Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 6. koosoleku protokoll
Aeg: 25.11.2010
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5a)
Osalejad: Ott Heidmets (juhatuse esimees), Aleksandra Kamilova (juhatuse liige, Skype), Anni Kuller
(tegevjuht), Martti Martinson (noortepoliitika spetsialist), Meelika Jürisaar (avalike suhete spetsialist,
Skype), Pille-Riin Raudsepp (juhatuse liige, Skype)
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Aleksandra Kamilova
Päevakorrapunkt 1 – Päevakorra kinnitamine
Juhatus otsustas kinnitada päevakorra esitatud kujul:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Välissuhete ülevaade
4. Noortepoliitika ülevaade
5. Üldkoosoleku ettevalmistus
(sh. tegevuskava aruande, eelarve täituvuse, tegevuskava 2011, eelarve 2011 kinnitamine, + muud
ÜKga seotud teemad)
6. Töökorralduslikud küsimused
7. Muud teemad

Päevakorrapunkt 2 – Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Juhatus kinnitas ENLi juhatuse 5. koosoleku protokolli esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3 – välissuhete ülevaade
1) Anni andis ülevaate Ukraina pealinnas Kiievis toimunud Euroopa Noortefoorumi kohtumisest, mis
toimus 17.-20.novembril. Kohtumise käigus valiti ka Euroopa Noortefoorumi uus president,
asepresidendid ning juhatuse liikmed, mille raames oli ENLi kandidaadiks Jaan Urb. Sellel korral ei
osutunud Jaan Urb valituks – Anni viitas sellele, et kandidaati tutvustav video oli hea mõte (kiideti ka
teiste riikide poolt), kuid järgmine kord võiks silmas pidada seda, et oma kandidatuuri tuleks veelgi
aktiivsemini tutvustada ning samuti leida võimalusi bloki-sisese koostöö tõhustamiseks.
2) Pille-Riin rääkis sellest, et Alcohol Policy Network (APYN) plaanib registreerida ennast
organisatsiooniks. Juhul, kui selline käik tehakse ära, siis saab ka ENL liikmestaatuse antud
organisatsioonis. See ei tooks kaasa palju lisakohustusi, kuid tuleks ennast antud organisatsiooni
tegevustega ja arengutega kursis hoida. Detsembris toimub APYN üritus Sloveenias, kus soovitakse
koolitada välja esindajad erinevatest riikidest, kes omakorda saaksid antud teadmisi ja infot oma riigis
edastada.
Otsus: ENL võtab enda peale koordineeriva rolli, antud koolitusest võiks osa võtta mõni ENLi liikmete
esindajatest. Pilla-Riin võtab ühendust nii APYNiga, et uurida välja organisatsiooni registreerimise
seis, ning ka Juventega, et neilt esindamise kohta uurida.
3) Pille-Riin tuletas meelde, et ENL peaks ära täitma Euroopa Noorteprogrammi käsitleva
konsultatsiooni küsimustiku. Samuti tuleks levitada seda ka liikmete seas – oluline on see, et jätkuks
antud projekti toetus.

Päevakorrapunkt 4 – noortepoliitika ülevaade
1) Martti informeeris meeskonda, et vastused Tallinna Noorsotöö keskuse sulgemise teema kohta on
tulnud nii E.Savisaare kui ka T.Vitsuti poolt.
2) MTÜsse astumisega seotud muudatusettepanekud saadeti Riigikokku. Eeldatavasti tuleb neid
minna kaitsma õiguskomisjoni, kuna valitsuse istungil seda teha ei õnnestu.
3) Positiivse uudisena oli välja toodud see, et noorteseire 2011.aasta teemaks valiti noorsootöö ja
selle mõju noorte toimetulekule. 10. detsembriks ootab Praxis ENLi poolt lähteülesannet.
Otsus: kõik meeskonnaliikmed saadavad oma mõtted Marttile, kes paneb lähteülesande kokku ning
saadab Praxisele ära.
4) Arutusel olid HTMi poolt saadetud noorteühingu aastatoetuse 2011. aasta taotluste hindamise
kriteeriumid. Meeskond leidis, antud kriteeriumite puhul võiks teha ettepaneku asendada „noorsootöö
korraldamise“ hoopis „noortepoliitika planeerimisega“ (täpne sõnastus arutatakse veel läbi) sest
vastasel juhul ei võta antud kriteeriumid kõiki ENLi tegevuse arvesse. Samuti leiti, et lihtsam oleks
tegutseda siis, kui kriteeriumitele oleks omistatud konkreetne väärtus – praegu on ainult loetelu, kuid
võiks välja tuua, mitu punkti üks või teine kriteerium annab.
Otsus: antud ettepanekud räägitakse veel reedese päeva jooksul üle ning edastatakse HTMile.
NPNi liikmed peavad esitama kandidaate noorteühingu aastatoetusi hindama hakkava ekspertkogu
liikmeteks ning ENLi potentsiaalsed kandidaadid on:
1) Anto Liivat
2) Piret Talur
3) Eduard Odinets
4) Marit Valge
5) Reine Tapp
Ott Heidmets vastutab selle eest, et kandidaatidega läbi rääkida ning nad esitada.
5) Struktureeritud dialoogi järgmine konsultatsiooniring algab detsembris. Vastus sai praegu seisuga
jagatud järgmiselt:
- Martti ja Anni vastutavad selle eest, et 15.detsembriks valmiks online-küsimustik;
- Anni vastutab Tallinnas toimuva ümarlaua korraldamise eest Tallinnas, Aleksandra – Narvas ja PilleRiin – Tartu;.
- Meelika aitab info levitamisega, Aleksandra suhtleb sponsoritega;
- Pille-Riin räägib välissuhete praktikandiga selles osas, kas ta oleks nõus vastutama lõpliku raporti
eest.
6) 13.detsembril toimub tööhõive teemal ENLi kohtumine sotsiaalministriga, mille eesmärgiks on
tutvustada ettepanekuid tööhõive osas.
Otsus: ENLi esindavad Ott ja Anni, võimalusel liituvad ka Aleksandra ja Pille-Riin.

Päevakorrapunkt 5 – ENLi üldkoosolek
Arutatakse läbi päevakava, vaadatakse üle registreerinud liikmed, pannakse paika koosoleku
juhatajad, redaktsiooni komisjon, häältelugemiskomisjon ja protokollija. Toimub arutelu eelarve
täpsustuste üle. Samuti vaadatakse üle juhatusse ja revisjonikomisjoni kandideerivate isikute paberid.

Päevakorrapunkt 6 – töökorralduslikud küsimused
- Avalike suhete ja noortepoliitika spetsialist töölepingud lõppevad 31.12.2010. Juhatus võtab hiljem
vaatluse alla nende pikendamise.
- Kindlasti liigutakse selles suunas, et leida võimalusi palgata liikmevaldkonna spetsialist ning
assistent.
Päevakorrapunkt 7 – muud küsimused
- Aleksandra annab ülevaate ENLi Jõulupeo korraldamise käigust, mis leiab aset 8.detsembril
kohvikus Wabadus

