Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse koosoleku 10. protokoll
Aeg: 23. veebruar 2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Aleksandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Mari Valgepea, Mailis Ostra
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Meelika Jürisaar

Koosolek algas kell 16:40
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
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Koosoleku päevakorra kinnitamine
Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
ENLi struktuuri võimaliku muutmise arutelu
ENLi raamatupidamise sisekorraeeskirjade muutmine
Noortepoliitika
Välisuudised ja välislähetuste korra muutmine
Muud küsimused

OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll esitatud kujul.
3. ENLi struktuur
Arutati ENLi struktuuri muutuste üle.

Anni Kuller: Vaja on mõelda, mida teha ENLi struktuuriga ning kaaluda, kas juhatuse
arendamine nõukoguks on hea mõte ning mis on sellega kaasnevad plussid ja miinused. Meil
on olnud väga keeruline juhatuse motiveerimisega, kuna juhatusel ei ole reaalseid
ülesandeid. Organisatsiooni üldist juhtimist oleks tarvis muuta efektiivsemaks ja
operatiivsemaks.
Pille-Riin Raudsepp: Nõukogu liikmena sellises keskkonnas oleks oluliselt motiveerivam
töötada. See ei välista, et ma ei teeks teisi tegevusi või ei tegeleks projektidega. Nõukogu
liikmed võivad samuti olla kursis mingite konkreetsete valdkondadega ja vastutada iga üks
konkreetse ala üle. Meil on juhatuse liikmeid leida olnud raske, sest töökoormus on liiga suur
võrreldes sellega, mida organisatsioon saab vastu pakkuda. Nõukogu puhul on töökoormus
realistlikum.
Ott Heidmets: Põhitöö kõrvalt tegeleda professionaalselt ENLiga on väga raske.
Pille-Riin Raudsepp: Kui juhatusse tahetakse teatava kvaliteediga juhatuse liikmeid, siis on
raske leida selliseid inimesi, kes ei oleks juba hõivatud.
Aleksandra Kamilova: Ka tegevbüroo saaks kiiremini otsuseid langetada ning juhatus ei peaks
tegelema pisiasjadega.

Pille-Riin Raudsepp: Nõukogu peaks vaatama väga selgelt üle strateegiadokumente ja
organisatsiooni arengusuundi, meeskond peaks nõukogule teatava regulaarsusega aru andma
ning nõukogu hindama, mis tegevused on põhjendatud ning mis mitte. Selline mudel võiks
töötada paremini, sest me oleme ju organisatsioon, kus võiksime kogenud inimestena seda
mudelit rakendada
Martti Martinson: Kindlasti on see õige suund, millel on nii plusse kui miinuseid. Samas on
ühe inimese vastutuse toomine (tegevjuhi varasemast suurem vastutus) ENLi juhtimisse
kollektiivse vastutuse asemel, mida varem ei ole olnud, oluline muutus. Kõige raskem koht
sellisel üleminekul ei ole praktikas teostamine, vaid see, kuidas tagada, et ka
liikmesorganisatsioonid toetaksid ja mõistaksid olukorda ning toetaksid ka põhikirja muutmist.
Liikmed võivad selles muudatuses näha nende võimalust kärpimist ENLis toimuvat mõjutada.
See oht võib tekkida ja sellega peab tegelema. Eesmärk on alustada arutelu ning teha
selgitustööd ning saada tagasisidet.
Ott Heidmets: Nõukogu vorm võib motiveerida ka liikmeid suunama nõukogusse inimesi, keda
nad vastasel juhul muidu ei saadaks ENLi, sest inimesed on hõivatud ning organisatsioonid
soovivad neid ise rohkem rakendada. Kui me leiame konsensue, siis oleks mõeldav uue
struktuuriga alustamine sügisest.
Anni Kuller: Peaksime koostama plaani ja dokumendi, mis tooks esile poolt- ja
vastuargumendid, suhtlema liikmesorganisatsioonidega jne. Luua oleks vaja ka mingi ajaline
raamistik ja list inimestest/organisatsioonidest, kellega on vaja sellest rääkima hakata.
Pille-Riin Raudsepp: Tegevjuht ja juhatuse esimees peaksid hakkama sellega tegelema.
Tänane olukord ei ole väga ratsionaalne, sest juhatuse liige vastutab küll konkreetse
valdkonna eest, kuid samas on juhatuse liikmeid vähem ja tegeleda tuleb väga erinevate
töödega. Probleem on ka selles, et juhatus ei delegeeri meeskonnale ülesandeid, vaid
meeskond delegeerib juhatusele.
Mailis Ostra: Organisatsioonil on ka teisi kitsaskohti lisaks struktuurile. Katusorganisatsioon
peaks olema otseses seoses oma liikmetega ja see on nõrk koht. On väga palju tegevusi ja ei
ole suudetud välja valida konkreetseid – tehakse liiga palju. Struktuurimuudatuse puhul on
oluline mõelda, kes siis valib tegevjuhi, kelle ees tgevjuht vastutab jne. Liikmete kaasamine ei
ole kõige paremas korras ja me peame jälgima, et ei tekiks lõhet.
Pille-Riin Raudsepp: ENLi juhtgruppidesse ei saada liikmesorganisatsioonid kahjuks ka oma
noori liikmeid, kuigi juhtgrupid on neile avatud ja see oleks hea võimalus liikmetel rohkem
ENLi asjades kaasa rääkida.
OTSUS: Tegevjuht ja juhatuse esimees teevad plaani, kuidas teemaga edasi
minna.
4. ENLi rahaasjad ning raamatupidamise sisekorraeeskirjad

Ott Heidmets: Haridus- ja Teadusministeerium jagas aastatoetusi ning ENL sai suurema
toetuse kui eelmisel aastal. Seniks, kuni raha laekub, võttis ENL eraisikult laenu, et mitte
jääda likviidsusega hätta.
Anni Kuller andis ülevaate raamatupidamise sisekorraeeskirjade muutmisest.
OTSUS: Anni Kuller valmistab ette sisekorraeeskirjade muudatustega dokumendid
ja saadab juhatuse listi.

5. Noortepoliitika

Ott Heidmets: Kohtusime Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga ning
otsustasime, et soovime ühiselt kohtuda haridusminister Tõnis Lukasega, et rääkida
noorteühenduste rahastamissüsteemi muutusest ning teha ettepanek muuta
rahastamisperiood pikemaajaliseks (st raha peaks kantama mitmeks aastaks, mitte üheks).
Oluliseks teemaks tuleb ka Noortepoliitika Nõukogu ning rahastamise läbipaistvamaks
muutmine.
Ühtlasi soovib E3 valitsjuskomisjoni moodustamist ning sinna kuuluda ja kuulata ära Tõnis
Lukase valimislubadused järgmiseks valimisperioodiks.
OTSUS: Järgmisel nädalal proovitakse leppida kokku kohtumine haridusminister
Tõnis Lukasega.
6. Välisuudised ja välislähetuste korra muutmine

Pille-Riin Raudsepp: Välislähetuste vorm on nüüd ka üleval veebilehel. Varasemat
välislähetuste vormi on täiendatud.
Edaspidi peaks vormi täitma ka ENLi büroo ja juhatus. Kui meeskonnast käib välisüritusel mitu
inimest, piisab ühest aruandest. Varasemat välislähetuste korda sai samuti muudetud ja
täiendatud. Muudatustega teksti saatis Pille-Riin Raudsepp ka meeskonnalisti.
Anni Kuller tegi ettepaneku lisada välislähetuste korda ka see, et ENL ei kata
kindlustuskulusid. Ka soovitas ta kuidagi esile tuua, et üritustele ENLi poolt saadetud isik
oleks võimeline korrektselt esindama ENLi kui saatvat organisatsiooni.
OTSUS: Meelika Jürisaar valmistab märtsis ette inglise keelse voldiku, mida saab
välislähetustel jagada ja millele lähetusele minejad saavad toetuda. Pille-Riin raudsepp ja
Meelika Jürisaar koostavad ka 10 põhilist fakti, mida välisüritusele mineja peaks tingimata
teadma. Välislähetustele minejad büroo ja juhatuse liikmed hakkavad veebivormi täitma.
Pille-Riin Raudsepp Hiinasse Hiina-Euroopa noorteaastale ei jõudnud tervislikel põhjustel.
7. Muud küsimused
a) Järgmine juhatuse koosolek toimub 17. märtsil kell 17:30.
b) Pille-Riin käis Eesti Arstiüliõpilaste Seltsi juubelil, viis lilled ja pidas kõne. Üritus oli meeldiv.
c) Mailis Ostra tutvustas varivalimistega seonduvaid arenguid.
25. veebruaril kell 17:00 toimub varivalimiste e-hääletuspunkti avamine, kus ütleb
tervitussõnad ka projekti patroon Allar Jõks ja kohapeal saab varivalida. ENLi meeskonna
töötajad peaksid kohal olema.
6. märtsil kell 19:00 on kohustuslik osaleda varivalimiste tulemuste avalikustamisel Solarise
keskuses. Ühtlasi autasustatakse õpilastööde konkursi parimaid, esinevad noored muusikud
jne. Facebookis peaksid kõik töötajad ja juhatuse liikmed aitama promoda varivalimiste
Facebooki lehte ja “lähen varivalima!” üritusele võiksid kõik töötajad ja juhatuse liikmed
kutsuda inimesi liituma.
Varivalimistega sujub praegu väga hästi – üle 40 debati on üle Eesti, üle 50 õpilastööde
konkursi töö laekus ja varivalimiste süsteemis käib proovihääletamine.
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