Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 14. koosolek
Protokoll

Aeg: 24. märts 2010, 17:30 – 21:30
Koht: ENLi kontor, Estonia pst 5a, Tallinn
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Liina Männiste, Ulrika Hurt, Marina Vilop, Pille-Riin
Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Noortepoliitika pooltund
4. MTÜ Pyladese avaldus ENList väljaastumiseks
5. MTÜ Eesti Gei Noored täisliikmeks vastuvõtmisest
6. Liikmekriteeriumitest
7. Liikmespetsialistist
8. Noorteuuringutest
9. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi arengutest
10. ENLi rahastusest
11. ENLi uute juhatuseliikmete leidmisest ja infopäevast
12. Välissuhetest
13. Muud teemad

***************

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmise koosoleku protokolli:
# Punkt nr 4:
- Sotsiaalministeeriumi juurde loodud LGBT töögrupp koguneb 14. aprillil. ENLi esindab Liina.
- Raport noorte arvamusest tööhõive kohta valmis 15. märtsiks ning esitati Haridus- ja
Teadusministeeriumile ning Euroopa Noortefoorumil.
- Vägivalla vastu võitlemise arengukava osas ENL seisukohti ei koostanud, kuna Liina osales
vastavas töögrupis.
- Euroopa Liidu ministrite Nõukogu resolutsiooni eelnõu noorte kaasatuse kohta töötuse vastu
võitlemisel. Liina koostas ENLi poolsed seisukohad.
- Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku
määruse eelnõu“ - ENL kooskõlastas eelnõu omapoolsete märkusteta.
- Noorsootöö seaduse I lugemine jäi 24. märtsil ära. Hetkel ei ole uut kuupäeva selgunud.
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- Kohtuistung noorteühingute aastatoetuse osas Tartu Halduskohtus lükkus edasi 5. maile.
- Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupist. Pille-Riin ei ole 17. märtsiks liikmeid läbi helistanud.
Liina ja Pille-Riin lepivad uue tähtaja kokku. Martti soovitab nimesid, kellele helistada ning
Kerlin edastab kontaktid Pille-Riinule. Juhtgrupi 1. aprillile määratud kohtumine lükkub pisut
edasi. Pille-Riin, Liina ja Martti lepivad uue aja kokku.
# Punkt nr 11:
Hispaanias toimuva Euroopa Liidu noortekonverentsi kuupäevad on 13.-16. aprill 2010.

Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.

3. Noortepoliitika infominutid
# Kohtumine haridus - ja teadusministriga
ENL soovib teha tulenevalt tegevuskavast 2010. aastal vähemalt 2 kohtumist. Esimene peaks
aset leidma aprilli lõpus. Martti soovitab kohtumisele järgmisi teemasid: NPNi funktsioon,
noorteühingute rahastamine, noorsootöö strateegia, valimisea langetamine, noortepoliitika
arutelu
Riigikogu
täiskogu
ees
ning
Valge
saali
arutelu.
Teine kohtumine toimuks koos E3-ga maikuus. Teemaks katuste ühised poliitilised seisukohad,
mida lisada erakondade poliitilistesse platvormidesse.
#E3 poliitiline platvorm Riigikogu valimisteks
ENL on suhelnud nii E3 kui erakondade noorteorganisatsioonidega. Ühise platvormi mõte kiideti
heaks, kuid kokkulepet veel sõlmitud ei ole. EÜL hakkab oma seisukohti koostama aprilli teisel
nädalal. ENL peab oma punktid valmis saama mai alguseks, et saata need liikmetele läbi
vaatamiseks ning panna üldkoosoleku päevakorda.
# Noortepoliitika arutelust Riigikogus
Liina kogub ENLi poliitiliste noorteorganisatsioonide käest järgmise nädala esmaspäevaks kokku
arvamused ja teemad, mida Riigikogu täiskogu istungil arutada. Ott võtab siis uuesti ühendust
HTMi noorteosakonnaga teemade konsulteerimiseks.
# Noortepoliitika platvormist
ENLi liikmesorganisatsioonid soovivad ENLi noortepoliitika platvormi ühtsesse vormi viimist.
Toimus kohtumine Eesti Skautide Ühinguga. Laura Õigus hakkab tegelema kolme peatüki
ühtlustamisega: noorte tervis, haridus ja erinoorsootöö. Uus kohtumine sel teemal toimub 12.
aprillil. Liikmetele on lubatud, et kevadiseks üldkoosolekuks on kõik peatükid ühtsesse vormi
viidud: olemas on valdkonna hetkeolukord, peamised tugevused, nõrkused ning ENLi seisukohad.
Sügiseks laseb ENL ka iga peatüki üle vaadata valdkondade ekspertidel.
# Sotsiaalministri määrusest „Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi
nõuded ning arstitõendi vorm“ Määrus on vajab muutmist. Lianne Ristikivi, Eesti Gaidide
Liidu peagaid, sõnastab probleemid ja ettepanekud. ENL on lubanud neid ministeeriumis
lobistada, et need muudatused saaksid sisse viidud.

4. MTÜ Pyladese avaldus ENList väljaastumiseks
MTÜ Pylades ei ole aktiivselt tegutsenud juba aastaid ega näe tulevikus väljundit. Organisatsioon
saatis välja astumiseks avalduse e-kirja kujul.
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Otsus: ENLi juhatus otsustas MTÜ Pyladese avalduse põhjal organisatsiooni ENLi liikmeskonnast
välja arvata.
Veel organisatsiooniga seoses:
Pylades esindaja Tiit Terik osales ENLi esindajana laagrijuhtide nõukojas, mis ENTK poolt on
kokku kutsutud. Viimati käidi koos oktoobris 2009, millest Terik osa ei võtnud. Martti uurib, mis
rollis Terik nõukojas osaleb.

5. MTÜ Eesti Gei Noored täisliikmeks vastu võtmisest
9. märtsil toimus kohtumine Eesti Gei Noored presidendi Hanna Kannelmäega. Teemaks oli EGNi
täisliikmeks saamine.
Otsus: ENLi juhatus otsustas lõpetada MTÜ Eesti Gei Noored vaatlejaliikme staatuse, ning võtta
EGN vastu ENLi täisliikmeks.

6. Liikmekriteeriumitest
Marina on täiendanud liikmepaketti ja saatnud selle meeskonnalisti arvamuse avaldamiseks.
Martti soovitab märkida ära ENLi vahendajarolli noorteorganisatsiooni ja kodanikuühiskonna
vahel. Täienduste tegemise tähtaeg on 25. märtsi õhtu.
Marina lisab, et igal ENLi liikmel võiks olla liikmeleping ning ENL võiks kõigile anda välja
sertifikaadi ENLi liikmeks olemise kohta. See tuleb arutlusele järgmisel juhatuse koosolekul.
Liikmeküsitlustest
Liikmeküsimustik on valmis saanud. Aune ja Pille-Riin on sellele tagasiside andnud. Ümber
sõnastamist vajavad noortepoliitika alased küsimused.

7. Liikmespetsialistist
Tänase seisuga ei ole ENLil võimalik palgata juurde liikmespetsialisti. ENLi taotlust Tarkade
Otsuste Fondile ei võetud vastu, kuna see oli tehtud valele põhjale ning taotluse sisse andmine
hilines. Sügisel avanevad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil organisatsiooni juhtimisega seotud
vormid. ENLil tasub hoida neil silm peal.

8. Noorteuuringutest
Varem on räägitud koostööst ENLi ja Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži vahel noorteuuringute läbi
viimiseks. Olemas on 2 teemat, mida üliõpilastele edastada:
1. passiivsete noorte väärtushinnangud
2. noorteühenduste võimekus poliitikakujundamise protsessis osaleda KOV, riiklikul ja ELi
tasandil.
Ulrika sõnul saab uurimise alla võtta nii ENLi liikmed, noortekogud kui ka noorteorganisatsioonid
väljaspool ENLi. Ott soovitab ka Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupile anda mõtlemiseks, mis
teemadel noorte ja noorteorganisatsioonide uuringuid teostada. Ulrika soovitab uuringute
rahastuse osas rääkida ENTK ja ENEbiga.
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Martti tuletab meelde, et ülikoolidega tuleb suhelda igal tasandil ning anda ka näiteks
magistrantidele ja doktorantidele uurimisainest.
9. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi arengutest
Edasised tegevused juhtgrupi osas: vt Märkusi ja täiendusi eelmisesse protokolli.

10. ENLi rahastusest
Anni ja Ulrika teevad ülevaate 2009. aasta ja 2010. jooksva aasta seisust ning annavad sellest
meeskonnalisti teada.

11. ENLi uute juhatuseliikmete leidmisest ja infopäevast
Infopäev uutele ENLi juhatuseliikmete kandidaatidele toimub 6. aprillil kell 18:00 ENLi kontoris.
Kevadisel üldkoosolekul vahetuvad finantsjuhi, avalike suhete ja noortepoliitika, liikmevaldkonna
juhi positsioonid.
Iga
lõpetav
juhatuse
liige
saadab
oma
töökirjelduse
Liinale,
kes
paneb
liikmesorganisatsioonidele kokku kutse oma juhatuse liikme kandidaadi üles seadmiseks.

12. Välissuhetest
NBCMi kohtumine Tallinnas leiab siiski aset. Kõik pooled leidsid oma eelarvest finantse, et see
siiski ise kinni maksta
Muud olulised kuupäevad:
13.-16. aprill – Euroopa Liidu noortekonverents Hispaanis. Osalevad Anni, Martti ja Ott.
23.-24. aprill – COMEM. Osaleb Jaan Urb.
7.-8. mai – I Euroopa Liidu - Hiina noorte liidrite kohtumine. Osaleb Marit Valge.
11.-12. augustil toimub rahvusvaheline Noortepäeva seminar. Ida-Idast programmist ei ole
rahastuse osas veel vastatud.
18.-20. november – Euroopa Noortefoorumi üldkoosolek
# Leedu Noorteühenduste Liit Lijot sai Work2Change jätkuüritusteks rahastust, kuhu saame ühe
ENLi esindaja jälle saata.
# Pärnumaa Noorte Liit sai oma projektile ”For stations for Youth participation” ENEbist positiivse
vastuse.
# 19. aprill – valmivad ABC’d. Presenteeritakse üldkoosolekul.

13. Muud teemad
# Ajaleht Aken
Aken peatoimetaja Siiri lõpetab aprilli kuuga töö. Põhjuseks on liiga väike rahaline sissetulek. Kui
ENL leiab lisarahastust, on Siiri nõus jätkama, vastasel korral otsib ENL 1. maist uut Aken
peatoimetajat.
# ENLi oma tootest või teenusest
ENL on kaua rääkinud oma tootest või teenusest, mida müüa ning saada nii oma kindel sissetulek
HTMi aastatoetuse kõrval. Suvel lepiti Aunega kokku hakata seda protsessi vedama. Anni, Aune
ja Ott on sellega ka algust teinud.
# ENLi vilistlaskogust
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Enne üldkoosolekut saab Jaan Urb kokku ENLi vilistlase Maarja Dahliga ENLi vilistlasklubi käima
tõmbamise osas. Kui esimesed mõtted paigas, siis arutame meeskonnaga ka läbi.
# ENLi rahastamise heast tavast
Pille-Riin otsib praktikanti, kes hakkab rahastamise hea tavaga tegelema. 1 inimene on olemas.
Pille-Riin hoiab meeskonda toimuvaga kursis.
# ENLi suvekoolist
ENLi suvekool toimub 8.-11 juulini Jõulumäel. Ettevalmistused sujuvad hästi. Toimuvad korraga
suvekool ja suvepäevad. Reedel, 9. juulil toimub täispikk koolituspäev: „Pilt või peegel.“
Koolitama tulevad Indrek Rahi. Teine osa osalejatest läbib avalike suhete koolituse, mida viivad
läbi kaks ajakirjanikku:
1. blokk: keskendutakse televisioonile ka kommertskanalitele, raadiosse turundamisele ning
õpitakse andma intervjuud;
2. blokk: suhtlemine kirjutava pressiga
Laupäeval toimub metsamatk ning juba tavaks saanud ENLi stiilipidu. Muusikat teeb DJ Aiks.
Pühapäev on simulatsiooni päev.
# ENLi arengukavast
ENLi arengukava hindamise jaoks on eelarves raha. Anni lepib kokku meie strateegiakonsultandi
Ragnar Siiliga arengukava üleminekuüritusel läbi vaadata, rääkida üldjuhtimisest jne.
# ENLi meeskonnaüritusest
ENLi meeskonnaüritus toimub 7.-8. mail Tartus.
# Koolitus Sindi noortevolikogule
27. märtsil koolitavad Anni, Jaan ja Kristo Sindi noortevolikogu.

Ott Heidmets
Koosoleku juhataja

Kerlin Remmel
protokollija
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