
ERÜ noorteklubi üldkoosolek 

5. mai 2015 Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 
Algus: 14.00, lõpp 15.50 

Juhatas: Liina Tamm 
Protokollis: Jaana Roos 
Osalesid: Heleen Karja, Maris Nool, Jane Palu, Jaana Roos (+ 2 volitust), Tiina Soopa, Liina 
Tamm 

Päevakord:  
1. Noorteklubi liikmeks astumine 
2. Klubi tegevuse aluste dokumendi kinnitamine 
3. Klubi eestseisuse valimine 
4. Klubi esimehe valimine 
5. BibliCamp 2015 
6. Läti Rahvusraamatukogu külastus 11. septembril 
7. Klubi veebileht ja foorum 
8. Mentorite nimekiri 
9. Muud küsimused ja sõnavõtud 

1. Noorteklubi liikmed  

Koosoleku toimumise hetkel on liikmeavalduse esitanud 13 soovijat. Liikmete eelis on see, et 
nemad saavad klubi tegevuses otseselt kaasa rääkida. Teised e-kirjade listis olijad saavad 
olemasolevatest kanalitest informatiivseid teateid edasi. 

Otsustati: Võtta kõik 13 liikmeavalduse esitajat ERÜ noorteklubi liikmeks. 

2. Tegevuse aluste dokument 

Dokumendile saadeti järgnevad muudatusettepanekud: 
• Klubi eesmärkide ja ülesannete alateemas muuta sõnastust: „Hankida kontakte noorte 

erialaspetsialistidega mujalt maailmast kogemuste vahetamiseks, et arendada ja 
hõlbustada erialast tööd“ 

• Muuta klubi esimehe nimetus klubi eestseisuse juhiks. 

Otsustati: Arvestada kõiki nimetatud ettepanekuid ning pärast vastavate korrektuuride tegevmist 
ERÜ noorteklubi tegevuste alused kinnitada. 

3. Eestseisuse valimine 

Noorteklubi eestseisuse kandidaatideks on esitatud Liina Tamm, Heidi Raimla, Heleen Karja, 
Jaana Roos, Maris Nool. Hääletamisel osales 8 liiget, 2 nendest volitustega. Iga liige sai anda 
kokku ühe hääle kolmele kandidaadile. Hääli luges Tiina Soopa. 



Hääletuse tulemused: 

• Jaana Roos – 7 häält 
• Heleen Karja – 6 häält 
• Liina Tamm – 5 häält 

• Maris Nool – 4 häält 
• Heidi Raimla – 1 hääl 

Hääletuse tulemusena valiti noorteklubi eestseisusesse Jaana Roos, Heleen Karja ja Liina Tamm. 

4. Eestseisuse juhi valimine 

Jaana Roos ja Heleen Karja loobusid juhi kohale kandideerimast, ainus kandidaat oli Liina 
Tamm, kes valiti eestseisuse poolt noorteklubi juhiks järgnevaks 3 aastaks. 

5. BibliCamp 2015 

BibliCamp toimub 29. ja 30. juunil. ERÜ-le on saadetud ürituse eelarve. 

Kokkuleppele on saadud Tõrvas asuva spordiklubiga Viraaž, kus toimuks üritus ja majutus. 
Spordiklubi poolt pakuti ka toitlustust – 3 söögikorda (õhtu, hommik, lõuna) kokku 
maksumusega orienteeruvalt 8,50€, mille peavad osalejad ise tasuma.  

BibliCampil arutatakse kahel põhiteemal: ajajuhtimine (eestvedajaks Kadri Haavandi) ja 
erialaraamatukogud (eestvedajaks Liina Tamm).  

Ettepanek: BibliCampil võiks arutada ka hetkel raamatukogunduses nö kuumi teemasid, näiteks 
võimalikest muudatustest autoriõiguse seadustes või internetiturvalisus.  

BibliCampi ajakava sõltub ühistranspordi kellaaegadest. Tõrvasse sõidab Tallinnast otsebuss: 
Tallinn 8.30 – Tõrva 12.10, tagasisõit Tõrva 16.32 – Tallinn 20.05. Sellest lähtuvalt koostada 
ürituse ajakava. 

29. juuni 
12.00 kogunemine 
13.00 ajajuhtimine 
14.30 paus 
14.45 ajajuhtimine 
17.00 õhtusöök 
vaba graafik 

30. juuni 
10.00 hommikusöök 
11.00 erialaraamatukogud 
12.30 paus 
12.45 situatsioonide lahendamine 
14.15 lõunasöök 
15.30 kokkuvõtted 

Otsustati: 
• Võtta vastu spordiklubi toitlustuse pakkumine. Ürituse registreerimisvormis lasta 

osalejatel märkida, kas nad soovivad toitlustust. 
• Autoriõigus ja internetiturvalisus on äärmiselt olulised teemad, mida võiks arutada 

BibliCampil. Oluline on leida pädev ja hea rääkija, kes võiks neid teemasid eest 
vedada. Tiina Soopa mõtleb ja uurib, kes võiks nimetatud teemadel üritusel rääkida, 
tähtajaks 10. mai. 

• Kinnitada BibliCamp 2015 ajakava. 



6. Läti Rahvusraamatukogu külastus 11. septembril 

Lätti sõidavad Jaana, Maris, Heleen, Kadri. 

Võetakse ühendust võtta meie Läti kolleegidega sealsest noortesektsioonist ja korraldatakse 
kohtumine.  

- Leedu noorteklubi korraldab augustis konverentsi, kuhu oodatakse noorteklubi poolt 2 
osalejat. Seni on nendepoolne informeerimine olnud napp, hetkel ei ole paigas isegi 
ürituse üldteema. Liina on Leedu esindajatega seni suhelnud, kui nendelt tuleb rohkem 
infot, siis see edastada noorteklubi liikmetele. Kui on Leetu minek, siis anda eelis  
klubi registreerunud liikmetele. 

- Võiks hakata mõtlema ka soomlaste noorteühendusega suhtlemisele. Vallo Kelderi 
kaudu saaks võibolla mõned kontaktid. Eesmärk oleks hakata laiendama 
rahvusvaheliste tutvuste ringi. Soome minekuks võiks kirjutada projekti, ehk saaks 
sõidukulud kompenseeritud. Võiks uurida ERÜ koolitustoimkonnalt, kas nad oleksid 
huvitatud ühisest reisist. 

Otsustati: 
• Jaana võtab lätlastega ühendust ja korraldab kohtumise. 
• Liina uurib leedu esindajate käest täpsemat infot augustikuise konverentsi kohta ning 

teatab täpsematest asjaoludest klubi liikmeid. 
• Uurida Soome noorteühenduse kohta, otsida kontaktid ja võtta ühendust.  

 
7. Klubi koduleht ja foorum  

Jaana ootab jooksvalt tagasisidet ja ettepanekuid kodulehe kohta. 

Kodulehel võiks liikmeavaldus olla veidi nähtavamal kohal, alateemas ’klubist’ tõsta avaldus 
ülespoole. Kontaktides võiks olla link Facebooki lehele. Ingliskeelsel lehel võiks olla klubi e-
posti aadress. Kontaktidesse panna eestseisuse liikmete nimed. 

Foorum on end tänaseks ammendanud ning selle võiks sulgeda. Arutelud võiks hakata 
toimuma noorteklubi Facebooki lehel. 

BibliCampi kohta peaks mõne päeva pärast panema kodulehele info üles, lisaks luua 
Facebookis üritus. 

Otsustati: 
• Sulgeda foorum. 

• Viia sisse kodulehte puudutavad muudatusettepanekud. 
• Luua Facebookis üritus (Heleen), kodulehele üritus ja registreerimisvorm (Jaana). 
• Eestseisuse liikmete vahel jagunevad teemavaldkonnad järgmiselt: Jaana tegeleb 

kodulehega, Heleen e-mailide ja üritustega, Liina suhtleb ERÜga. 



8. Mentorlus 

10. mail tutvustatakse AK-l noorteklubi mõtteid ja seisukohti mentorite teemal. Saame välja 
pakkuda ka juba konkreetseid nimesid, kuna mitmed noorteklubi liikmed on nõustunud olema 
mentoriks.  

Ettepanekud: 
- Mentorid võiksid olla teemade kaupa jaotatud, huvilised võtavad juba konkreetse 

teema mentoriga ühendust. 
- Mentorid võiksid olla jaotatud piirkondade kaupa, huvilised ja mentorid saaksid 

lihtsamalt kohtuda ja asju arutada. 
- Mentorite kohta võiks välja kirjutada põhiandmed, nt nimi, ametikoht, piirkond/asutus, 

peamised tööülesanded. Selle teabe põhjal saab huviline ise kaaluda, kelle poole ta 
oma muredega pöörduda võiks. 

- Võiks korraldada regulaarseid kohtumisi, nt kord kuus. Siis huvilised teavad, millal on 
võimalik klubi teiste liikmetega kohtuda. 

Otsustati: Põhiandmete idee on hea, kuid arutame seda teemat edasi peale AK-d, võibolla 
tuleb sealt mõni hea idee. Hetkel jääb lahtiseks, kus ja kuidas mentoreid presenteerida. 

9. Muud küsimused 

• AK üritusest on Maris valmis kirjutama artiklit ajakirja Raamatukogu 

• Nii lätlased kui ka leedukad on korraldanud suuri üritusi, me võiksime mõelda, et 
2017. aastal korraldada mõni konverents Eestis. Selleks tuleb ERÜst võimaluste kohta 
uurida ning välja mõelda, mis teemal kogemusi vahetada. 

• Augustikuu alguses võiks teha ühise ühepäevase väljasõidu loodusesse matkama. 


