
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse üldkoosoleku protokoll
28.12.2021 kell 18:00-19:15
Zoom keskkond

Osalejad:
1. Triin Salmu
2. Kristjan Luhamets
3. Maris Kuldkepp (volitus Triin Salmule)
4. Leevi Reinaru
5. Küllike Valk
6. Robert Bunder
7. Tiit Salumäe
8. Triinu Pihel
9. Gätlin Randrüt
10. Kadre Arikainen
11. Toomas Nigola

Päevakord:
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
3. Eelmise üldkoosoleku protokoll
4. 2021 aasta eelarve ja tegevuskava täituvus
5. 2022 aasta eelarve ja tegevuskava
6. Revisjoni hinnang aastale 2021
7. Juhatuse liikmete valimine

Koosolek
Koosoleku algas kell 18:00

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
1.1. Triin Salmu tutvustas koosolekul osalejatele päevakorda. Ühtegi muudatust ega

lisamist ei olnud.

1.1.1. OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
2.1. Ettepanek juhatajaks kinnitada Kristjan Luhamets ja protokollijaks kinnitada Triin

Salmu.

2.1.1. OTSUS: Üldkoosolek kinnitas juhataja ja protokollija.
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3. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
3.1. Tegevjuht tutvustab eelmise üldkoosoleku protokolli. Toodi välja eelmise

üldkoosoleku kaks põhilist punkti – 2020 aasta majandusaasta aruande

kinnitamine ja ühe juhatuse liikme tagasikutsumine.

3.2. OTSUS: Eelmise üldkoosoleku protokoll kinnitati.

4. 2021 aasta eelarve ja tegevuskava täituvus
4.1. Eelarve. Triin Salmu tutvustas 2021 aasta eelarvet. Suuri kõrvalekaldeid

planeeritust ei olnud. Ei olnud ka ettenägematuid kulutusi. Aasta lõpus on osad

Piibli- ja Misjonikursuse kulud (majutus, palgad ja 2021 aasta maksud) läinud

üldkonto alt, kuna Piibli- ja Misjonikursuse eelarve on olnud väga kitsas. Õnneks

on LNÜl olnud piisavalt vahendeid, et neid kulusid katta. Lisaks on aasta lõpus

veel tulemas sisse vahendeid. Eelarve osas üldkoosolekul küsimusi ei tekkinud.

4.2. Tegevuskava. Aasta jooksul on osad tegevused toimunud teistmoodi, kui

planeeritud. Noortejuhtide Seminar toimus ainult ühel korral ja ühepäevasena

Tallinnas. Lisaks toimus ka üks noortejuhtide palvekohtumine Zoomis. Lastetöö

tegijate stardipäev toimus veebivahendusel. Lisaks toimus ka üks lastetöö

tegijate palveõhtu Zoomis. Ülejäänud tegevused toimusid vastavalt planeeritule.

Üldkoosoleku poolt tuli ettepanek tegevuskavva lisada Missio juurde panna kirja

ka lastelaager, mida Martna kogudus korraldas, ja kus Küllike Valk ja Triinu Pihel

olid kaasa tegemas.

4.3. Panna kinnitamisele 2021 aasta eelarve ja tegevuskava.

4.3.1. OTSUS: Lisatud muudatustega kinnitada 2021 aasta eelarve ja

tegevuskava.

5. 2022 aasta eelarve ja tegevuskava
5.1. Eelarve. Triin Salmu tutvustab 2022 aasta eelarve plaani. Hea uudis on see, et

järgmisel aastal on EELK poolne toetus suurem. See annab võimaluse toetada

Piibli- ja Misjonikursust suurema summaga. Lisaks tuleb 2021 aasta lõpus veel

üks Põhjakiriku toetus koroona kriisi abiks. See läheb järgmisel aastal kasutusse.

Osad summad on arvestatud 2021 aasta järgi, kuid need summad võivad veel

muutuda. Võimalik on ka Siseministeeriumi rahastus, kuid see pole kindel ja selle

pärast ei ole see ka hetkel eelarvesse pandud. Nagu ka enne mainitud siis Piibli-

ja Misjonikursusele suunatakse LNÜ üldeelarvest suurem summa, kui
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varasemalt. Piibli- ja Misjonikursuse eelarve on hetkel veel miinuses, kuid

järgmise aasta esimeses pooles on võimalusi leida viise rahastuseks. Uus kursus

algab allae 2022 aasta sügisel. Lisaks on eelarves ka tegevjuhi palgafondi 5,6%

tõus.

5.2. Tegevuskava. 2022 aasta tegevused on põhiliselt sama, mis 2021 aastal, kuid on

paar lisandust. Juhatuse mõttena on lisatud lastepäev/laager, mille järgi on

ilmselt vajadus, sest JäPel on olnud palju väga noori osalejaid, kes on pigem

lastelaagri vanuses. Lisama peaks veel ka materjalide tegemise, mida on

tegelikult juba sellel aastal alustatud. Salome Olenius, Titta Hämäläinen ja Triin

Salmu on alustanud lastetöö tegijatele materjali koostamist, mis järgib

kirikuaastat. Esimese osa avaldamine on planeeritud paastuajaks. Materjali

lisatakse ka Küllike Valgu lastejutlused. Materjal avaldatakse LNÜ kodulehel ja

on tasuta saadaval. Robert Bunder, juhatuse liige, pakkus välja, et võiks lisada

tegevuste hulka noore juhatuse liikme leidmise. Tegevuskavas on osadel

tegevustel veel ka kuupäevad ja toimumiskohad puudu, kuid need tekivad ilmselt

aasta alguses. Robert pakkus veel välja ka, et Noortejuhtide Seminar võiks

liikuda Eesti peal ringi, et noortejuhid tutvuksid üksteiste kogudustega ja

olukordadega.

5.2.1. OTSUS: Ettepanekute ja muudatustega eelarve ja tegevuskava on

üldkoosoleku poolt vastu võetud.

6. Revisjoni hinnang aastale 2021
6.1. Tegevjuht saatis revisjonile kõik dokumendid. Ametlikku aruannet neilt ei tulnud,

kuid ühelt revisjonikomisjoni liikmelt tuli tagasiside e-maili kaudu, et kõik paistab

korras olevat.

7. Juhatuse liikmete valimine
7.1. LNÜ juhatuses on hetkel kaks avatud kohta. Triinu Piheli mandaat lõppes selle

aasta detsembris. Hetkel on esitanud oma kandidatuuri tagasi kandideerimiseks

Triinu Pihel. Juhatuse ettepanek eelmisel juhatuse koosolekul oli, et praegu

valitakse juhatuse liige üheks aastaks. Siis lõppevad kõigi juhatuse liikmete

mandaadid samal ajal ja ei pea registris kogu aeg muudatusi tegema.

Üldkoosolek oli selle mõttega nõus.

7.2. Juhatuse liikme kandidaat, Triinu Pihel, tutvustab ennast.
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7.3. Toomas Nigola tegi Zoomi küsitluse juhatuse liikme hääletuseks, kus kõik saavad

anonüümselt hääletada poolt või vastu.

7.3.1. OTSUS: Üldkoosolek hääletas ühehäälselt Triinu Piheli tagasivalimise

poolt.

Koosoleku lõpp 19:15

Koosolekut juhatas Kristjan Luhamets ______________________

Koosolekut protokollis Triin Salmu _______________________
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