EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Toimumisaeg: 08.02.2013
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor, Estonia pst 5a, Tallinn
Algus: 17:37
Lõpp: 19:46
Osalejad: Gerd Tarand, Siivi Liivik, Liina Siniveer, Erki Kaikkonen
Külalised: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Mart Kimmel (Pärnu Linna Noortevolikogu),
Edvard Ljulko (ENLi noortepoliitika nõunik), Kaidi Nurmik (ENLi personali- ja haldusjuht),
Mailis Ostra (ENLi juhatuse esimees), Karl Hallik (ENL avalike suhete spetsialist; saabus
17:53)
Puudujad: Eero Loonurm
Juhatas: Erki Kaikkonen
Protokollis: Mailis Ostra
Päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Rahvaliidu noortekogu välja arvamine - Kaidi
4. Ülevaade liikmevaldkonnast 2013 ja ENLi liikmeprofiil - Kaidi
5. Organisatsioonisisene kommunikatsioon (eelkõige liikmetega) - Erki
6. Valimisea langetamine (kuidas edasi minna) ja varivalimised - Edvard/Mailis
7. Arengukava koostamine - Erki/Mailis
8. ENLi esindajad Euroopa Noorte programminõukogudes - Erki
9. Noortevaldkonna strateegia koostamine - Edvard
10. Audiitori kinnitamine - Mailis
11. Muud ettetulevad küsimused
- ENLi juhtimismudel – Erki
- League of young voters – Gerd
- Nõukogu esimehe info – Erki
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Gerd tegi ülevaate eelmisest nõukogu koosolekust.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: kinnitada 06.12.2012 nõukogu koosoleku protokoll (LISA 1) ja päevakord ette
pandud kujul.
2. Päevakorra kinnitamine
Päevakorda lisada: esindajad ENEBis, noortevaldkonna arengukava, audiitori kinnitamine,
league of young voters.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: Päevakord on kinnitatud koos muudatustega.
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3. Rahvaliidu noortekogu välja arvamine
Rahvaliidu noortekogu on oma tegevuse lõpetanud ja kustutatud ka äriregistrist. Ettepanek
ENLi liikmete hulgast välja arvata.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: Rahvaliidu noortekogu on välja arvatud ENLi liikmete hulgast.
4. Ülevaade liikmevaldkonnast 2013 ja ENLi liikmeprofiil
Peamine mõte/soov/ küsimus nõukogule – aprillis läheb käima uue liikme kampaania. Selleks
on vaja teada ENLi liikmeprofiili – kes siis ENLi liige olema peaks.
Mida me teeme sellega ja mis nõukogu arvab?
Büroo poolt on kaardistatud liikmed tegevuse ja suuruse põhjal. Kas meil on veel
kriteeriumeid või põhimõtteid?
Erki on asjast huvitatud ja viib teemat eest, ülejäänud nõukogu liikmed liituvad ja samuti on
huvitatud Laura.
Laura: väga äge on kuulda, et see on teemaks.
Millal võiks kohtuda? 19.02 kell 13:10 Erki korraldab koosoleku skypes. Büroo poolt osaleb
Kaidi.
Kodutööks kõigil mõelda, kuidas toimiks ENL kõige paremini ja kuidas saaks
liikmesorganisatsioonid kõige paremini selles kaasas olla. Organisatsioonide jaotamine
eesmärkide, sihtgrupi jmt järgi.
5. Organisatsioonisisene kommunikatsioon
ENLi
bürool
on
tihe
kommunikatsioon
eelkõige
välispartnerite
liikmesorganisatsioonidega. Kuidas suurendada seda liikmetega? (Joonis lisas)
Kui puudub kommunikatsioon, puudub taju üksteise vajadustest.

mitte

Erki on uurinud seda teemat Heateo SA juhtidelt ning on jõudnud järeldusele, et peaks
rohkem kasutama video- ja e-õppeformaati.
Laura: Tekstifail on ka vajalik, kuna liikmesorganisatsioon on ka EKNO (noorte kurtide
organisatsioon).
Edvard: videode mõte on hea. Võiks olla ka lühemaid, nt panna uudiskirjaga kaasa.
Karl: uudiskirjaga võib formaadi ära leierdada.
Siivi: on reklaame ka helifailina.
Edvard: mure on selles, et liikmed ei tea, mis toimub noortepoliitika valdkonnas.
Erki: lühikesed kokkuvõtted dokumentidest, mis on vastuvõetud.
Siivi: võiks käia liikmesorganisatsioonide sündmustel tutvustamas oma tegevust (ENTK
näitel).
Erki: liikmetele anda märku, et oleme valmis tulema rääkima. Oluline on, et tekiks dialoog.
Laura: kuidas antakse infot ENLi kontaktisikutele? ENLi esindajatel peaks olema veidi täpsem
info võrreldes avalikkusega.
Erki: oht on see, et tekib infouputus.
Laura: kord kuus noortepoliitika ümarlaud.
Mailis, Edvard, Karl: teeme ära.
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Siivi: HTMi noorteosakonnalt on tulnud infot, et ENL ei ole piisavalt proaktiivne.
Edvard: püüame edaspidi tihemini suhelda.
Karl: tegevuskavas on kirjas põhjalik suhtlemisstrateegia, mille kaudu jõuame ka kindlasti
heade tulemusteni.
Laura:
6. Valimisea langetamine ja varivalimised
Mailis ja Edvard tegid ülevaate valimisea langetamise teemast 2012 sügis – praeguseni.
Küsimus nõukogule – kuidas edasi minna, mida nõukogu soovitab?
Toimus arutelu valimisea langetamise vajalikkusest ja põhjendatusest.
Gerd: valimiste hea tava ei ole hea mõte. See, mida arvab avalikkus, see ei ole tähtis. Me ei
saa seda toetust enne, kui see pole ära tehtud. Meil on vaja suhelda Riigikogu
fraktsioonidega.
Liina: kas ENLi roll on haridussüsteemi muutmine?
Erki: võiks kaasata eksperte ja liikmeid, et see välja selgitada. Hoiakute kujundamine ja
arengukeskkonna mõjutamine.
Gerd: see juhtub kõik siis, kui valimisiga on juba langetatud. KOV programmides võiks ka
teema sees olla.
Mailis: kodus mõelda, kuidas saaks veel varivalimiste raames valimisea langetamist toetada.
7. Arengukava koostamine
Erki tegi ülevaate väärtuste seminarist: miks seda vaja on ja kuidas arengukava protsessi
toetab. Arengukava edasise koostamise mudel on välja töötamisel.
Me ei tea, kas liikmed tulevad, kui see ei õnnestu, peame katsetama midagi muud, leidma
uue viisi.
Edvard: koduleheküljele võiks üles panna arengukava koostamise protsessi kirjeldus.
8. 2012 majandusaasta auditi läbiviija kinnitamine
Mailis tegi ettepaneku nõukogule kinnitada audiitoriks Mai Viirlaid.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: 2012. majandusaastat auditeerib Mai Viirlaid.
9. Noortevaldkonna arengukava koostamine
Edvard tegi ülevaate arengukava koostamise protsessit. ENTK koduleheküljel on visuaalselt
kujundatud arengukava koostamise protsess. Veebruari keskpaigaks valmib taustanalüüs
hetkeolukorrast. Seejärel läheb lahenduste leidmiseks alates 11.03.
ENLi esindaja on kaasatud nii juhtrühma kui analüüsi töörühma.
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ENLi poolt tuleb esialgne ideede pakett, mis läheb kommenteerimiseks nii liikmetele,
vilistlastele kui teistele asjaosalistele.
Siivi: kuidas näeb välja minu töö juhtrühmas? Oleme mõelnud suurte organisatsioonidega ka
oma sisendi esitada. Kuidas saada kätte liikmesorganisatsioonide sisend?
Edvard, Gerd: juhtrühm koguneb 2 korda ja roll on kinnitada analüüsitöörühma töö
tulemused.
10. ENLi esindajad Euroopa Noored Eesti büroo programminõukogudes, Viljandi
Kultuuriakadeemia õppekava arenduse töögruppi
Ettepanek kinnitada ENEBi programminõukogudesse Martin Reim ja Karl Hallik.
Hääletamise tulemus: 5 poolt
OTSUS: ENLi esindajad ENEBi kogudes on Martin Reim ja Karl Hallik.
Viljandi Kultuuriakadeemia pakkumine saata listi. Mailis võtab ühendust Urmoga ja uurib, kui
kaua kannatab ENLi esindaja nimetamisega. Kindlasti esindaja saadame.
11. Muud ettetulevad küsimused
a) ENLi juhtimismudel
Toimus arutelu juhtimismudeli üle ja leiti, et see on tarvis selgelt, üheselt määratleda ning
kokku leppida. Võetakse 3 pakkumist.
b) League of young voters
Gerd tegi ülevaate 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste raames noorte valimisaktiivsuse
tõstmise kampaaniast.
Lähiajal tuleb Youth In Actioni poolt välja töötatud programm, mille taotlused lähevad otse
Brüsselisse. Igas riigis peaks selle järgi olema vähemalt 1 kampaania (nähtavus ja otsene
mõju kõige olulisemad kriteeriumid). Projektide arv riigi kohta ei ole piiratud, Eestis saab
taotleda kuni 60 000€. Veebruaris või märtsis läheb taotlemise kutse välja. (Lisas info)
Gerd jääb esialgu ENLi poolseks kontaktisikuks.
c) Nõukogu esimehe info
Erkit ei ole märtsis Eestis, kuna läheb reisile Indiasse. Nõukogu suhtleb omavahel meili-,
skype- ja telefoniteel.
Järgmine koosolek toimub 8. aprill kell 17:30.

Erki Kaikkonen
Koosoleku juhataja

Mailis Ostra
Koosoleku protokollija
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