EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Üldkoosolek 12.12.2018
Tehnika 115, Tallinn
18:15 - 20:35

Kohal:
1. Maris Kuldkepp
2. Liina-Liis Nõmm
3. Katrin-Helena Melder
4. Küllike Valk
5. Kevin Kirs
6. Triin Salmu
7. Rain Tsapov
8. Kadre Arikainen
9. Raija Hirvensalo
10. Leevi Reinaru
11. Titta Hämäläinen

Päevakord
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
2. Eelmise üldkosooleku protokolli kinnitamine
3. 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
4. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve eelnõu kinnitamine
5. Juhatuse valimised

1 Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
1.1

Triin teeb ettepaneku kinnitada koosoleku juhatajaks tema enda ja protokollijaks

Maris Kuldkepp'i.
1.2

OTSUS: Ühehäälselt kinnitatud (11 häält).

2 Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
2.1

Ettepanek kinnitada protokoll. Protokolliga on võimalik kohapeal tutvuda.

2.2

OTSUS: Ühehäälselt kinnitatud (11 häält).

3 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
3.1

Triin tutvustas 2018.a tegevuskava täituvust. Titta täiendab aeg-ajalt.
3.1.1

Leevi küsib, kas lastetöö kasvab või kahaneb. Triin vastab, et osad inimesed
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käivad regulaarselt, kuid osad tegijad ka vahetuvad. Motivatsioon teha ja õppida on
kõigil suur. Rohkelt on ka üksteise kogemustest õppimist. Tase on tõusuteel. Titta
nõustub!
3.1.2

Kadre kommenteerib PMK kursust, mis on suur ja väga kohusetundlike

osalejatega.
3.1.3

Narva Kirikutepäevadest jäid ka positiivsed ja head muljed Triinul.

3.1.4

Triin jagab ka Serbias toimunud Euroopa Kirikute Konverentsi assamblee

kogemust ja tegevusi.
3.1.5

Uuest aastast lõpevad LNÜ rahastused nii ajakirjale “Pluss” kui laagrifondile.

Viimane neist taastatakse esimesel võimalusel, kui rahastust juurde tuleb.
3.1.6

Leevi teeb komplimendi LNÜ tegevuse kohta, et on palju tegevusi ja palju

head tehtud koguduste heaks. Tänab!
3.1.7

Triin tutvustab eelarvet. Titta teeb ettepaneku anda juhatuse esimehele

preemiat ühe kuupalga ulatuses. Ettepanek on kirja pandud ja juhatus vaatab seda
edasi.
3.2

OTSUS: 2018 aasta tegevuskava ja eelarve ühehäälselt vastu võetud (11 häält).

4 2019. aasta tegevuskava ja eelarve eelnõu kinnitamine
4.1

EKN3-s ei ole kahjuks kõiki EKN-is olevaid konfessioone esindatud, kuid osad on

tulnud tagasi (nelipühilased), või loodetavasti liituvad (katoliiklased).
4.2

Lisada tegevuskavva novembris toimuv Eesti-Soome koostöö konverents.

4.3

Tegevuskavva on lisatud tellitavad koolitused, vastavalt vajadusele.

4.4

Lisada ka sügisene lastetöötegijate stardipäev 22.09 Tartus.

4.5

Plaan on elustada nn ümarlaud, et tuua noored ja noortejuhid lähemale EELK-le ja

konsistooriumile. Plaani on vaja veel teha konkreetsemaks ja mõelda, kuidas ja millal
teha. Võiks ka vaimulike konverentsil jaanuaris küsida vaimulikelt noortetöö kohta.
Kuidas neid vastuseid saada? Mis nimi võiks sellel üritusel olla – noortekogu või
ümarlaud. LNÜ on kutsutud ka konsistooriumi esmaspäevastele hommikukoosolekutele,
kuhu alati ei jõuta, kuid proovitakse.
4.6

Misjonipäevad ei ole kindel, et toimuvad, Leevi plaanib teha Misjonikonverentsi.

4.aprillil toimub UT misjonist – tegevuskavva kirja panna.
4.7

Eelarve ülevaatamine. Annetuste osa tuleb suurendada. Võiks küsida

väliskogudustelt, ning ka EELK diasporaa kogudustelt. Kirjanduse all on palju raha.
4.8

Oti raamatut küsitakse, seda peaks kindlasti uuesti välja andma. Küllike räägib Signe

Ausiga autoriõiguste osas. Samuti võiks uuesti välja anda Taize lauliku.
4.9

Küsimus: Kas on ideid kust saada JäPele toetusi? Vastus: kui selgub, kes hakkab
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jagama väikeprojektide raha, (Hasartmängumaksu nõukogu väikeprojektide voor); lisaks
väliskogudustelt või Eesti kogudustelt, või toidu-joogiga mõni firma?
4.10 Leevi sooviks, et tegevjuhi palgafond võiks olla 12 000€, mitte 10 000€.
4.11 On vaja üle vaadata ka liikmete nimekirjad, et info jõuaks kõikideni. Inimesed eriti ei
tea LNÜ-d, ainult väikseid nupukesi Eesti Kirikus. Vaja rohkem kajastust ja pildile saada
rohkem.
4.12 OTSUS: Tegevuskava ja eelarve ühehäälselt vastu võetud (11 häält).
5 Juhatuse valimised
5.1

5 juhatuse liikme mandaadid lõpevad. Hetkel on tulnud neli juhatuse liikme

kandidaati. Kandidaadid on Kevin Kirs, Küllike Valk, Liina-Liis Nõmm ja Rain Tsapov.
Kolm praegust juhatuse liiget kandideerivad uuesti. Kohalolijatest ei soovi keegi enda
kandiatuuri üles seada.
5.1.1

Iga kandidaat tutvustab end isiklikult. Võimalik lugeda ka kandidaatide

tutvustusi ja motivatsioonikirju.
5.2

Valimised
5.2.1

Juhatuse esimehe valimine. Kuna juhatuse esimehe koht on seotud tegevjuhi

ametiga, siis tuleb juhatuse esimehe koht kinnitamisele.
5.2.1.1

Triin Salmu, paregune tegevjuht, on nõus jätkama juhatuse esimehena.

5.2.1.2

OTSUS: kinnitatud ühehäälselt.

5.2.2

Juhatuse valimine. Üldkoosolek otsustas, et juhatus jätkab kuue liikmelisena.

Järgmisel üldkoosolekul on võimaik teha lisa valimised veel ühe koha täitmiseks.
Kuna kandidaate on vähem kui vabu kohti, ei ole salajane hääletamine ilmtingimata
vajalik. Leevi Reinaru teeb ettepaneku hääletada kogu nimekirja. Ettepanek võeti
vastu.
5.2.2.1

Hääletusel osaleb 11 häält. Tegevjuht paneb hääletusele juhatusse

kandideerinud inimeste (Kevin Kirs, Liina-Liis Nõmm, Küllike Valk ja Rain
Tsapov) nimekirja.
5.2.2.1.1 Poolt: 11 häält
5.2.2.1.2 Vastu: 0 häält
5.2.2.1.3 Erapooletu: 0 häält
5.2.2.2

OTSUS: Matthias Burghardti ja Kristina Lillemetsa mandaat LNÜ

juhatuse liikmena lõpetada.
5.2.2.3

OTSUS: Võtta vastu LNÜ juhatuse liikmena Kevin Kirs ja pikendada

juhatuse liikmete Liina-Liis Nõmme, Küllike Valki ja Rain Tsapovi mandaate.
5.3

Kahele lahkuvale juhatuse liikmele on kingitused. Need antakse hiljem üle, sest neid
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ei ole hetkel kohal. Kingitus antakse ka Rain Tsapovile sünnipäeva puhul.
6 Muu
6.1

Koosoleku jooksul ei tekkinud muid teemasid, mida arutada.

Lõpupalve teeb assessor Katrin-Helena Melder.
Koosolek lõppes: 20.35

Juhatas Triin Salmu ____________________________________

Protokollis Maris Kuldkepp __________________________________
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