilli lõpus alustame assistendi värbamist kontorisse. 18.
aprillist alustab ENLis tööd avalike suhete spetsialistina Karl Hallik.

OTSUS: Üldkoosoleku kutse ja üleskutse kandideerida juhatusse lähevad välja 40 päeva enne
koosolekut. 2. maiks võiks igaüks meist esitada omalt poolt vähemalt ühe kandidaadi juhatusse,
kellega ta on rääkinud.
OTSUS: Projektiga seonduvaid aruandeid toimetab varivalimiste projektijuht Mailis Ostra. 23-24.04
toimub vabatahtlike tagasisideüritus Tartus ja 30.04 toimub vabatahtlike tänamisüritus Tallinnas.
OTSUS: Struktuurimuudatuse-teemaline liikmete ümarlaud toimub 28. aprillil.
OTSUS: Mari Valgepea lepib kokku kohtumise Eesti Väitlusseltsiga, et arutada nende poolt püstitatud
teemasid. Pille-Riin Raudsepp teeb ENLi poolt skautidele ja gaididele Jüripäevatervituse.

