EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU XXX ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumisaeg: 15.05.2016
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool
Algus: 11:45
Lõpp: 15:15
Täisliikmeid seisuga 15.05.2016: 34
Osalejad: 27
1. AEGEE-Tallinn, Aivar Joorik
2. AEGEE-Tartu, Volitus: Aivar Joorik
3. BEST-ESTONIA, Volitus: Paul Järvet
4. EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Triin Salmu
5. Noorteühing Eesti 4H, Birgit Kuslap
6. Eesti Gaidide Liit, Volitus: Laura Õigus
7. LGBT Ühing, Annely Lepamaa
8. Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Volitus: Jari Pärgma
9. Eesti Skautide Ühing, Volitus: Laura Õigus
10. Eesti Väitlusselts, Volitus: Triin Toimetaja
11. Juvente, Indrek Nägelik
12. Eesti Keskerakonna noortekogu, Volitus: Triinu-Liis Paabo
13. MUG Estonia, Paul Järvet
14. Noored Sotsiaaldemokraadid, Sirli Pippar
15. Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku (uue nimega JA Alumni Estonia), Daniel Tõevälja
16. Tegusad Eesti Noored, Annemari Sepp
17. Urban Style, Volitus: Kerttu Luik
18. YFU Eesti, Terje Tiiman
19. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Volitus: Ove Liis Mahhov
20. AUH, Volitus: Keijo Lindeberg
21. Tartumaa noortekogu, Volitus: Indrek Mihkelson
22. Hiiumaa Ankur, Volitus: Ingrid Tärk
23. Järvamaa noortekogu, Volitus: Triinu Kopelmäe
24. Tallinna linna noortevolikogu, Triinu-Liis Paabo
25. Tartu linna noortevolikogu, Omari Loid
26. Erasmus Student Network Eesti, Volitus: Triin Roos
27. Euroopa Maja, Volitus: Triin Toimetaja
Puudujad: 7
1. AIESEC Eesti
2. Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
3. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
4. Noorteühendus ELO
5. IRL Noored
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6. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex
7. Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
Kandidaatliikmed:
1. Pärnumaa noortekogu, Carlo Antonio Fogelberg
2. Raplamaa noortekogu, Desiree Talv
3. Viljandimaa noortekogu, Mait Allas
Külalised:
1. Eesti Noorteühenduste Liit, Kristen Aigro
2. Eesti Noorteühenduste Liit, Liisa Tolli
3. Hiiumaa Ankur, Maria Valk
4. Raplamaa noortekogu, Katre Meister
5. Eesti Reformierakonna noortekogu, Sten Laansoo
6. Eesti 4H, Liisa Lillemets
7. Eesti Noorteühenduste Liit, Ivo Visak
8. Eesti Väitlusselts, Maarja Pild
9. Paide Linna noortevolikogu, Samuel Ehman
10. Urban Style, Peeter Taim
11. Eesti Noorteühenduste Liit, Egert Mitt
12. Eesti Noorteühenduste Liit, Mihkel Sari
13. Eesti Noorteühenduste Liit, Timo Torm
14. Eesti LGBT Ühing, Aili Kala
15. Eesti Noorteühenduste Liit, Kristjan Tedremaa
16. Sandra Vokk
17. Eesti Noorteühenduste Liit, Kuldar Adel
18. Eesti Noorteühenduste Liit, Kadi Vahtra
Juhataja: Sandra Vokk
Protokollija: Mailika Suurpere
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine. Juhatuse ettepanek on üldkoosoleku juhatajaks kinnitada Sandra Vokk.
2. Päevakorra kinnitamine
3. Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2016. aasta
tegevuskava ja eelarve täituvus)
4. Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu aruande kinnitamine
5. Eesti Noorteühenduste Liidu revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. 2016. aasta tegevuskava muudatuste ja täituvuse vastuvõtmine
8. 2016. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
9. Noortepoliitika platvormi kinnitamine
10. Ettepanek Eesti Noorteühenduste Liidu põhikirja muutmiseks
11. Juhatuse aseesimehe valimine
12. Nõukogu liikmete valimine
13. Muud ettetulevad küsimused
1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja
redaktsioonikomisjoni kinnitamine
Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) juhatuse ettepanek on üldkoosoleku juhatajaks
kinnitada Sandra Vokk.
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Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Sandra Vokk.
ENLi juhatuse ettepanek on üldkoosoleku protokollijaks kinnitada Mailika Suurpere.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Mailika Suurpere.
ENLi juhatuse ettepanek on üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitada Timo
Torm, Omari Loid, Sirli Pippar ja redaktsioonikomisjoni liikmeteks Kaisa Lõhmus ja Triinu
Kopelmäe.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Timo Torm, Omari Loid, Sirli
Pippar ja redaktsioonikomisjoni liikmeteks kinnitati Kaisa Lõhmus ja Triinu Kopelmäe.
2. Päevakorra kinnitamine
Ettepanek on ENLi XXX üldkoosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
1. Koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine.
2. Päevakorra kinnitamine
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2016. aasta tegevuskava ja eelarve
täituvus)
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. 2016. aasta tegevuskava muudatuste ja täituvuse vastuvõtmine
8. 2016. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
9. Noortepoliitika platvormi kinnitamine
10. Ettepanek ENLi põhikirja muutmiseks
11. Juhatuse aseesimehe valimine
12. Nõukogu liikmete valimine
13. Muud ettetulevad küsimused
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: ENL XXX üldkoosoleku päevakord kinnitati järgmiselt:
1. Koosoleku juhataja, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine.
2. Päevakorra kinnitamine
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2016. aasta tegevuskava ja eelarve
täituvus)
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. 2016. aasta tegevuskava muudatuste ja täituvuse vastuvõtmine
8. 2016. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
9. Noortepoliitika platvormi kinnitamine
10. Ettepanek ENLi põhikirja muutmiseks
11. Juhatuse aseesimehe valimine
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12. Nõukogu liikmete valimine
13. Muud ettetulevad küsimused
3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2016. aasta tegevuskava ja
eelarve täituvus)
ENLi juhatuse esimees Ivo Visak teeb ülevaate ENLi juhatuse poolaasta aruandest (2016.
aasta tegevuskava ja eelarve täituvus)
Küsimusi ei ole.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: ENLi juhatuse poolaasta aruanne on heaks kiidetud.
4. ENLi Nõukogu aruande kinnitamine
ENLi nõukogu esimees Vladimir Svet teeb ettekande.
Küsimusi ei ole.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: Nõukogu aruanne on kinnitatud.
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
ENLi revisjonikomisjoni liige Sten Laansoo teeb ettekande.
Küsimusi ei ole.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: Revisjonikomisjoni aruanne on kinnitatud.

6. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
ENLi juhatuse esimees Ivo Visak teeb ülevaate 2015. aasta majandusaasta aruandest.
Küsimusi ei ole.
Hääletamise tulemus: 26 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.
Otsus: 2015. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud.
7. 2016. aasta tegevuskava muudatuste ja täituvuse vastuvõtmine
ENLi juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa teeb ülevaate 2016. aasta tegevuskava
muudatustest ja täituvusest.
Küsimusi ei ole.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
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Otsus: 2016. aasta tegevuskava muudatused ja täituvus on vastu võetud.
8. 2016. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine
ENLi juhatuse esimees Ivo Visak teeb ülevaate 2016. aasta eelarve muudatustest.
Küsimused:
Küsib Terje Tiiman, YFU Eesti: Teen ettepaneku, et järgmine kord näidata eelarve muudatusi
slaididel, vastasel juhul on väga raske eelarvet kinnitada.
Hääletamise tulemus: 24 poolt, 0 vastu, 3 erapooletut.
Otsus: 2016. aasta eelarve muudatused on vastu võetud.
9. Noortepoliitika platvormi kinnitamine
ENLi noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus teeb ettekande noortepoliitika platvormist.
Küsimused:
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu esimees: ENLi nõukogu seisukoht on see, et tegemist on
väga tähtsate küsimustega ja mis kindlasti vajavad kajastamist ENLi Noortepoliitika
platvormis. Arvestades, et teemat tõstatati 2 nädalat tagasi ning enamik liikmeid ei saanud
tutvuda nende ettepanekute täpse sisu ja sõnastusega, siis ENLi nõukogu ettepanek on, et
üldkogu täna sisuliselt ei võtaks vastu otsust nende ettepanekute kohta vaid, et ta lükkab
nende ettepanekute hääletamise edasi järgmisele üldkoosolekule ja paneb juhatusele
ülesandeks korraldada praeguse ja järgmise üldkoosoleku vahepeal laiapõhjalised
ettepanekute arutelud seksuaalhariduse, erinevate rahvuste eripärade arvestamise ja
sealhulgas eeskätt ka seksuaalvähemuste teemadel. Me mõistame, kui tähtis see valdkond
praegu on, kuid samas ka saame aru, et see on paljudele inimestele väga põhimõtteliste
küsimustega, seega jõuame seisukohale, et selliste küsimuste otsused peavad olema väga
rahulikud, läbi arutatud ja läbi vaieldud enne, kui need tuuakse ENLi üldkoosoleku ette.
Seega meie ettepanek on, et mitte hääletada sisuliselt nende ettepanekute üle, vaid lükata
nende lõplik vastuvõtmine järgmisele üldkoosolekule.
Küsib Ove Liis Mahhov, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts: Tekib küsimus, miks siis üldse anti
võimalus noortepoliitika platvormi täiustada?
Vastab Kaisa Lõhmus, ENLi noortepoliitika nõunik: Sellepärast, et igal organisatsioonil on
õigus igal üldkoosolekul teha muudatusettepanekuid Noortepoliitika platvormi osas. See oli
nelja organisatsiooni muudatusettepanek need sinna lisada. Kuna arutelukohtumisel polnud
piisavalt palju organisatsioone kohal ja kuna see teema on nii tundlik, siis me ei tahtnud seda
sinna sisse panna. Ma arvan, et nõukogu ettepanek seda arutada enne, kui see platvormi
sisse panna on väga mõistlik. Täpsustan ka seda, et jutt käib praegu
muudatusettepanekutest mitte Noortepoliitika platvormist üldiselt.
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku panna hääletusele, et lükata edasi antud küsimus
ning panna juhatusele ülesandeks korraldada vastavad arutelud üldkoosolekute vahepeal.
Hääletamise tulemus: 19 poolt, 3 vastu, 5 erapooletut.
Otsus: Antud küsimus on edasi lükatud ja juhatus peab korraldama vastavasisulised arutelud
üldkoosolekute vahepeal.
Noortepoliitika platvormi kinnitamine
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Hääletamise tulemus: 24 poolt, 0 vastu, 3 erapooletut.
Otsus: Noortepoliitika platvorm on kinnitatud.
10. Ettepanek ENLi põhikirja muutmiseks
Ettekande teeb Laura Õigus Eesti Skautide Ühingust.
Küsimusi ei ole.
1. Ettepanek on asendada ENLi põhikirjapunkt „4.3.7 Liikmed on kohustatud uuendama
oma andmed liikmete andmebaasis iga aasta 1. detsembriks, vastates selleks
ettenähtud küsimustikule.“ Järgmiselt: „4.3.7. Liikmed on kohustatud uuendama igal
aastal oma andmeid, vastates selleks ettenähtud küsimustikule.“
Hääletamise tulemus: 24 poolt, 0 vastu, 3 erapooletut.
Otsus: ENLi põhikirjapunkt „4.3.7 Liikmed on kohustatud uuendama oma andmed liikmete
andmebaasis iga aasta 1. detsembriks, vastates selleks ettenähtud küsimustikule.“ on
asendatud järgmiselt: „4.3.7. Liikmed on kohustatud uuendama igal aastal oma andmeid,
vastates selleks ettenähtud küsimustikule.“
2. Ettepanek on asendada ENLi põhikirjapunkt „5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui kohal on üle poole täisliikmete volitatud esindajatest. Liige võib volitada teist liiget
end esindama. Ühel liikmel ei või olla üle kahe volikirja“ järgmiselt:
„5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole täisliikmete volitatud
esindajatest. ENLi liikmesorganisatsioon, kelle esindajal pole võimalik üldkoosolekul
osaleda, võib kirjalikult volitada teist ENLi liikmesorganisatsiooni enda eest
hääletama. Ükski liikmesorganisatsioon ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse.“
Hääletamise tulemus: 20 poolt, 1 vastu, 6 erapooletut.
Otsus: ENLI põhikirjapunkt „5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole
täisliikmete volitatud esindajatest. Liige võib volitada teist liiget end esindama. Ühel liikmel ei
või
olla
üle
kahe
volikirja“
on
asendatud
järgmiselt:
„5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole täisliikmete volitatud
esindajatest. ENLi liikmesorganisatsioon, kelle esindajal pole võimalik üldkoosolekul osaleda,
võib kirjalikult volitada teist ENLi liikmesorganisatsiooni enda eest hääletama. Ükski
liikmesorganisatsioon ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse.“
10. Juhatuse aseesimehe valimine
Enda kandidatuuri tutvustab Egert Mitt.
Küsimused:
Küsib Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: Mainisid, et oleks vaja liikmete kaardistust teha ja
rohkem mõista koostööpunkte, mis on liikmete vahel. Mis sa näed, et miks sinu nägemuses
seda siiani ei ole, või mis on seal tegemata jäänud, või mis oleks järgmine samm, et seda
saaks teha?
Vastab Egert Mitt: Minu nägemus on see, et iga liikmesorganisatsioon kaardistaks esialgu
ennast ise ära ning selle tulemusena saame meie teha tugeva kaardistuse, kas siis valdkonniti
või mõnel muul moel ja selle najal keskenduda koostöö võimalustele. Meie ei saa koostööd
peale sundida, vaid see peab tekkima vabatahtlikult, aga meie paneksime sellele aluse, et see
koostöö saaks tekkida ja me soodustame koostööd. Ma arvan, et see oleks esimene samm.
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Küsib Tõnis Teinemaa, ENLi nõukogu: Kuidas sul empaatiavõimega on ja kuidas sul vene
keelega on?
Vastab Egert Mitt: Ma arvan, et ma lisan natukene naiselikku poolt ja ma arvan, et ma olen
ka piisavalt mehelik.
Vene keel mul pole eriti hea, aga kuna meil on tänapäeval olemas igasugused
tõlkevõimalused, siis ma arvan, et see ei saa olema probleemiks.
Küsib Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: Mis sa arvad, miks on vaja ENLi väikesele
organisatsioonile ja miks on vaja ENLi suuremale organisatsioonile?
Vastab Egert Mitt: Kui me räägime väikesest noorteorganisatsioonist, siis väikese
organisatsiooni probleemiks on see, et tuleks leida püsiv struktuur, mis oleks ka kestev, mitte
et me paneme dokumendi paika ja mis tegelikult vett ei kanna. Kõige tähtsam väikese
organisatsiooni puhul on see, et see tuleks käima tõmmata ja see oleks jätkusuutlik.
Suurema organisatsiooni puhul on see, et me saaksime omavahel jagada teadmisi ja võibolla
ka see, et me saaksime arendada strateegilist koostööd valdkonnapõhiselt. Ma arvan, et ENLi
suurem tugi tulebki sellest, et läbi koostöö me suudame panna neile tugeva põhja alla.
Küsib Tõnis Teinemaa, ENLi nõukogu: Kandideerimisplakatil oli päris palju juttu
rahanduspoolest. Sinu ühest neljast teemast on sponsorlus. Minu küsimus sulle olekski, et kas
sina võtaksid selle teema omale südameasjaks, loomulikult koostöös ülejäänud juhatusega,
aga kui teised juhatuse liikmed seda teemat mõnikord nii atraktiivselt ei näe, siis kas oleksid
siis sina see aktiivsem pool?
Vastab Egert Mitt: Kuna ma tõin selle teema oma agendas välja, siis ma peaksin selle
teemaga ka tegelema, mitte, et see oleks ainult soe õhk. Juhul, kui ma saan valituks, siis
tegelikult ei ole see ainult minu otsustada, kes selle valdkonnaga aktiivselt tegeleb, see on
läbirääkimiste küsimus ja ma rohkem täpsemaks selle teemaga ei läheks.
Küsib Mait Allas, Viljandimaa noortekogu: Kuidas hindad praeguse juhatuse tööd siiamaani?
Pane neile numbriline hinnang 1-5, plusse ja miinuseid võid ka kasutada.
Vastab Egert Mitt: Ma näen, et nad on head tööd teinud, samas neil on praeguses olukorras
kahepeale väga palju ülesandeid, mida ära jagada. Juhatuses on praegu väga erinevad
inimtüübid esindatud ning ma arvan, et neil on vaja hädasti juurde ühte inimest, kes suudaks
neid vahepeal maapeale tuua ja vahepeal lasta neil lennata.
Hindeks annaksin tugeva nelja.
Küsib Jari Pärgma, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon: Vähemuste kaasamisest oli ka
eelnevalt juttu. Äkki sa tooksid mõne konkreetse näite, et kuidas sa vähemusi (näiteks: Eesti
Kurtide Noorte Organisatsioon) kaasaksid?
Vastab Egert Mitt: Meil toimus projekt „Ühised Noored“ kus olite ka teie kaasatud, seega ma
ei näe, et see oleks nüüd viimane samm. Ma arvan, et ENL peaks igati panustama selle
projekti jätkutegevustele, kuna meil on tugev algus olemas, koostöö on loodud ja inimesed
saavad omavahel läbi, seega ma arvan, et see on see koht, kust järgmine samm teha.
Küsib Laura Õigus, Skautide Ühing: Mis juhtuks Eesti ühiskonnas kui ENL lõpetaks täna oma
tegevuse?
Vastab Egert Mitt: Kui ENL ei oleks nii tugevalt oma liikmetega seotud, siis oleks üksi väga
raske mingeid teemasid läbi suruda. Kui me ikkagi koondame kokku ühise hääle, siis see on
väga suur väärtus ning selle tulemusena saame ka midagi ära teha.
Küsib Indrek Mihkelson, Tartu noortekogu: Palun nimeta kolm oma kõige suuremat nõrkust?
Vastab Egert Mitt: Ma olen selline inimene, kes vajab piitsa ja präänikut, see tähendab seda,
et mulle meeldib, kui minuga ollakse konkreetne.
Ma arvan, et minu nõrkus on see, et ma vahepeal mängin oma sõnadega ja vahepeal läheb
mõte kaduma. Tegelikult võibolla mõte on olemas, aga ma ei oska seda tihti sõnadesse
panna.
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Ma tahan, et kõigil oleks olukorras võit, mitte, et üks võidab ja teine kaotab. Kahjuks
elukogemus näitab, et seda ei ole võimalik saavutada, aga ma olen tihtipeale seda raiumas ja
ma loodan, et mind tuuakse üha rohkem maapeale.
Küsib Tõnis Teinemaa, ENLi nõukogu: Kas sa tead, kui palju sa hakkad raha saama ja kuidas
sa ellu jääd selle rahaga?
Vastab Egert Mitt: Ma olen kursis väga hästi, palju see summa on. Kuna ma olen ka
Struktureeritud Dialoogi projektijuht, siis nende kahe summa kombineerimisel ma suudan
väga hästi hakkama saada, arvestades veel seda, et ma olen tudeng ja senimaani olen
hakkama saanud ainult projektirahadega, mis siiamaani saanud olen.
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu: Ega sa ei plaani kohalikel valimistel Tallinnas
kandideerida?
Vastab Egert Mitt: Ei, absoluutselt mitte.
Küsib Vladimit Svet, ENLi nõukogu: Kas oled juba praeguse juhatusega suhelnud, et millise
valdkonnaga sa tegelema hakkad?
Egert Mitt: Oleme väga põgusalt sellest rääkinud, aga pole mõtet väga sisuliselt neid
teemasid arutada, kui mind juhatusse valitud pole, aga üheks valdkonnaks võib saada
osaluskohvikute korraldamine ja teine valdkond võib olla see, mis ma ka oma agendas välja
tõin. Ma teen, et meie meeskond muutuks ühtsemaks ja samuti ka koostöö liikmetega. Ma
hindan väga isiklikul tasandil inimeste tundmist, kuna läbi selle on koostöö alati parem. Ma
näen, et selline isiklik tasand võiks rohkem tekkida liikmete, meeskonna kui ka nõukogu
vahel.
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu: Minu arust on osaluskohvikud mõttetu vastutusvaldkond
juhatuse liikme jaoks. Mida sina sellele väitele vastaksid?
Vastab Egert Mitt: Ma isiklikult ei leia, et see valdkond mõttetu on. Läbi osaluskohviku on
kasu saanud paljud noored ja läbi selle on neil võimalus olnud oma arvamust avaldada ning
samuti on ka mõni otsuse tegija saanud nii mõndagi kõrva taha.
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu: Kas ENLile on vaja kahte inimest, kes tegelevad
rahvusvaheliste suhetega?
Egert Mitt: Jah, on küll. Üks inimene on see, kes arendab strateegilist rahvusvahelist suhtlust
ja teine inimene on see, kes seal reaalselt ka kohapeal käib.
Küsib Triin Toimetaja, ESN Estonia: Kuidas sa hindad oma teadmisi ja kogemusi üldiselt
finants- ja turundusmaailmas? Hinda seda 1-5 palli süsteemis ja anna sellekohta ka
mingisugune kommentaar.
Vastab Egert Mitt: Ma leian, et ma olen oma kahe aastase kogemuse pealt sellega päris palju
kokku puutunud just Struktureeritud Dialoogi projektiga seoses. Oleme Kristjan Tedremaaga
teinud nii sisuaruandeid kui ka finantsaruandeid. Ma arvan, et ma päris võhik sel teemal
enam pole ja ma paneksin enda hindeks 3,5. Samas ma arvan, et mul on väga palju õppida
ja ma arvan, et me võtame meeskonnaga tugevalt ette selle, et meie finantsteadmised
paraneksid.
Küsib Indrek Nägelik, MTÜ Juvente: Kas sa mõtlesid selle kaardistusega teemavaldkondi
kindlaks määrata, millega organisatsioonid peamiselt tegelevad?
Egert Mitt: Jah, võib ka nii öelda. Mina ei saa teha kaardistuse algbaasi, kuna kes olen mina,
et määran organisatsiooni tugevused ja nõrkused ja eesmärgid. Seda peaks tegema ikkagi
inimene, kes on igapäevaselt selle organisatsiooniga koos ja selle tulemusena saame teha
üldistusi. Analüüsi tulemusel saame näha neid ühised kohti, mida on võimalik arendada ja
keda on mõistlik kokku viia.
Hääletamise tulemus: 25 poolthäält, 2 rikutud sedelit.
Otsus: ENLi juhatuse aseesimeheks valiti Egert Mitt.
Juhatuse ettepanek on, et uue juhatuse liikme mandaat algaks 1. juuni 2016.
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Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: Juhatuse aseesimeheks valitud Egert Mitt alustab tööd 01.06.2016.
12. Nõukogu liikmete valimine
Juhatuse esimehe ettepanek on nõukogu liikmete arv tõsta 7 liikmeni.
Hääletamise tulemus: 12 poolt, 8 vastu, 6 erapooletut.
Otsus: Otsus võeti vastu lihthäälteenamusega, et nõukogu on 7-liikmeline
Ettekande teeb Jari Pärgma
Ettekande teeb Liisa Lillemets
Ettekande teeb Maarja Pild
Küsimused:
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu: Küsimus on Maarja Pild-ile. Palun loetle
noorteorganisatsioonid, millega sa oled varasemalt olnud seotud?
Vastab Maarja Pild: Hetkel olen seotud Eesti Väitlusseltsiga, Euroopa Majaga, ELSA Estoniaga
ning eelnevalt olen olnud seotud Tartu noortevolikoguga, olen olnud korporatsioonis ja ka
Skautidega olen natukene koostööd teinud.
Küsib Tõnis Teinemaa, ENLi nõukogu: Küsimus on Jari Pärgmaale. Kas erinevatel koosolekutel
käid koos tõlgiga?
Vastab Jari Pärgma: Tavaliselt sellistel koosolekutel on mul alati tõlk kaasas olnud ja samad
küsimused on tekkinud ka erinevatel koosolekutel. Nüüdseks on harjutud, et kui mina
koosolekutel käin, siis võimaldatakse sinna ka alati tõlk. Ma olen erinevatel koosolekutel selle
probleemiga varasemalt kokku puutunud, aga vajadusel saab suhelda ka skype ja kirja teel.
Küsib Ivo Visak, ENLi juhatuse esimees: Küsimus on Jari Pärgmale. Nagu sa tead, siis ENLi
eelarve on piiratud. Kas sa oskad öelda, millistest vahenditest leiab ENL raha tõlketeenuse
jaoks, et nõukogu koosolekutele tõlki sisse osta?
Vastab Jari Pärgma: Ma saan aru, et rahalised vahendid on piiratud, aga ma arvan ka seda,
et see on ka tahte küsimus. Loomulikult see ei ole ainult juhatuse probleem, vaid selle
teemaga pean hakkama ka mina tegelema, et need rahad oleksid olemas. Väga hea on alati
öelda, et me kaasame vähemusi, aga tegelikult kui neid kaasata, siis tuleb arvestada
mingisuguste rahaliste kulutustega. See tuleb ette näha ja lahendus koos leida ja kui raha ei
ole, siis tuleb suhelda pastakaga, pliiatsiga, skype teel, kirja teel ja ajas tagasi minna pole ka
mingit probleemi. Lahendusi on väga erinevaid ja kui tahe on olemas, siis ma arvan, et raha
taha midagi ei jää.
Küsib Vladimir Svet, ENLi nõukogu: Küsimus on Liisa Lillemetsale. Kas sina suudad mõnes
mõttes abstraheeruda ja ka mõnes küsimuses natukene kriitiliselt vaadata sellele, mida tehti
varem ja mõnes mõttes unustada selle, et olid varem juhatuse liige ja nüüd olla nõukogu
liige?
Vastab Liisa Lillemets: Ma arvan, et mul ei ole sellega probleemi. Kui vaadata viimasele viiele
kuule, kus ma astusin välja juhatuse liikme rollist ja nüüd olnud projektijuhi rollis, siis on see
minul väga hästi välja tulnud. Ma olen olemas olnud endise juhatuse liikmena, aga ma pole
kunagi võtnud/jätnud omale voli targutada. Ma arvan, et tulen selle lahususega toime ja olen
ka endise juhatuse töö osas kriitiline ja samas ka vajadusel mitte kriitiline.
Küsib Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: Milles te näete ENLi ühte suurimat arengu
võimalust, et kuhu ENL võiks jõuda?
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Vastab Liisa Lillemets: Arenguaste, mida eelmise juhatuse jooksul ei jõutud teha, on
suuremalt jaolt vabade finantsvahendite olemasolu. Selline finantskindlus on kindlasti teema,
millega ENL peab tegelema ja oleks pidanud tegelema juba 5 aastat tagasi, aga kahjuks ei ole
seda tehtud, kuna see on väga raske teema.
Vastab Jari Pärgma: Järgmine samm on kindlasti arendada koostööd. Tegelikult kõik
organisatsioonid ei ole veel ENLiga väga hästi kaasatud. Ma arvan, et me saame mitte ainult
rahaliselt keskenduda koostöösse, vaid ka teistmoodi teistesse valdkondadesse.
Vastab Maarja Pild: Mulle väga meeldib see, kui palju on see organisatsioon juba suutnud
seadusandluse arendamisel kaasa aidata, sest kui võetakse midagi vastu, mis puudutab noori
ja samal ajal ei ole nende arvamust ära kuulatud, siis tihtipeale see seadus reaalses elus ei
tööta. Mida rohkem kaasata erinevaid ühiskonna gruppe, kui võetakse mingeid seadusi vastu,
siis seda olulisem see on.
Hääletamise tulemus: 27 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsus: ENLi nõukogu liikmeteks valiti, Jari Pärgma, Liisa Lillemets, Maarja Pild ja Urmo
Reitav.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sandra Vokk
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Mailika Suurpere
Koosoleku protokollija
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