ENLi juhatuse 1. koosolek
Protokoll
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Koht: ENLi kontor (Estonia pst. 5A, Tallinn)
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Liina Männiste, Ulrika Hurt
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Martina Tramberg, Aire
Nurm, Kerlin Remmel, Kristo Notton
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Kairi kinnitamine ENEBi programminõukogusse
4. Noortevaldkonna institutsioonide kohtumine/lõunasöök
5. Noortepoliitika infoblokk
6. Varivalimistest
7. Tegevuste kalendri täitmisest
8. Muud teemad
*******
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra!
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmisesse protokolli:
# Punkt nr 10: Balti keti aastapäeva tähistamine augustis jäi Tallinnas ära, sest ENLi poolt otsitud
vabatahtlikke ei olnud võimalik värvata.
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise, 6. augustil 2009 toimunud, juhatuse koosoleku protokolli.
3. Kairi nimetamine ENEBi programminõukogusse.
Seoses juhatuse liikme volituste lõppemisega kutsub ENL programmi Euroopa Noored
programminõukogust tagasi Aune Lillemets’a ning nimetab tema asemele 2009-2010. aastaks
Kairi Püss’i. Kairi on oma nõusoleku selleks andnud. ENLi teine esindaja programminõukogus on
Heili Tõnissaar, Vabadus: Noorte Liikumisest.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas nimetada programmi Euroopa Noored programminõukogusse Kairi
Püss’i ning kutsuda sealt tagasi Aune Lillemets’a.
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4. Noortevaldkonna institutsioonide kohtumine/õhtusöök
ENL on varem ühe korra kutsunud ühise õhtusöögi laua taha mitmed noortevaldkonnas
tegutsevad organisatsioonid (ENEB, EÜL, EÕEL, EANK, ENÜ, ENI), et arutleda noori puudutavate
teemade üle.
Anni sõnul võiks sellist kohtumist uuesti korrata. Anni kirjutas Liinale, Marttile ja Ott’ ile.
Teemad pakub Liina välja kõigepealt meeskonnalisti. Antud Üritusest võiks kujuneda traditsioon.
Rõhuda tuleb sisulistele aruteludele ning vältima peaks teravaid suuri erimeelsusi tekitavaid
teemasid. Liina ja Anni vastutavad korraldamise eest. Õhtusöögil soovivad osaleda Kairi, Liina
ja Anni. Õhtusöök toimub 20. oktoobril kell 18:00.
Järgmisel juhatuse koosolekul tutvustab Liina, kui kaugel lõunasöögi korraldamine on.
5. Noortepoliitika infominutid
Noorteühenduste rahastamine
Martti teatas, et lähtudes ENLi noortepoliitika platvormis kajastatud seisukohtadest on alustatud
noorsootöö rahastamise hea tava koostamisega, mida hetkel ei ole olemas. ENL tellis eelmisel
aastal uuringu noorsootöö rahastamisest KOVides, mida tuleb hakata rakendama.
14. septembril kell 14:00 toimub ENLi kontoris töögrupi esimene koosolek. Töögruppi
kuuluvad ENLi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, UNICEFi, Eesti Noorsootöö
Keskuse, Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse esindajad.
Martti palub juhatusel ja meeskonnal selles osaleda. Martti saatis uuringu ning EMSLi poolt
koostatud rahastamise Hea Tava tööversiooni meeskonnale listi tutvumiseks. Anni ja Liina
soovivad kohtumisel osaleda.
Noorteühenduste aastatoetuse süsteemi muutmine
Noorteühenduste aastatoetuse süsteemi muutmise osas lepiti kokku uued kriteeriumid füüsilisest
isikust liikmetega noorteorganisatsioonidele. Martti saab ENTK-st selle vaheversiooni ning
saadab listi.
Noorteühingute katuste rahastamise süsteem ei ole veel kokku lepitud, kuna selle kriteeriumid on
pisut teised. Täna tehti ettepanek määrata 25% noorteühingutele mõeldud summast kolmele
katuseorganisatsioonile (ENL, EÜL ja EÕEL). Martti on saatnud selle plussid ja miinused
meeskonnalisti.
1. oktoobril kuulutatakse välja uued kriteeriumid. Enne seda peab need heaks kiitma ka NPN.
Muret tekitab veel ENLi liikmesorganisatsioon Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de liit, mis oma põhikirja
järgi on katuseorganisatsioon, kuid uute kriteeriumite järgi aastatoetusele enam ei kvalifitseeru.
Noortepoliitika Nõukogu tulevikust
NPNi ümarlaual arutleti NPNi töö ümberkorralduste üle. Päevakorras olid: NPNi tulevikunägemus,
töö täna, pakutavad lahendused ja koosseisu laiendamine, mis on kõige mahukam ja
aeganõudvam. Plaanitakse juurde võtta justiits- sotsiaal- ja kultuuriministeeriumi esindajad.
Samuti võiksid osaleda omavalitsuste esindajad, riigikogu kultuurikomisjoni liige ja haridus- ja
teadusminister kui nõukogu esimees. ENLi esindajad NPNis on põhimõtteliselt muudatustega
nõus.
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Suveseminaril Võsul muutus aktuaalseks noortepoliitika kui riikliku tähtsusega küsimus, mida
peaks kord paari aasta jooksul arutama ka Riigikogu oma täiskogu istungil. Seni on Riigikogul on
kohustus arutada riikliku tähtsusega küsimusi 1 kord aasta või kahe jooksul. Noortepoliitika sinna
alla ei kuulu. HTMi asekantsler Madis Lepajõe juhtis sellele tähelepanu.
Ott arvab, et tuleks alustada lobitööd ENLi poliitiliste liikmetega ning kui toetus on olemas, viia
see NPNi.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas alustada eeltööd noortepoliitika muutumiseks riikliku tähtsusega
valdkonnaks.
Euroopa Liidu noortevaldkonna koostööraamistik
Euroopa Liidu noortevaldkonna uue koostööraamistiku eelnõu on Rootsi eesistumise ajal oluliselt
muutunud.
ENL esitas oma ettepanekud HTMile, mida ka ENLi esindaja Rootsi noorteüritusel peaksid
lobistama.
Noortepoliitika platvormi muutmine
Martti saadab meeskonna listi platvormis muutuvate ning lisanduvate teemade peatükke ning
konsulteerib ka vastava valdkonna ekspertidega. Osade teemade kohta on vastanud ka ministrid.
Liina saadab 2 lisanduvat peatükki järgmise nädala alguses meeskonnalisti.
6. Varivalimistest
Eelmisel neljapäeval toimus Tallinna Noortenõukogu koosolek, millel osales ka Robert ja tutvustas
varivalimiste projekti. Noortenõukogu esimees Edgar Savisaar arvas, et projekt on toores,
läbimõtlemata ning vähese ettevalmistusega. Samuti on kaasatud vähe vabatahtlikke.
Esmaspäeva hommikul oli kohtumine Ilona - Evelyn Rannalaga ning Rein Ilvesega TSNA-st.
Otsustati, et initsiatiiv projekti rahastamise lõpetamiseks peab tulema Tallinna Linnavalitsusest.
Seetõttu jääb puudu 32 500 EEK, kuid see suudetakse katta muudest allikatest. Rahastajad on
soovitanud projekti siiski jätkata.
Noortenõukogu koosoleku protokolli valmimise järel teeb ENL ametliku järelepärimise ning teeb
projekti parandused sisse.
Teisipäeval on Hea Tava kokkuleppe allkirjastamine ENLi kontoris. . Lepe on tegelikult
allkirjastatud juba augustis. Nüüdne on selle pidulik tähistamine koos lisanduvate muudatustega.
Toimub ajakirjanike teavitamine projekti käigust. Tervitussõnad ütleb Tartu Noortevolikogu
esindaja ning projektijuht Robert, kes räägib sündmuse olulisusest ühiskonnale ja ka
noortele.Allkirjastamine toimub 8. septembril kell 12:00. PR poole eest vastutab Meelika.
Lepingu muudetava osa vaatavad üle, Robert, Anni, Liina, Martti.
Anni helistab homme Tiit Terikule, kas Keskerakonna Noortekogu tuleb allkirjastamisele.
Järgmisel juhatuse koosolekul tehakse projekti arengutest vahekokkuvõte.
7. Tegevuste kalendri täitmine
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Ott koostab tabeli vormis kalendri, kuhu palub kogu meeskonnal kirja panna oma pikemaajalised
tegevused. Kõige väiksem ajaline ühik seal on nädal. Päevade kaupa tegevusi üles märkida ei ole
vaja. Ott paneb selle Googlesse üles ning saadab meeskonnalisti.
8. Muu
# Noor-Eesti koostööpakkumine
Noor Eesti tahab ENLiga koostööd teha varivalimiste projekti osas. Nende põhipostulaat on
lapsevanematele lisahääle andmine, mis ENLi meeskonna sõnul läheb vastu ENLi noortepoliitika
platvormi seisukohtadega näiteks 16-aastastele valimisõiguse andmise osas, mis lisab noortele
iseotsustamise õigusi, mitte ei võta seda vanematele lisahääle andmise kaudu vähemaks. Noor
Eesti taotleb muuhulgas ka valimisea langetamist, kuid ei pea seda oma põhiprioriteetide hulka
kuuluvaks.
Nendega koostööd võib pikemas perspektiivis kaaluda, kuid varivalimiste osas ei ole see hetkel
vajalik. Koostöö üle võib otsustada üldkoosolek, kuid Martti sõnul tasuks sellega oodata seni, kuni
valimisea langetamiseks on reaalne võimalus.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas, et üldkoosoleku otsuseta puudub juhatusel sellise koostööleppe
osas vastav volitus.
# Noortepoliitika koolitus
Oktoobris toimuma pidav koolitus lükkub esialgsete plaanide kohaselt edasi novembrisse. Anni,
Martti ja Kristo arutavad seda omakeskis.
# Maakondade visiidid koos ENTK’ ga
Kristo ja Anni on 7.-9. septembril Põlvamaal, Võrumaal. Järgmiste visiitide kuupäevad on Kristo
ka juba listi saatnud, ning Anni soovitab kõigil, kel vähegi võimalik visiitidel osaleda ja oma huvist
ajavaruga ka Kristole teada anda.
Martti soovib olla kaasas Harju- ja Raplamaal ning Liina Viljandis.
# Olulised kuupäevad:
29.-31. jaanuar: ENLi talvelaager Jõulumäel.
13.-14. veebruaril toimub Tallinnas SwissHotelis Eesti-Läti-Leedu rahvusvaheline seminar, kui
Ida-Ida programmist selleks raha saadakse.
8.-11. juuli: ENLi suvekool Jõulumäel
# ENLi uue juhatuse esimees kinnitamine NPNi liikmeks.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas Ott Heidmets’ a NPNi liikmeks.
# Noortekogude käsiraamat
Kristo sai ENTK mõtted ja täiendused käsiraamatu osas kätte ning esitab need homme
küljendusse. Loodetavasti järgmisel nädalal tuleb keeleline kontroll ning seejärel saab need trükki
anda (500 eksemplari, kahevärvilised).
# Noortekogude veeb (www.noortekogud.ee)
Kristo sõnul võiks järgmisel reedel noortekogude veebilehel juba osa informatsiooni üleval olla.
Andmepanga saab osaliselt kopeerida ENLi veebist ning Kristo produtseerib sinna infot juurde.
Martti saab aidata noortepoliitika osas, Kerlin „Noorteühendusele” materjalide üles panemise
osas. Järgmisel juhatuse koosolekul annab Kristo ülevaate, kuidas läinud on.
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# Noortepäev 2009
Järgmisel nädalal esitatakse ära Noortepäeva aruanded, seejärel toimub noortepäeva teemaline
koosolek. Noortepäevast on natuke raha järel, sellest tehakse tänupostkaardid ürituse
rahastajatele. Anni vastutab selle eest, et Noortepäeva 2010 planeerimiskoosolek kokku kutsuda!
# Aken
Leht on küljendatud. Nädalavahetusel läheb uus number üles veebi ning esmaspäeval
trükki.Integratsiooni SA vahearuanne on vaja ära teha. Aire ja Anni saavad kokku ja arutavad
eelarve üle, kuna rahastust jäeti vähemaks.
# Juhatuse koosolekule hilinemine ning mitteosalemisest teatamine
Need, kes hilinevad kuni 15 min ette teatamata, toovad järgmine kord kõigile midagi head. Mis
see on, lepitakse kokku iga koosoleku lõpus.
# Juhatuse koosolekud kogu meeskonnale
OTSUS: ENLi juhatuse otsusega on 1 kord kuus juhatuse koosolekul osalemine kogu
meeskonnale kohustuslik.
Järgmine juhatuse koosolek suurele ringile toimub 1. oktoobril kell 17:30. Kerlin saadab kõik
täpsed kuupäevad meeskonna listi.
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