Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 28. märts 2011
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Aleksandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Metstak, Martti Martinson, Mari Valgepea
Juhatas: Sandra Kamilova
Protokollis: Mari Valgepea

Koosolek algas kell 17:45
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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: Eelmisel reedel (18.03) toimus HTM Tallinna esinduses struktureeritud dialoogi
siseriikliku töörühma kohtumine. Laiendasime töörühma koosseisu (töörühmaga liitus EEL). EELil on
huvi , vahendid ja kohustused Eurodeski raames ka struktureeritud dialoogi osas midagi teha.
Kohtumisel ei selgunud, kas nad on nõus mingeid tegevusi enda kanda võtma. Lisaks oli töörühma
kohtumisel esindatud HTMi noorteosakond, ENTK oli esindatud direktori Edgar Šlümmeri näol,
ENEBist olid kohal Nele Mets ja Marit Valge, ENList Martti Martinson ja Mari Valgepea. Puudu oli
Martti Taru, noorsoouurija esindaja ja samuti kahe osaluskogu esindajad. Töörühma kohtumisel
arutasime, kuidas planeerida järgmist 18-kuulist konsultatsioonide tsüklit. Arutelu ei olnud viljakas,
midagi konkreetset välja ei käidud, öeldi vaid, et kõik toetavad ENLi juhtpositsiooni selles projektis ja
ka struktureeritud dialoogi projekti jätkamist. Kuna teema on seekord noorte osalus, siis ainuke,
kellel oli mingi nägemus oli HTMi noorteosakond, kes pakkus, et kolm konsultatsioonitsüklit peaks
jagama tasandite kaupa ära. Eesmärk peaks olema, kuidas saame konsultatsioonide tulemusi Eestis
ära kasutada ning olla sellega abiks kohalikele noortele. Projekti esitame ENEbile 1. apilliks.
Anni Metstak: Ehk saab järgmisi konsultatsiooniringe siduda ENLi üritustega, näiteks planeerida mõni
teema või diskussiooniring ENLi suvekooli. Samuti on tulemas veel noortekogude suvekool. Meetodi
peale võiks ka täiendavalt mõelda.

Martti Martinson: Projekt peab olema uuenduslik, peame mõtlema sisupoolele midagi uut. ENEB-iga
on käimas läbirääkimised, et ehk saab palgakulu sinna kuidagi sisse kirjutada. See pole ENLi
omakasuprojekt, vaid meil on inimressursi puudus. Arvutasin, et selle projekti raames oleks võimalik
palgafond 18 kuu jooksul 60 000 EEK, ehk keegi tegeleks selle projektiga osalise koormusega. See
oleks ilmselt inimene väljastpoolt ENLi. Keegi peab käima noorteüritustele neid simulatsioone
juhtimas. ENEbi töötajad tõid esile ka erivajadustega noorte kaasamise vajaduse sellesse projekti,
samuti võiks kaasata õpiraskustega noori, aga kuidas nendega jõuda, kes ei ole aktiivsed? Projekti
võiks kaasata ka kurtide kooli. Sihtgrupiks on ka vene keelt emakeelena kõnelevad noored ehk
vähemusrahvused Eestis. Küsimustik oli ju ainult eesti keeles, aga seda võib tõlkida. Keegi peab ka
need tulemusi kokku võtma. Tõlkimisteenus on ka abikõlbulik. Kui Sandra teeks venekeelse raporti
valmis, siis see tuleks tõlkida inglise keelde, selleks võiks raha planeerida. Peamine probleem
seisneb selles, mis on meie eesmärgid – mitu noort me kaasame, mitmel üritusel, palju me kaasame
n-ö erivajadustega noori, kuidas on online-küsitlusega, kas teeme ka sel korral auhindadega.
- Brüsselis on Euroopa Noortenädala (15-21 mai) raames struktureeritud dialoogi arutelu, sinna saab
kinnitada osalejaid meili teel. Üks osaleja peaks olema osaluskogudest. See oli töögrupi soovitus.
Üritusel osalevad Sandra Kamilova, Marian Vares ja Martti Martinson. Aeg: 16-18 mai.
- Tallinna noortevolikogu põhimääruse osas on dilemma: seal on kohti, millele võiks tähelepanu
juhtida, enne kui volikogu selle vastu võtab. Äkki saab põhimääruse eelnõud parandada. Tallinna
õpilasesinduse arvasime ENList välja passiivsuse tõttu ja kui Tallinna linn arvab endiselt, et nad on
aktiivsed, siis me peaks sellele tähelepanu juhtima.
- Noorteseire aastaraamatu 2010, mille teemaks on noored ja tööturg, esitlus on 20 aprill. Meid on
palutud sinna paneeldiskussiooni. Päev on jagatud kahte ossa, 1. osas on teemaks noorte tööturu
sisenemine- milline ettevalmistus tagab edu tööturule sisenemine? Teises osas on teemaks noored
töötud- plaanis on ettekanded. Mõlemad osad lõpevad paneeldiskussiooniga. Kas keegi tahab
paneeldiskussioonides osaleda? Kutse tuleb ka kindlasti.
- Laste õiguste osakonna tööst- nad on väga huvitatud igat laadi koostööst. Esimeses kohtumises
andsime tagasisidet kodulehele, väga palju küsisid nad nõu, kuidas noortele läheneda ja mis on meie
arvates suuremad probleemid. Neil on plaanis ka pidada loenguid noorte/laste õiguste kohta ja
tegema süvendatult kontrollkäike laagritesse, lasteaedadesse, et kuulata vajadusel laste kaebusi.
Koostöökohaks oleks laste ja noorte õiguste tagamaine, õigus osaleda ühiskonnas, luua osaluskogusid
(pigem tegelikult noorteühinguid). Õiguskantsler hakkab seda järelvalvet teostama, neli töötajat on
neil kokku.
- Täna sai listi saadetud ka Tallinna noorsootöö arengukava.
- Koalitsioonileppest rääkisime ka listi teel ja pressiteade läks ka välja. Peab planeerima kohtumise ka
haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksooga. Tema prioriteedid on kõrgharidus, aga kohe kui valitsus
on ametis, peaks kokku leppima kohtumise.
Pille-Riin Raudsepp: Ametisseastuv minister on alguses kindlasti väga hõivatud. Me ei saagi tema
juurde ilmselt kohe kohtumisele minna.

Anni Metstak: Osaluskogude temaatika on ka oluline ja tõusev teema, vaadates meie
visioonidokumente. Sinna on plaanitud kaasata ministeeriumite ja erinevate omavalitsuste inimesi,
kas see oleks võiks samuti olla teemaks, kui kohtume ministriga?
Martti Martinson: Kas hea koostöö eest peaks tänama Peeter Kreitzbergi ja Tõnis Lukast? Võiks neile
teha tänukirja või trofee.
OTSUS: Struktureeritud dialoogi projekt saab ENEBisse esitatud 1. aprillil. Brüsselis on Euroopa
Noortenädala (15-21 mai) raames struktureeritud dialoogi arutelu, üritusel osalevad Sandra
Kamilova, Marian Vares ja Martti Martinson. Aeg: 16-18 mai. Tallinna noortevolikogu põhimääruse
osadele aspektidele juhitakse tähelepanu. Kes osaleb Noorteseire aastaraamatu 2010, mille teemaks
on noored ja tööturg, esitlusel paneeldiskussioonil 20. aprillil? ENL hakkab regulaarselt käima laste
õiguste osakonna juures. Peaks planeerima kohtumise uue haridus-ja teadusministri Jaak Aaviksooga.
Samuti täname koostöö eesti Tõnis Lukast ja Peeter Kreitzbergi.

4. ENLi välissuhted
Anni Metstak: Allianssiga pole hetkel suurt sisulist koostööd vaja arutada. Ma ei arva, et raha ära
kasutamine Alliansi peale oleks suur prioriteet täna, kuna välissuhtluses ei ole midagi, mida hetkel
lobistada.
Pille-Riin Raudsepp: Meil on endiselt YIA (Youth in Action) toetuskiri, mis tuleks ära tõlkida ja edasi
saata valitsusse. Mari Valgepea tõlgib kirja järgmise nädala alguseks inglise keelest eesti keelde. Kirja
toimetada ja ajakohastada aitab Martti.
Anni Metstak: Eelseisval NBCMi kohtumisel Islandil tahetakse vastu võtta Baltimaade ja Põhjamaade
noorteühenduste liitude koostöölepe, mille käime üle teel Riiga, NBCMi ettevalmistaval kohtumise
Läti ja Leedu noorteühenduste liitudega. Ma ei saanud sisse Euroopa Noortefoorumi töögruppi, kuhu
kandideerisin. Sisse said Sandra Kamilova mitteformaalse hariduse töögruppi (Non-Formal Education
working group) ja Margus Tarmo Pihlakas sai sisse Pool of Facilitators and Trainers’i.
OTSUS: Youth In Action toetuskirja tõlgib Mari Valgepea. NBCMi koostöölepingu käivad üle Pille-Riin
Raudsepp, Anni Metstak ja Mari Valgepea, viies sinna sisse ENL-i poolsed ettepanekud.
5. Töökorraldus ENLis
Martti Martinson: Meelika Jürisaare eemaloleku tõttu võiks ENLi teated saata mõneks ajaks
puhkusele (kuni 18. aprillini), kuna neid on tehnilises mõttes väga keeruline teha. Lisaks on Meelika
Jürisaarel omad allikad ja veebisaidid, kust info ENLi teadetesse tuleb.
Anni Metstak: ENLi teadete juures võiks olla ka list nendest veebilehtedest, kust ta saab seda infot,
mida teadetes kajastada. Võiks kaaluda seda, et Opuselt tellida veebi haldamise koolitus. Kodulehe
arendamiseks on olemas raha, nad võiksid meeskonda päeva jagu koolitada.
Mari Valgepea: Maia Eskla viimane tööpäev on 31. märts. Teeme kontoris väikese istumise, sööme
kooki ja anname üle kingituse. Sätime paika ka ühiste kontorikoristustalgute aja, kus pakume
limonaadi ja küpsiseid.

OTSUS: ENLi teated lähevad olude sunnil mõneks ajaks kevadpuhkusele. Lähiajal paneb Mari
Valgepea paika ka kontori koristustalgute kuupäev.
6. ENLi arengukavandamine
Pille-Riin Raudsepp: ENLi arengukavamuudatusse kaasame meie strateegiakonsultandi Ragnar Siili.
Peaksime paika panema, millises formaadis seda meeskonnasisest arutelu teeme ja millal. Üks mõte
oleks väljasõit meeskonnaga, aga ajastama peaks seda sinnakanti, kui organisatsioonis on juba uusi
töötajaid ja tiim komplekteeritud. Lisaks on juba paigas ühe suurema meeskonnaväljasõidu ehk
üleminekuürituse aeg .
Anni Metstak: Üleminekuüritus on planeeritud 10-11-12 juunisse. 10. juunil on plaanis Indrek Rahi
koolitus, 11. sõidame Saaremaale. Ehk oleks mõttekas kutsuda Ragnar Siil ja meeskond arengukava
ülekäimiseks hoopis ENLi kontorisse laupäevakule? Teine variant on sõita üheks päevaks Neeme, see
on 30-40 km Tallinnast.
Arengukava muudatuse/ülekäimise ajastus tuleb ka paika panna ja ka see, kas plaanime tõstatada
teema ka kevadisel üldkoosolekul? Sellest sõltub, millisesse perioodi planeerime arengukavandamise
arutelud oma meeskonnas.
OTSUS: Arengukavamuudatuste aeg pannakse paika lähiajal. See sõltub sellest, kas
arengukavandamise planeerime sisse ka päevakorrapunktina kevadisele üldkoosolekule. Selle eest
vastutab Mari Valgepea.
7. Uue juhatuse valimised
Martti Martinson: ENLi põhikiri ütleb, et üldkoosolek valib juhatuse liikmed. Sandra Kamilova ei pea
uuesti kandideerima. Oleks hea teada, kuhu positsioonile Pille-Riin Raudsepp kandideerib, siis seda
kergem on otsida prioriteetsetele valdkondadele inimesi. See sõltub muidugi ka
struktuurimuudatusest ENLis. Kui kuulutame üldkoosolekul välja, et järgmine juhatus on oma
koosseisus üleminekujuhatus, siis tuleb läbi mõelda ka see, et kuidas määrame talle funktsioone, kui
ta asub sellisel kujul ametisse ainult pooleks aastaks? Juhatuse liikme valimised tuleks siis selliselt
välja kuulutada, et ütleme , et jagame prioriteetsed valdkonnad omavahel ENLis ise ära.
OTSUS: Küsimus, kas järgmine juhatus on oma olemuselt üleminekujuhatus ja kas paneme juhatuse
funktsioonid paika meeskonnasiseselt, sätestatakse 19. aprilliks, kui toimub üldkoosoleku
väljakuulutamine. Selle eest vastutab Mari Valgepea.
8. ENLi liikmevaldkond
Sandra Kamilova: Liikmekohtumistest nii palju, et 1. juuni on liiga optimistlik prognoos, et jõuda kõigi
liikmetega ära kohtuda. Siiski võiks võtta plaani, et enne sügisest üldkoosolekut kõigiga ära kohtuda.
Aprillikuu jooksul paneks liikmekohtumise strateegiad paika. Üks liikmekohtumiste eesmärk on
uuendada ja personaliseerida organisatsioonidega kontakte. Arutada võiks liikmekohtumistel veel
struktuurimuudatust, aasta teemat ja võimalikku kaasamist erinevatesse projektidesse.
Liikmesorganisatsioonid jaotatakse konkreetselt ära erinevate meeskonnaliikmete vahel.
OTSUS: Aprilli jooksul panevad Sandra Kamilova ja Mari Valgepea paika liikmekohtumiste täpse
strateegia.

9. Osaluskogude projekt
Anni Metstak: 26-27. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis osaluskogude kevadseminar, mille
tippsündmus oli osaluskogude Esinduskoja valimised, kus osales 31 osaluskogu. Valituks osutus 7
liiget. Osaluskogude 2011 projekti on ette nähtud ka projekti nõukogu formuleerimine. Projekti
nõukogu koguneb esimest korda 5. aprillil kell 14. Osalejad nõukogus: ENTK 2 kohta, ENL 3 kohta,
esinduskoja poole pealt 2 inimest, kokku 7-liikmeline punt. Osaluskogude projektinõukogus on ENLi
poole pealt ametlikult esindatud lisaks Anni Metstakile ja Kristo Nottonile ka Mari Valgepea. Anni
Metstak saadab juhatuse listi nõukogu kohta kirja. Käimas on ka mentorite otsimine loodavatesse
osaluskogudesse, viis kohta on puudu. Hetkel tegeletakse ka 2010. aasta aruande koostamisega
(tähtaeg 31. Märts), lisaks tegeleb projekti meeskond ka suvekooli ettevalmistusega ja
visioonidokumendi loomisega. Suur prioriteet on mentorprogramm. Soovime ka, et Facebooki tekiks
noortekogudele eraldi lehekülg.
OTSUS: Anni Metstak ja Kristo Notton tegelevad eeskätt 2010 projekti aruandlusega ning on seadnud
suureks prioriteediks mentorprogrammi puuduvate mentorite leidmise.
Muud küsimused
Pille-Riin Raudsepp: Mis seis on Anni Metstakil osaluskogude projekti juhtimisega ja mis hetkest sai
planeeritud, et Anni Metstak töötab ametlikult projektil juba aasta algusest?
Anni Metstak: Olen Ott Heidmetsaga sel teemal konsulteerinud, et alates 2011. aasta algusest olin
ametlikult ka osaluskogude projekti teine pool. 2011. aastal on arvestatud osaluskogude projekti
palgafondi topelt.
OTSUS: Osaluskogude projekti palgakulude teema tuleb uuesti üles siis, kui Kristo Notton on
haigusest paranenud.
Kõik otsused:
-

-

Struktureeritud dialoogi projekt saab ENEBisse esitatud 1. aprillil. Brüsselis on Euroopa
Noortenädala (15-21 mai) raames struktureeritud dialoogi arutelu, üritusel osalevad Sandra
Kamilova, Marian Vares ja Martti Martinson. Aeg: 16-18 mai. Tallinna noortevolikogu
põhimääruse osadele aspektidele juhitakse tähelepanu. Kes osaleb Noorteseire
aastaraamatu 2010, mille teemaks on noored ja tööturg, esitlusel paneeldiskussioonil 20.
aprillil? ENL hakkab regulaarselt käima laste õiguste osakonna juures. Peaks planeerima
kohtumise uue haridus-ja teadusministri Jaak Aaviksooga. Samuti täname koostöö eesti Tõnis
Lukast ja Peeter Kreitzbergi.
Youth In Action toetuskirja tõlgib Mari Valgepea. NBCMi koostöölepingu käivad üle Pille-Riin
Raudsepp, Anni Metstak ja Mari Valgepea, viies sinna sisse ENL-i poolsed ettepanekud.
ENLi teated lähevad olude sunnil mõneks ajaks kevadpuhkusele. Lähiajal paneb Mari
Valgepea paika ka kontori koristustalgute kuupäev.
Arengukavamuudatuste aeg pannakse paika lähiajal. See sõltub sellest, kas
arengukavandamise planeerime sisse ka päevakorrapunktina kevadisele üldkoosolekule. Selle
eest vastutab Mari Valgepea.

-

-

Küsimus, kas järgmine juhatus on oma olemuselt üleminekujuhatus ja kas paneme juhatuse
funktsioonid paika meeskonnasiseselt, sätestatakse 19. aprilliks, kui toimub üldkoosoleku
väljakuulutamine. Selle eest vastutab Mari Valgepea.
Aprilli jooksul panevad Sandra Kamilova ja Mari Valgepea paika liikmekohtumiste täpse
strateegia.
Anni Metstak ja Kristo Notton tegelevad eeskätt osaluskogude 2010 projekti aruandlusega
ning on seadnud suureks prioriteediks mentorprogrammi puuduvate mentorite leidmise.
Osaluskogude projekti palgakulude teema tuleb uuesti üles siis, kui Kristo Notton on
haigusest paranenud.
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