
PROTOKOLL 
Kuupäev: 7.mai 2016 
Kohal: Sirli Pippar, Triin Jaansalu, Monika Muru, Reio Raudheiding, Sillen 
Klasman 
Puuduvad: Margo Metsoja, Catlin Saar, Keit Arula 
 
PÄEVAKAVA 

1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
2. Timo Torm ENL-i tegevustest osalusvaldkonnas 2016. aastal 
3. Noortekogu tegevuskava 2016 ning "action plan" koostamine 
4. Noortekogu sünnipäev - kokkuvõte ja edasised tegevused 
5. Muud küsimused ning ettepanekud 
 

1. Eelmine protokol on kinnitatud 

2. Timo ei jõudnud kohale 

3. Noortekogu tegevuskava 2016 

a. Monika läheb kevadseminarile.  Monika regab end ära ka. 

b. Monika, Reio ja Sirli võiksid jõuda sjuhtide ümarlaud, mis toimub 

arvatavasti Viljandis. 21.-22.oktoober. 

c. Otsime inimesi kes läheks Valgamaad esindama ENLi Suvekooli. 

Noortekogu maksab sõidu ja osaluse kinni. Peab leidma 4-5 

inimest.  

d. Fb reklaam vaja teha. Reio kirjutab meile fb-sse, kui on Margoga 

rääkinud reklaami asjus.  

e. Reio paneb kõik protokollid tankla.net’I üles, mis ta drivest leiab.  

f. Reio uuendab liikmete arvu. Uus logo kodukale, sest praegu on 

ROHELINE. Faceboki bänneri kodukale. 

g. Sponsitud fb reklaam sügisel 

h. Sünna kohta võiks minna artikkel Tanklasse.  SILLEN KÜSIB, KAS 

NEIL ON RUUMI NUPUKESE JAOKS. 

i. Sünnipäeva kohta artikkel nii Tanklasse kui ka Valgamaalasesse 

j. Sirli toob pudelid ära! 

k. Maavanemaga kohtumine – sünnipäeval kohtusime, kohtume 

uuesti sügisel. (Teemad nt transport ja riigikümnaasium) 

l. Kodukale teha postitus “Noor tööle!” nt panna üles info cv ja 

motivatsioonikirja koostamise kohta. 



m. Osaluskohvik 3. või 4. November ja noortekonverentsi me ei tee.  

Projekt juba augustis ära kirjutada. 

n. Aasta noore valimine – kolmas tiitel Sillen mõtleb (aasta luuletaja, 

aasta õde/vend, aasta kultuurseim noor, aasta morsk, aasta 

kirjutaja, aasta noor näitleja) 

o. Juuni-juuli suvekool meie, Tankla, noorsootöötajad. 29. Mail 

projekti tähtaeg.  Õpetlik nv Valgamaa noorte kõvakool, 

turismitalus Kakulaane või Kaldavere või Silleni maale  vms 

(võtame pkkumised erinevatest kohtadest). Aeg: küsime Lena ja 

Tuuli käest valkuid 

p. Liikmete värbamine sügises 

q. Tankla leht iga kvartal: jagame ära küsitluse tegemised Monika 

talv 2016 – Triin kevad 2016 – Sirli  suvi 2016 – Reio sügis 2016 – 

Catlin  talv 2017 – Sillen kevad 2017 – Margo suvi 2017 

4. Noortekogu sünnipäev 

a. Aruanne: mis toetust vajame – projektide toetamiseks raha, enli 

liikmed võiks osaleda koosolekutel. Raskused ja takistused: 

polnud, hea meeskonnatöö ja töödejaotus. 

b. TERVE NOORTEKOGU VAATAB PROJEKTI ARUANDE JA 

KULUARUANDE ÜLE HOMSEKS 8. MAIKS.  

c. Monika küsib Siiri käest arve kohta, et Hugo saaks esinemise eest 

tasu. 

d. Ja teeks 25€ näkku. 

e. Laudkondade kokkuvõtted lisan aruandele. Monika küsib Omari 

käest kokkuvõtet. LAUDKONDADE KOKKUVÕTTED ESMASPÄEV 

ÕHTUKS. 

5. Muud küsimused/ettepanekud 

a. Keit Arula – arvame välja.  

b. Reio – palun tutvu kuidas teha ja vormistada protokolli!  

c. Reio tegi ettepaneku, et noortekogul oleks vaja kõvaketast kus 

hoida meie pilte ja dokumente. 

 


