EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU XXXIV ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Toimumisaeg: 08.10.2017
Toimumiskoht: Hotell Tartus, Tartu
Algus: 13.50
Lõpp: 16.46
Täisliikmeid seisuga 08.10.2017: 34
Osalejad: 64
Täisliikmed: 30
AEGEE-Tallinn, Matis Joab
AEGEE-Tartu, Joosep Heinsalu
BEST-ESTONIA, Märten Mändla
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Triin Salumu
Noorteühing Eesti 4H, Birgit Kuslap
Eesti Gaidide Liit, Trine Tamm
LGBT Ühing, Anu Parvelo
Eesti Noorte Naiste ja Meeste Kristlike Ühingute Liit, Matis Joab
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus, Lilian Rebane
Eesti Skautide Ühing, Laura Õigus
Eesti Väitlusselts, Herman Kelomees
IRL Noored, Sarah Särav
Juvente, Anne-Mari Eensaar
Eesti Keskerakonna Noortekogu, Iris-Ivika Kiveste
MUG Estonia, Janar Juusu
Noored Sotsiaaldemokraadid, Sirli Pippar
Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Joosep Heinsalu
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Anu Parvelo
Tegusad Eesti Noored, Liisbet Teemaa
Urban Style, Peeter Taim
YFU Eesti, Trine Tamm
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Karita Liivak
MTÜ AUH, Kristjan Loik
Tartumaa Noortekogu, Merilin Kriisa
Hiiumaa Ankur, Anete Saarna
Järvamaa noortekogu, Triinu Kopelmäe
Tallinna linna noortevolikogu, Sten Laansoo
Tartu linna noortevolikogu, Karl Aavik
Erasmus Student NetWork Eesti, Regina Rähn
Euroopa Maja, Herman Kelomees

Kandidaatliikmed: 2
Eesti Reformierakonna Noortekogu, Dauri Paškovski
Läänemaa noortekogu, Dan Taidla
Külalised: 32
Võrumaa Noortekogu, Ave-Liis Kivest
Antsla valla Noortekogu, Kelli Aia
Võrumaa Noortekogu, Helina Hirv
Raplamaa noortekogu, Kromel Kruusmann
Eesti 4H, Annemai Koller
Valimisvalvur, Kadi Kuusemets
ENL, Egert Mitt
ENL nõukogu, Tõnis Teinemaa
Hiiu valla noortevolikogu, Gerit Kala
Hiiu valla noortevolikogu, Triin Helimets
ENL, Ivo Visak
ENL Alo. I. Kuusik
Eesti 4H, Kristjan-Kaarel Kolga
ENL, Heliis Nemsitsveridze
Tartu Noortevolikogu, Stina Suurväli
Viljandi Noortevolikogu, Mait Allas
Raplamaa Noortekogu, Terli Teekivi
Ida-Virumaa Noortekogu, Karit Tuusula Mölder
Eesti 4H, Airiin Ojala
TLNV, Miikael Raun
ENL, Roger Tibar
ENL, Mikk Tarros
EÕEL Marcus Ehasoo
EÕEL, Andreanne Kallas
HNVK, Karl-Edward Uibo
HNVK, Viktoria Joonasing
HNVK, Tailia Leer
LNK, Kärt Kurisman
ELSA, Rainer Urmas Maine
ENL, Jessica Järvelt
EÜL, Britt Järvet
Kohila NVK algatusgrupp, Markos Parve
Puudujad: 4
AIESEC Eesti
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Noorteühendus ELO
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
Juhataja: Britt Järvet
Protokollija: Kerlyn Jüriväli
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;
päevakorra kinnitamine;
ENLi juhatuse aruande heakskiitmine (2017. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus);
ENLi nõukogu aruande kinnitamine;
ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
2018. aasta tegevuskava vastuvõtmine;
2018. aasta eelarve prognoosi vastuvõtmine;

8. juhatuse ettepanek juhatuse töökorraldamisega;
9. ENLi revisjonikomisjoni liikmete valimine;
10. ENLi nõukogu liikme valimine;
11. ENLi juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine;
12. muud ettetulevad küsimused.
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni, redaktsioonikomisjoni
valimine ja kinnitamine
Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Britt Järvet
Hääletamise tulemus: 30 häält
Otsus: Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) XXXIII üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Britt
Järvet
Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kerlyn Jüriväli
Hääletamise tulemus: 30 häält
Otsus: Üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Kerlyn Jüriväli
Ettepanek on koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitada Heiki Viisimaa, Andreanne Kallas, Kaisa
Saluste
Hääletamise tulemus: 30 häält
Otsus: Koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitati Heiki Viisimaa, Andreanne Kallas, Kaisa Saluste
Ettepanek on koosoleku redaktsioonikomisjoni kinnitada Karl Andreas Sprenk ja Alo Ingmar Kuusik
Hääletamise tulemus: 30 häält
Otsus: Redaktsioonikomisjoni kinnitati Karl Andreas Sprenk ja Alo Ingmar Kuusik
2. Päevakorra kinnitamine
Poolt: kõik on poolt ühehäälselt ehk 30 häält

Kohaloleku kontroll: kõik kohal 30 mandaati
3. ENLi juhatuse aruande heakskiitmine (2017. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus)
Ivo Visak:“ Annan ühiülevaate, kuna loodan, et olete seda enne vaadanud. Täituvusega on korras ehk
siis üks meie suurimaid kuluridu on osaluskogude poolt saadav raha, selle täituvus on väga hea.
Oleme 98% kindel, et fondi raha saab ära kasutatud aasta lõpuks. Jääkide massilist tagasi kandmist ei
tohiks juhtuda. Teiste projektide puhul- NVV oleme raha saanud KÜSKilt ja saame selle raha ilusti
kasutatud. Saab kasutatud suurem osa lisarahastusest, mis saime HTMilt, mis puudutas ka NVV
rahastamist ja paneeldiskussioonide korraldamist. HMN saime see aasta 66 000€, et ellu viia ka EL
eesistumist. 13. okt on Tallinnas mini konverents, puudutab VOTE@16, rahvusvahelised esinejad. ENL
miinus võiks see aasta väheneda umbes 2000€ võrra ehk miinus jääb umbes 7000-8000€ juurde. See
miinus pole enam midagi ületatavat.“
Küsimusi pole.
Hääletamise tulemus: poolt 30 häält
Otsus: ENL juhatuse aruanne on heaks kiidetud
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine
Herman Kelomees, ENL nõukogu esimees:“ Nõukogu on viimase poole aasta jooksul tegenenud
peamiselt ENL strateegiaga. Tutvustan nõukoguliikmeid. Oleme nõuandev organ. Meil on olnud 4-5
kokkusaamist seoses strateegia arutamisega. Eesmärk oli, et strateegia oleks lühike ja kergesti loetav.

Strateegia perioodil 2018-2020. Eesmärgid ja lühidalt strateegiast, kirjeldab, mida mõeldi, kui seda
kirjutati.
Noorte vabatahltik tegevus on tunnustatud. ENL ühendab noorte mõjusat koostööd. ENL teab
noorteühenduste eesmärke, teab nende sisu. Mõju mõõtmine nii ENLi osas kui ka liikmetel. Mõjude
juures võiks olla kirjas kõik, mida saab väga konkreetselt mõõta. Mõju mõõtmine on väga oluline eriti
EL rahastuse osas. Tahetakse, et ühendused oskaks oma mõju mõõta. ENL on avatud uuendustele.
Strateegia peaks saama kinnitatud järgmisel üldkoosolekul. Listidesse tulevad teated selle kohta,
kuidas kaasame liikmeid. Kindlasti peavad kõik liikmed kaasa mõtlema strateegia loomisel.“
Küsimusi pole.
Hääletamise tulemus: poolt 28 häält
Otsus: ENL nõukogu aruanne on kinnitatud
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
Sten Laansoo: “Tutvustan revisjoni liikmeid ja millega me tegeleme. Peale viimast koosolekut oleme
kohtunud raamatupidajaga, juhatusega, tegevjuhiga ja liikmetega. Raamatupidamise poolelt pole
murekohti. SD projektiga oli väikesed probleemid, audiitor kontorllis ka üle ja mingisuguseid vigu ei
olnud. ENL kontoris on vahepeal olnud remont. Postikulud on minimaalsed. Pidasime nõu, et kuidas
juhatus hindab, et kuidas ENL saab hakkama aasta alguses. Leiti, et see aasta algus saab paremini üle
elatud kui eelnevalt. Osaluskogude raha on hästi kasutatud projektide jaoks. Vaatasime üle Vote@16
ja eesistumisega seotud tegevused. Debatid oleks võinud toimuda enne valimiste algust (NVV).
Revisjon teeb ettepaneku, et juhatus vaataks üle võimalused panna rohkem juhtu meeida ja
turundusvõimalused ja suurendada kom juhi tööd. ENL juhatus tegi ettepaneku mina üle 2-liikmelisele
juhatusele. Revisjon arutas ka seda teemat ja leidis, et liikmsed peaksid seda kindlasti kaaluma ja et
juhatus ei peaks olema muude projektide ori. See on ilmselt mu viimane kõne revisjoni liikmena ja
sooviksin kõiki tänada, et on olnud meeldiv koostöö.“
Küsimusi pole.

Hääletamise tulemus: poolt 30 häält
Otsus: ENLi revisjonikomisjoni aruanne kinnitatud

Teeme pausi.
Kohaloleku kontroll- kõik kohal.
6. 2018. aasta tegevuskava vastuvõtmine
Ivo Visak: “2018. tegevuskavva oleme sisse arvestanud ÜRO noortedelegaadi programmi. Samuti
panime kirja, et osaluskogude maastikul peab uuesti asjad üle vataam, et oleks mingi algatusgrupp või
osaluse vorm. HMN taotluse muutused, st minnakse suurte noorteorganisatsioonidega
partnersuhetele. Need, kes on HMN juba 10 aastat taotelnud raha, siis nendega võiks nüüd teha
pikemaajalise lepingu. Läheme edasi sotsiaalmeedia projektiga. ENL peab looma platvormi, et liikmed
oleks meedias kajastatud. Katuseorganisatsioon osaluskogudele. Ei muretse, et ENL on vähe tuntud,
kindlasti tuntud seal valdkonnas, kus peab. ENL on kehv enda teenuste reklaamis. ELSAga koostöö on
juba olemas. Kuid need „paketid“ peab välja töötama nii, et kui mingis organisatsioonis on
üleandmine, siis võtab ENL kodukalt lahti ja vaatab, kuidas keegi teine saab neid aidata.“
Kui on ettepanekuid, siis Karl ja Alo tutvustavad muudatusettepanekuid.
Ivo Visak: „Kas ENL arenguprogrammide juures midagi uut ette võttab? Me jätkame seda, et
koolitusprogrammidest oleks kasu erinevatel organisatsioonidel. Me tahame pakkuda parimaid

koolitajaid. Kui organisatsioonid ei saa neid ise endale lubada, siis ENL tahab seda liikmetele pakkuda,
andke meile teada oma probleemidest.“
Tõnis Teinemaa, ENLi nõukogu liige: „Venekeelseid noori kaasatakse väga vähe, kuidas kaastaakse
neid hetkel, kuidas tendents muutunud on aastatega?“
Ivo Visak: „Ei suutnud vene keelseid noori nii palju kõnetada, kui oleks tahtnud 2 aaastaga seda
saavutada. Noorte diplomaatiakooliga on koostöö, aga üldiselt oleme kaasanud vähe. Meil on endiselt
keelebarjäär. Büroos on vene keele oskus vajaka, enne oskame inglise ja saksa keelt kui vene keelt.“
Kristjan Tedremaa: „Pole kõnetanud väga palju vene keelt kõnelevaid noori, aga oleme seda
kogukonda küll kõnetanud. Projekt X koos Briti nõukogu, Delfi ja ERRiga. Pole seda valdkonda ära
unustanud.“
Ivo Visak: „Oleks tahtnud rohkem vene taustaga noorte organisatsioone pole saanud.“
Kristajan Tedremaa: „See on valdkond, millega edasi minna. Jätame väga suure osa eesti
elanikkonnast välja.“
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Mis on see üks tegevus, mille üle oled kõige uhkem järgmise
aasta tegevuskavas?“
Ivo Visak: „Strateegia. Dokumentatsioonil on üli suur olulisus. Strateegia dokumendid, mis on läbi
mõeldud, on suure tähtsusega. See annab kiiresti inimestele ülevaate, millega ENL tegeleb.“
Sirli Pippar, Noored Sotsiaaldemokraadid: „Tegevuskavas, punkt nr 2.1. Siin räägitakse, et vähemalt 3
ülikoolis on uus süsteem rakendanud. Miks see on teist aastat järjest sees?“
Ivo Visak: „Kui sa ole tõrva noortevolikogu suur aktivist olnud, ja astud ülikooli, saad 3-4 lisapunkti.
Hetkel on tlüs 4 instituudi puhul see, see aasta tahtsime jõuda ka teiste ülikoolideni, aga natukene
jäime hätta. Indikaator 200 õpilast tuleb tlü ülikoolist.“
Kristjan Tedremaa: „TLÜst saime esimesel aastal 140 avaldust ja sealt lähtuvalt võtsime 200 piiri. Pole
kahjuks jõudnud teistesse ülikoolidesse, valdkond on jäänud tahaplaanile. Veidi taustast, kuidas see
algas. Liigume edasi uue inimesega, kes seda teemat hakkaks edasi vedama.“

Hääletamise tulemus: kõik poolt, ühehäälselt
Otsus: 2018. aasta tegevuskava vastu võetud.

7. 2018. aasta eelarve prognoosi vastuvõtmine
Ivo Visak:“ Prognoos, mis meil tavaliselt paberile läheb, seal on palju õhku sees, sest Eesti
projektimaastikul on ikka nii, et kui küsid topelt, siis saad selle, mis alguses tahtsid. 2018. a kevadel
saame reaalselt uue eelarve teada. SD teise aasta raha on meil sees juba. ENL saab AT raha. HMNilt
saame raha. Aga mis puudutab osaluskogude rahastusega, siis eeldame, et ei tule muduatusi. Kuniks
pole allkirja antud ja raha pole me kontol, on tegemist prognoosiga, kus on palju õhku.“
Küsimusi pole
Hääletamise tulemus: 30 häält ehk ühehäälselt
Otsus: 2018. aasta eelarve prognoos vastu võetud

8. Juhatuse ettepanek juhatuse töökorraldamisega
Ivo Visak: „Juhatuse ettepaneku seletuskiri (tsiteerin). Mõte on selles, et büroos teevad otsuseid 4
iniemest ehk juhatus ja tegevjuht. Ka tulevikus pole otsustajateks 2 inimest, vaid 3. Liikmeskond
annab tegevjuhi ametile mingi rolli nt juurde. Järgmised ENL paar aastat on sissevaatavamad.
Väikeste projektide maht väheneb. Pole vaja nii suurt juhatust.“
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Skautidena mõistame asja tagamaad, aga näeksime et ENLi
suguses katuseorganisatsioonis on oluline tagada fookus, läbimõeldus ja lai valdkonna tundmine.
Näeme, et võiks olla 3 juhatuse liiget. Tõsi ENL juhatus on olunud ka 1-liikmeline ja põhikiri oleks siis
teine. Asi pole niivõrd projektides, vaid et oleks natuke laiem ring, kes ka tulevikus tööle hakkavad.“
Ivo Visak: „Kui peaksime selle ettepaneku poolt hääletama, siis Kevademinaril 3 juhatuse liiget ei vali,
kui ettepanek ei lähe läbi, siis valime.“
Anu Parvelo, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts: „Kas siis edaspidi 2-liikemeline, kui kauaks?“
Ivo Visak: „Volituse pikkus on 2 aastat. Jaanuaris algab uue juhatuse ametiaeg ehk siis 2020
jaanuarini. St kõike saab liikmeskond teha, ka volituste pikkuse määrata. St 2019. aasta Sügisseminaril
valitaks uus esimees ja aseesimees ja alustaks täiesti uus juhtkond.“
Herman Kelomees,Eesti Väitlusselts: „Kuidas tagate otsuste suurema läbimõtlemise, kui on 2 liiget?
Kõik sõltub juhatuse liikmetest, mitte inimeste arvust. Oleneb kui hästi suudavad tööd teha, olla
büroos, nõukoguga töötada jne. Palgad on väiksed ja ohumärk on see, et juhatuse esimeheks
kandideerib hetkel vaid 1 inimene. Varsti pole enam kedagi, kes tahaks enam ENL juhtida. Kui
valusaid otsuseid ei tee, siis peab alati keegi büroost kandideerima. Raske näha, et praegune süsteem
jääks toimima.“
Sten Laansoo, ENL nõukogu: „See jääks üldkoosoleku pädevusse, siis pikendada aseesimehe volitusi
kuni kevadeni, kui liikmed soovivad. Kui on tunda, et 2 liikemline juhatus ei toimi, siis saaks kevadel
üle vaadata selle otsuse. Laura võiks täpsustada, mis kohustused peaks üle vaatama.“
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Võtta põhikiri ette, kui oli 1 juhatuse liige, siis praegu nõukogu
kaasatus on juhatuse enda valik, tol ajal oli kohustus. See hetkel on natuke poolik lahendus.“

Hääletamise tulemus: poolt 25, vastu 2, erapooletu 3
Otsus: juhatuse ettepanek seoses juhatuse töökorraldusega ehk edaspidi oleks juhatus 2 liikemline
on vastu võetud

Teeme pausi 3 min.
Kohaoleku kontroll: kohal 30

Ettepanek hääletamistoimingute kohta
Ettepanek Herman Kelomehelt: „Kõik voorud toimuvad erandli, aga hääletamisprotsess on aga koos.“
Hääletamise tulemus: vastu 2, poolt 28
Otsus: kõik hääletamised toimuvad ühel ajal

9. ENLi revisjonikomisjoni liikmete valimine
Kandidaadid: Sirle Rosenfeldt, Rainer Urmas Maine ja Dauri Paškovski
Mait Allas, Viljandi Noortevolikogu: „Miks valime 2 inimest revisjoni, mitte 3?“
Herman Kelomees, Eesti Väitlusselts: „Viimati tehtud otsus, et on koht 2 inimesele.“
Mait Allas, Viljandi Noortevolikogu: „Põhikirjas on kirjas et 2 või 3 inimest.“
Ivo Visak vastukõne: „Ei näe, et peame olema abiratastega organisatsioon. Ei pea vastu võtma kõiki,
kes kandideerivad. Võiks saada 2 parimat. Ehk siis mina pooldan seda, et meil jääb 2 revisjoni liiget,
sest meil on väga hästi toimiv nõukogu.“
Ettepanek: Revisjoni kohtadele kandideerib 3 inimest
Hääletus: vastu 27, erapooletud 3
Otsus: Ettepanek tagasi lükatud

Sirle Rosenfeldt esitab oma kanditatuuri.
Ivo Visak: „Kus Sirle töötab?“
Sirle Rosenfeldt: „Töötan Rahandusministeeriumis ministri nõunikuna.“
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing:“ Kui palju oled senini kokku puutunud ENLiga, kui kursis oled
hetkel ENLs toimuvaga?“
Sirle Rosenfeldt: „Vähemalt 6 aastat kokku puutunud. Tundus mõistlik kandideerida revisjoni.“
Poolt-ja vastukõnesid pole.

Rainer Urmas Maine esitab oma kanditatuuri.
Dauri Paškovski estab oma kandidatuuri ja loobub sellest.

Küsimused Rainerile:
Tõnis Teinemaa, ENL nõukogu: „Kus õpid, kui tihit Tallinnas käid?“
Rainer Urmas Maine:“ Õpin Tartu Ülikoolis, satun Tallinna vähemalt 2x kuus. Pole probleem kohale
tulla iga aeg kui vaja.“
Egert Mitt, ENL aseesimees: „Räägi varahoidja tööst.“
Rainer Urmas Maine:“ Põhimõtteliseltt finantsjuhi töö. Pean jälgima kogu raha liikumist kogu
organisatsioonis- nii Tallinnas kui ka tartus. Pean jälgima, et kasutataks raha mõistlikult.“
Poolt- ja vastukõnesid pole
Hääletamise tulemus:
Rainer Urmas Maine 29 poolthäält
Sirle Rosenfeldt 26 poolthäält

Otsus: Valituks osutusid Sirle Rosenfeldt ja Rainer Urmas Maine

10. ENLi nõukogu liikme valimine
Kandidaat: Sten Laansoo
Sten Laansoo esitab oma kandidatuuri.

Küsimused:
Mait Allas, Viljandi Noortevolikogu: „Iga ülskoosolek peab kinnitama nõukogu liikmete arvu ehk siis
hetkel on 6. Peame kinnitama et on 7 liikmeline.“
Herman Kelomees, Eesti Väitlusselts: „Ettepanek määrata 7 liiget nõukokku.“
Ivo Visak: „Kas tehniliselt ei saaks lihtsamaks teha?“
Tõnis Teinemaa, ENL nõukogu: „Kui on nt 5 kandidaati hetkel, kas siis need, kes tahavad
kandideerida, et kes piisavalt hääli saavad, need saavad kohe sisse, vahet pole, mitu kohta on või oli.“
Herman Kelomees, Eesti Väitlusselts: „Põhikiri ei võimalda seda lahendust. Hääletame lihtsalt 7 ära.“
Mait Allas, Viljandi Noortevolikogu: „Enne hääletuse algust peame teadma, palju kohti on.“
Peeter Taim, Urban Style: „Paneme hääletusele.“

Ettepanek: ENL nõukogu muudame 7-liikmeliseks
Hääletus: vastu 1, poolt 29
Otsus: ENL nõukogu määratud 7-liikmeliseks

Egert Mitt, ENL aseesimees: „Mis sa arvad, mis see üks asi on, mis tood nõukokku juurde, mis praegu
puudu?“
Sten Laansoo: „Noortepoliitika valdkonnas ja õigusspetsiifilised teadmised- seal saan teamdisi juurde
tuua.“
Egert Mitt, ENL aseesimees: „Oled välissuhetel vabatahtlik, kas jätad ära selle ametikoha?“
Sten Laansoo: „Jätkaksin mõlemal kohal, pole segavad ega konflikti tekitavad. Revisjoni mandaat
lõppeb.“

Otsus: Sten Laansoo 28 poolthäält, rikutud sedeleid 2
Hääletamise tulemus: Uueks nõukogu liikmseks valitud Sten Laansoo

11. ENLi juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine

Kandidaat esimehe kohale: Roger Tibar
Kandidaadid aseesimehe kohale: Mikk Tarros ja Liia Kass

Kanditatuuri esitab Roger Tibar.
Küsimused:
Mai Allas, Viljandi Noortevolikogut: „ENL 1/3 tuleb Osaluskogudele (OK). OK pole mingit sõnaõigust
tegelt. Kõik otsustavad täisliikmed. Kui ühel hetkel organisatsioonid teevad eraldi organisatsiooni, kus
noorte volikogud ja osaluskogud saavad kaasa rääkida ja lähevad ministri juurde. Kui ENL võetakse
see ära Okde raha, mis siis saab ENList? Mis jääb ENL alles, kui võtta osaluskogud ära?“
Roger Tibar: „Üks mõte on see tõesti, OK pole võimalus mõjutada üldkoosolekul ENL elu. Kuid
tulevikus on noortevoligogud . Esindajad võiks töötada riigi juures. Võiks olla riigi kõrval noorte
nõuandev organ, mis saab mõjutada ka otsuseid. Ei vahenda otseselt enam ENL. Näen, et ENL on
pädev osalusvaldkonna edendaja.“
Ivo Visak: „Ütlesid, et ENL peab rohkem pildis olema. ENL võtaks rohkem sõna. ENL on liikmete poolt
tehtud organisatsiooni liikmete jaoks. EI näe, et peame olema pildis enda jaoks, ikka liikmete. Millest
selline lähenemine?“
Roger Tibar: „Peame tagama platvormi, et liikmed saaks pilti oma häälega. Sel aastal on büroos
inimesed, kes teevad oma tööd hästi. Karl on pädev, et kirjutada artikleid, anda intervjuusid. ENL
maine ja kujundlike elementide muutmine. ENL võiks ise ka sõna võtta, aga tulevikus rahastajate ees
olla pildis, samuti ka liikmete ees.“
Herman Kelomees, Eesti Väitlusselts: „Tundub nagu osaluskogudele tehakse liiga. OKdele läheb 1/3
ENLi eelarvest. Täisliikmetele läheb 0% ENL eelarvest. Tuntud suure liikmeskonnaga. Raske näha,
kuidas ENL saaks veel rohkem OKde poole kaldu minna. Anna paar lubandust ühingutele,
täisliikmetele.“
Roger Tibar: „Kogu finants poolelt on keeruline, kuna selle teemaga pean end kurssi viima. Liikmetele
luban, et järgmisel aastal mingisuguse kategoriseerimise alusel hakkaks koostöörühmad toimima. Ei
räägi, kuidas meil läheb, vaid mis teema on liikmetele hetkel kriitiline.“
Poolt- ja vastukõnesid pole.

Kanditatuuri esitab Mikk Tarros
Kanditatuuri esitab Liia Kass.

Küsimused mõlemale kandidaadile koos:
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Oletame, et saad valituks, mis oleks esimesed 3 koosolekut, mis
teeks?“
Mikk Tarros: „Juhatusega, nõukoguga ja siis mõne liikmega, et kas tal on mingeid vajadusi, mida teha
järgmisel aastal.“
Liia Kass: „Juhatusega kõik kolm, saada teada, mis projektid on käsil ja mis toimub.“

Matis Joab, AEGEE-Tallinn: „Mikule küsimus, sa mainisid pensioni teemat ja ka alampalga teema. Mis
sinu isiklik hoiak, kas ENL peaks võtma sõna päevapoliitilistel küsimustel? Kas ENLil on selline roll
tegelt?“
Mikk Tarros: „Pigem konkreetset seisukohta ei võtaks. Mis puudutab palgapoliitikat, siis praktikantide
tasustamine. Tegeletakse sellega, et ka nemad saaks palka. Sellised teemad, mis puudutavad noorte
huve.“

Sten Laansoo: „ENL on väike miinus, kuidas te sellega tegeleks?“
Liia Kass: „Ma arvan, et räägiks juhatusega ja uuriks, kuidas juhatus on seda hetkel vähendanud.
Umbes ei hakka midagi ütlema.“
Mikk Tarros: „Ise teeks läbi eri strateegiliste koostööde, otseselt ei tule kindlasti mingit raha, mis
miinuse kaotaks. Koostöö erasektoriga. Omatuluga ei läheks peale. See võtaks palju aega.“

Ivo Visak: „Mis on ENL liikmeskonna seos alampalgaga?“
Mikk Tarros: „See ei ole jah päris meiega seotud, ei kattu liikmega.“

Mait Allas, Viljandi Noortevolikogu: „Kas jagate Rogeri visiooni, kuidas peaks osaluskogusid rohkem
kaasama ENL tegevusse, töögrupid?“
Liia Kass: „Osaluskogusid peaks rohkem kaasama. Kui neid ljääb vähemaks. Neil peaks olema rohkem
võimalust kaasa rääkida ka üldistel teemadel.“
Mikk Tarros: „Eesmärgiks oleks igas tulevases vallas, kas formaalne osalusvorm või mingi
nootegrupp.“

Matis Joab: „Liiale küsimus, kas sul on endal mingi vaade, kas ENL peaks ja milles kaasa rääkima?“
Liia Kass: „Kandideerin ise volikokku. Kandideerin sotside alt, sest Tartu vallas on vallavanema
valimisliit ja sotsid, kes on suutnud midagi korda saata. Valalvanem pole väga noortemeeldne, sellest
ka valisin sotsid. Nad teavad, et mu prioriteet on osaluskogud. Peaks kaasa rääkima ENL küll
tähtrsamatel teemadel nt ... ei tule kohe ettegi. Suurematel teemadel. Kõikides pisisasjades kindlasti
mitte. Noori puudutavad kõik ühsikondlikud teemad.“
Poolt ja vastukõned
Pooltkõne Mikule Marcus Ihasoo poolt: „Oli õpilasensinduste liidus mu mentor. Ta suutis tekitada meile
maine välismaal. Välismaal teavad teised, et meilt tuleb alati ideid ja paraandusettepanekuid. Ta on
olnud hea lobija. Hea meeskonna motivaator, ta hoolib väga. Ei hüppa turja, veidi kurjustab. Ma
arvan, et kui tahate endale laiemat spektrit, teistsuguseid vaateid kui ainult OK, siis Mikk on hea
valik.“

Hääletamise tulemus:
Aseesimehe ametikoht:
Mikk Tarros 23 poolthäält

Liia Kass 6 poolthäält

Esimehe ametikoht:
Roger Tibar 24 poolthäält, 6 rikutud sedelit

Otsus: Aseesimehe ametikohale kinnitatud Mikk Tarros ja esimehe ametikohale kinnitatud Roger
Tibar

12. Muud ettetulevad küsimused

Trine Tamm, Eesti Gaidie Liit: „Kevadseminar muuta ära põhikiri nii, et tegevjuhil oleks õigus võtta
kolmanda isikuna otsuseid vastu.
Kohustust juhatusele arutada mingil määral asju nõukoguga läbi
Egert Mitt, ENL aseesimees: „Kuidas teame, et on lahkheli?“
Trine Tamm, Eesti Gaidie Liit: „Mul vastust pole, võiks olla arutelu küsimus.“
Egert Mitt, ENL aseesimees: „Mõtleme selle läbi.“
Trine Tamm, Eesti Gaidie Liit: „Kas saab olema nii, et võtame projekti lauda ja üks ütleb jah ja teine
ei?“
Herman Kelomees: „See on testitav.“
Laura Õigus: „Peaks edasi mõtlema enne Kevadseminari.“

Ivo Visak: „Siiralt vabandan, et läheb tund üle aja. Ei näinud ette, et räägime ja küsime nii palju. Meie
planeerimise viga.“

Kohaloleku kontroll: puudu enne häälte kokkulugemist on AIESEC Eesti, Eesti Kurtide Noorte
Organisatsioon, Noorteühendus ELO, Eesti Keskerakonna Noortekogu, Tallinna Üliõpilaskondade
Ümarlaud, MTÜ Urban Style.

Hääletamise tulemused:
Revisjoni ametikoht:
Rainer Urmas Maine 29 poolthäält
Sirle Rosenfeldt 26 poolthäält

Nõukoguliikme ametikoht:

Sten Laansoo 28 poolthäält, rikutud sedeleid 2

Aseesimehe ametikoht:
Mikk Tarros 23 poolthäält
Liia Kass 6 poolthäält

Esimehe ametikoht:
Roger Tibar 24 poolthäält, 6 rikutud sedelit

Otsus: Kinnitame neli protokolli ühe korraga
Tulemus: 28 poolthäälega vastu võetud

Britt Järvet

Kerlyn Jüriväli

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

