CIOFF® Eesti Noortekoja kodukord
Lähtudes CIOFF®i ja UNESCO folkloorialastest põhimõtetest, Eesti kultuuripoliitika
põhialustest ning sooviga tagada Eesti folklooriliikumise areng ja järjepidevus, võeti
vastu CIOFF® Eesti Noortekoja kodukord.
I Põhimõtted
1. Eesti Noortekoda (edaspidi: ENK) on Eesti Folkloorinõukogu (edaspidi:
Folkloorinõukogu) juures tegutsev noorte töörühm;
2. ENK ülesandeks on omandada ning jagada teadmisi folkloorist, arendada ja
toetada eestisisest ja rahvusvahelist folkloorialast tegevust, teadvustada
pärimuskultuuri osatähtsust ühiskonnas ja toetada folklooriliikumise
järjepidevust.
II Struktuur
1. ENK tööd juhib eestseisus, kuhu kuulub kaks liiget: Noortekoja juht ja asetäitja,
kes valitakse iga aasta alguses ENK liikmete koosolekul salajase hääletuse teel;
1.1 Noortekoja juht ja asetäitja on otseses ja pidevas infovahetuses
Folkloorinõukogu laste- ja noortetöö koordinaatoriga, ning nende ülesanne
on info edastamine teistele ENK liikmetele;
1.2 Noortekoja juht ja asetäitja moodustavad projektimeeskondi vastavalt
vajadustele ja võimalustele, ning tagavad selle olemasolu;
1.3 Noortekoja juht ja asetäitja vastutavad projektimeeskonna sujuva töö
olemasolu eest;
1.4 Noortekoja juht ja asetäitja kutsuvad kokku koosolekuid.
2. ENK tööd suunab ja kontrollib Folkloorinõukogu laste- ja noortetöö koordinaator,
kes annab aru Folkloorinõukogu juhatuse ees; koostab eelarve ja aastase
tegevuskava projekti võttes arvesse Noortekoja liikmete ettepanekud.
III Liikmeskond
1. ENK liikmeskonda võivad kuuluda 15-28 aastased Eesti noored: nimetatud
vanusest vanemad ei saa astuda liikmeks, kuid vanusepiiri ületanud liikmed
saavad soovi korral astuda Folkloorinõukogu liikmeskonda ning läbi selle olla
Noortekoja juures nõustavad isikud;
2. ENK liikmeks astumise aluseks on Folkloorinõukogule esitatud avaldus ning
liikmeks vastuvõtmise otsuse kinnitab Folkloorinõukogu juhatuse esimees;
3. ENK liikmestaatus lõpeb iga aasta lõpus, misjärel tuleb osalussoovi korral esitada
uus avaldus.
4. ENK liikmestaatuse lõpetamiseks erandkorras tuleb Folkloorinõukogule esitada
sellesisuline avaldus;
5. ENK liikmed osalevad aktiivselt ENK tegevustes, algatades projekte, tehes
folkloorialast teavitustööd laste ja noorte seas ning esindades Folkloorinõukogu
nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;

6. ENK liige kannab oma folkloorialases tegevuses CIOFF®i ja EFN-i
väärtushinnanguid ning ei kahjusta oma sõnade ega tegudega organisatsioonide
mainet.
IV Töökorraldus
1. ENK töövormid on:
1.1. Koosolek, kus otsustatakse peamisi tegevuse ja organisatsiooniga seotud
küsimusi;
1.2. Liikmete iseseisev tegevus (projektikoosolekud, osavõtt sündmustest, ENK
esindamine Eestis ja rahvusvahelistel sündmustel);
2. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda
aastas;
2.1. Otsuste vastuvõtmine toimub üksmeele alusel, lahkarvamuste korral avaliku
hääletamise teel;
2.2. Otsused võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega;
2.3. Igal ENK liikmel on üks hääl;
2.4. Koosolekutel vastuvõetud otsused edastab Folkloorinõukogu laste- ja
noortetöö koordinaator Folkloorinõukogu juhatusele.
V CIOFF® Eesti Noortekoja kodukorra muutmine
1. Kodukorda saab muuta üldkoosolekul;
2. Kodukorda muutmise otsus võetakse vastu üldkoosolekul lihthäälteenamusega;
3. Kodukorra muutmise otsuse kiidab heaks Folkloorinõukogu juhatus.

Kodukord on vastu võetud 17. mail 2002 ja kinnitatud Folkloorinõukogu juhatuse poolt
20. mail 2002.
Kodukorda on uuendatud 27. oktoobril 2014 ja kinnitatud Folkloorinõukogu juhatuse
poolt 12. detsembril 2014.

