ENLi juhatuse 13. koosolek
Protokoll

Aeg: 10. veebruar 2010, 17:30 – 20:30
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Liina Männiste, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar, Kristo
Notton
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel
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1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.

3. Avalike suhete infominutid
Meelika andis ülevaate avalike suhete valdkonnas toimuvast.
Meelika valmistub meediakonverentsi projektitaotluse kirjutamiseks. See peab olema valmis
märtsi lõpuks. Olemas on kontseptsioon, meediakonverentsi programm ning pooled ajakirjanikud.
ENEBi kogumikku valmib varivalimistest lugu.
Neljapäeval, 18. märtsil toimub Rahvusraamatukogus aruteluseminar „Kuidas kasvatada
kodanikuühiskonna virtuaalset kapitali,“ kus Meelika esineb ettekandega.
PR töögruppi oma esindajate määramisega ei ole liikmed aktiivset huvi üles näidanud. Võimaliku
uue suunana keskendutakse koolitustele ja nõustamistele vastavalt vajadusele.
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ENLi suvekooli on planeeritud avalike suhete teemaline koolituspäev.

4. Noortepoliitika infominutid
# Kohtumisest ENLi liikmega: Eesti Gei Noored
9. märtsil toimus kohtumine ENLi vaatlejaliikme Eesti Gei Noored presidendi Hanna Kannelmäega.
Arutati ENLi täisliikmeks saamise üle ning EGN kirjutab vastava avalduse.
# LGBTQ töögrupist Sotsiaalministeeriumi juures
Sotsministeerium on teinud ENLile ettepaneku nimetada LGBTQ töögruppi ENLi esindaja.
Töögrupp töötab välja infomaterjale seksuaalvähemuste kohta. ENL kaalus varianti nimetada
sinna EGNi esindaja, kuid EGN ise soovitab leida keegi teine, kuna töögrupis on hetkel esindatud
vaid seksuaalvähemused. Liina võtab ministeeriumiga ühendust, kuna tähtaeg esindaja
nimetamiseks on juba möödunud.
# Noortepoliitika talgud ENLi kontoris 12. Märtsil
Martti on palunud abi 3 dokumendi kokku panemise osas:

- Raport noorte arvamusest tööhõive kohta
Martti sai Marti Taru käest andmeid selle kohta. Inglisekeelse raporti valmimise tähtaeg on 15.
märts.

- Vägivalla vastu võitlemise arengukava
Justiitsministeerium koostab vägivalla vastu võitlemise arengukava. Liina koostab ENLi
seisukohad arengukava osas.

- Euroopa Liidu ministrite Nõukogu resolutsiooni eelnõu noorte kaasatuse kohta töötuse vastu
võitlemisel. ENLilt oodatakse arvamust.
# Kodanikuühiskonna arutelu
9. märtsil toimus kodanikuühiskonna arutelu. Arutelu toimub iga 2 aasta tagant ning eelneb
Riigikogu täiskogu istungile. Selle ülevaatesse said sisse ka mõned noorteteemad.
# Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
voliniku määruse eelnõu“
ENLilt paluti selle kohta arvamust. Liikmesorganisatsioonidest vastas sellele Prussakovi nimeline
rattaühing. ENL teavitab Vabariigi Valitsust, et ENLil eraldi seisukohta ei ole.
# Eesti haridusstrateegia aastani 2020 koostamine
Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorum ja Haridus- ja Teadusministeerium on
algatanud Eesti haridusstrateegia aastani 2020 koostamise. ENLilt palutakse selles osas esmaseid
ideid ja ettepanekuid. Kiri on tulnud ka meeskonnalisti. ENL annab oma sisendi tulenevalt ENLi
Noortepoliitika platvormist.
# E3 ühisplatvorm Riigikogu valimisteks
Ott kohtub 13. märtsil E3 esindajatega. Kõne alla tulevad noortepoliitilised põhipunktid
erakondade platvormides. ENL teeb ettepaneku koostada ühine E3 platvorm Riigikogu
valimisteks, et noorteteemad oleks sees uues loodavad koalitsioonileppes.
# Valge saali arutelu: noortepoliitika riiklikult tähtsa küsimusena
ENL on suhelnud HTMiga ja pakkunud välja 2 peateemat: noorte osaluskogud ja valimisea
langetamine. HTM soovitab Riigikogule rääkida noortetöö maastikst üldisemalt: tutvustada
noortepoliitika sisu ja põhieesmärke Eesti ja Euroopa kontekstis, osaluse mõju noortele,
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ühiskonnale ja muule, selgitada noortetöö mõisteid nagu noorteühing, noortekeskus, huvikoolid
jt, tuua välja erinevaid mitmekesiseid häid näited noorteööst, rääkida noortetöö rahastamisest
KOVide poolt, noortetöö positiivsest mõjust kogukonnale, noorte tundmisest, noorsoouuringutest
jne.
Meelika soovitab pöörduda erakondade noorteorganisatsioonide poole ja paluda neil läbi rääkida
oma erakonna poliitikutega, mis neid noortetöö osas huvitab: mis on noortevaldkonnale kasulik ja
mis toob poliitikud kokku. Liina räägib poliitiliste noorteorganisatsioonidega. Tähtaeg on 16.
märts. Martti küsib HTMilt kas HTM on nõus aruannetega sisulise poole pealt panustama.
# Noorsootöö seadus
Kultuurikomisjon otsustas noorsootöö seaduse eelnõu saata I lugemisele Riigikokku. See toimub
24. märtsil, ettekande teeb haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kaasettekandega esineb
Lauri Luik. Järgmine kultuurikomisjoni istung toimub aprillis.
#Kohtuistung noorteühingute aastatoetuse osas
25. märtsil koguneb Tartus Halduskohus arutama minister Tõnis Lukase käskkirjaga poliitiliste
noorteorganisatsioonide aastatoetusest ilma jätmise kaebust. Liina uurib reedeks, 12. märtsiks
Mis täpsemalt istungil arutluse alla tuleb.
# kohtumisest HTMi noorteosakonnaga 22. Veebruaril
ENL kohtus Haridus ja Teadusministeeriumiga. Arutati noorteühingute rahastamise küsimusi,
noorsootöö seaduse arenguid ja ENLi plaane lähtuvalt ENLi tegevuskavast.
# Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupist
Juhtgrupi koosoleku kuupäev lükkub ettevalmistuse tõttu edasi. ENL laiendab juhtgrupi tegevust
ning võtab liikmesorganisatsioonidega ühendust leidmaks uusi aktiivseid liikmeid. Pille-Riin
helistab liikmed läbi. 17. märtsiks peab see olema tehtud. Vahekokkuvõte tehakse 24. märtsi
juhatuse koosolekul. Juhtgrupi uue koosseisu tähtaeg on 1. aprill. Martti saadab Liinale ja PilleRiinule juhtgruppi kandideerimise kutse.
#Lastekaitseseadusest
Koostamisel on uus lastekaitseseadus, millesse plaanitakse lisada laste kehalise karistamise
keelustamine. ENL uurib Lastekaitse Liidult nende seisukohti ning teema tuleb uuesti arutlusele
järgmisel juhatuse koosolekul ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kohtumisel.

5. Rahvusvahelistest suhtetest
#COMEMist
23.-25. aprillil koguneb Brüsselis Euroopa Noortefoorumi Liikmete Nõukogu (COMEM).
Teemadeks erinevad policy paperid, põhikirjalised muudatused ning ettevalmistused sügiseseks
YFJ üldkoosolekuks (uue juhatuse valimine ja strateegiliste eesmärkide seadmine). ENLi juhatus
saadab Jaani üritusele ENLi esindama.
Otsus: ENLi juhatuse otsusega sõidab COMEMile ENLi endine välissuhete juht Jaan Urb.
# Youth Recource Centeri ehitamisest Leetu
Leedu Noorteühenduste Liit Lijot on teinud ettepaneku rajada Youth Resource Center Vilniuse
lähedale. See oli teemaks ka viimasel NBCM kohtumisel 2009. aprillis. ENL on projekti algatamist
toetanud. Nüüd on vaja uuesti seisukoht kujundada, kas olla projektis kaasas enam kui poliitilise
toetajana. Sellisel juhul on nõutav iga projektipartneri 15% omafinantseering. See ei pea olema
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rahaline. ENL jääb ootama projekti kogumaksumust ja kui suur on tegelik omafinantseering.
Anni tegeleb sellega.
# European Youth Forumist Istambulis
Istambuli kultuuripealinna Sihtasutus (Esenler) ja Kreeka organisatsioon (Volos) korraldavad 20.23. maini Istambulis ürituse nimega European Yotuh Forum, kuhu ENLil on palutud nimetada 6
esindajat. Tegemist on Euroopa Kultuuripealinn 2010 programmi kuuluva prioriteetse üritusega,
mille teemaks on noorte immigrantide sotsiaalne kaasamine. Anni annab korraldajatele teada, et
ENList lähevad Anni, Meelika, Kerlin, Kristo, Siiri ja vabatahtlik Jaan.
# NBCMist 8.-9. Aprillil
8.-9. aprillil Tallinnas toimuma pidanud Nordic-Baltic Contact Meeting ei saanud rahastust, kuna
selle eelarve on liiga suur. Soomlased uurivad viimase hetke rahastusvõimalusi. Kui neid ei ole,
jääb üritus ära.
# Välissuhete ABC-st
Välissuhete ABC jaoks olevate vahendite kasutamise viimane tähtaeg on 2010. aasta märts.
Anni räägib Jaaniga selles osas, kes pidi käsiraamatu koostama. Ulrikal on koostada
finatskäsiraamat, mille osas ta ei ole samuti vastuseid andnud.

6. Rahastamisest
Noorteühingute aastatoetuse summast on vaja kärpida hinnanguliselt 180 000 EEK.
Marina ja Pille-Riin on lubanud valmis kirjutada TOFi taotluse. Sinna läheb sisse liikmespetsialisti
ametikoht ning Anni soovitab veel pool kohta juurde kirjutada teiste ENLi programmide jaoks. Ott
räägib Pille-Riinuga. ENL otsib võimalust leida ka sponsoreid. Meeskond ja juhatus vaatavad
uuesti läbi võimalused projektide kirjutamiseks erinevatesse fondidesse. Punkt on uuesti
päevakorras järgmisel juhatuse koosolekul.

7. EMSLi arendusprogrammist
ENL osaleb EMSLi organisatsioonide arendamise programmis, mis viimasel ajal on ENLi poolt
seisma jäänud. EMSL palub mõelda, kas ENL läheb programmiga edasi või mitte.
Programm paneb paika organisatsioonide arenguvajadused. Tuleb osaleda koolitustel ja
ümarlaudadel ning teha koduseid ülesandeid. Programmi raames on ENL tõstatanud järgmisi
teemasid: liikmete kaasamine, mille osalise lahendusena tekkis Noortepoliitika platvorm, ENLi
toote temaatika, juhatuse ja meeskonna omavahelised suhted ning tööjaotuse organiseerimine,
juhatuse liikme mandaadi muutmine 2-aastaseks, E3 koostööleppe sõlmimine jne. Anni palub
meeskonnal mõelda, kes tahaks ja saaks ENLi poolt programmiga kaasas olla.

8. Otti tegevuste kalendri täitmisest
Otti tegevuste kalendrisse on lisatud 2010. aasta. Meeskonnal ja juhatusel tuleb oma
pikemaajalised tegevused sinna kirja panna.
9. Maakondlike noortekogude kohtumistest
Noortekogude maakondlikud visiidid on kõik tehtud. Kristo saadab
meeskonnale. Noortekogude esindajatele tuleb kokkuvõte 20.-21.
kevadseminaril.

selles kokkuvõtte
märtsil toimuval
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Noortekogude mentorite konkurss on olnud edukas. Olemas on 14 mentorit. ENLi meeskonnast
on end üles andnud Anni, Martti, Kristo ja vabatahtlik Jaan. Esimene kohtumine kõigiga toimub
noortekogude kevadseminari ajal. Saadetakse ka välja konkursikutse omavalitsustele. Toimub
avalik konkurss ja igast maakonnas saab töös noortekogudega toetada 2 omavalitsust, kokku
kuni 30 omavalitsust.

10. Otti arenguvestlustest juhatuse liikmetega
Ott on pannud kõigi juhatuse liikmetega kuupäevad paika ja kohtumised toimuvad.

11. ENLi kalendrist, tähtsad kuupäevad
15. märts – Varivalimiste lõuna kell 13:00 De La Gardie kaubamaja 5. korrusel
16.-18. aprilli - Spanish Youth Event, teemaks struktureeritud dialoog ja tööhõive. 2 inimest
saab minna. Martti sõidab kindlasti.
29.-30 aprill - Allianssiga kohtumine Helsinkis. Osalevad: Anni, Ott, Meelika, Jaan, Kairi
5. mai - ENLi üleriigiliste noorteühenduste koja kohtumine
7.-8. mai – ENLi meeskonnaüritus Käsmus (täpsustamisel)
4.-6. juuni – ENLi juhatuse üleminekuüritus

12. Muud teemad
Eesti NATO Ühing korraldab koostöös Välisiminsteeriumiga 16. aprillil NATO päeva. ENLile on
tulnud kutse teha selle raames koostööd.
Meelika soovitab uurida, mis korraldajatel debattide osas plaanis on ning ENL võib välja mõelda
teemad. Muus osas ENLil ilmselt ressurssi ei jätku.
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