
EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg:   26. juuni 2000, kell 14.00-16.00

Koht:   Jaan Tõnissoni Instituut Endla 4, Tallinn

Osavõtjad:  Kohal 20 organisatsiooni esindajad, delegeerituid 5.

Koosoleku juhataja: Mall Hellam, EMSLi nõukogu esimees

Protokollija:  Katrin Kala

Päevakord:

1. EMSLi 2000. aasta tegevusaruanne

2. EMSLi revisjonikomisjoni arvamus

3. EMSLi põhikiri

4. EMSLi nõukogu uute liikmete valimine

5. Liikmeinfo ja liikmemaks

6. Jooksvad küsimused

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu esimees Mall Hellam 

tervitas üldkoosolekust osavõtjaid ja teavitas päevakorrast. Päevakorraga oldi nõus 

ühehäälselt. Kuna 15.06. 2001 toimunud üldkoosolekul ei tulnud kvoorumit kokku on 

seadusejärgselt teisel kokkukutsumisel võimalik ka vähemate liikmete osavõtuga 

koosolek läbi viia (lisatud juristi memo).

1. EMSLi 2000. aasta tegevusaruanne

EMSLi juhataja Kristina Mänd andis ülevaate EMSLi tegevusest 2000. aastal, samuti 

esitas finantsaruande (lisatud kirjalikult).

2000. aasta oli EMSLi üheksas tegevusaasta. 2000. aastal oli EMSLil neli peamist 

ülesannet:



1) Projekti “Eesti mittetulundusühenduste jätkusuutlikkuse tugevdamine” 

rakendamine ja lõpetamine ning Eesti kodanikeühiskonna arengu 

kontseptsiooni (EKAK) koordineerimine

2) Piirkondlike MTÜ tugikeskuste võrgustiku arendamine ja süvendamine

3) Omaalgatusliku tegevuse ja Eesti vabatahtlike keskuse töö edendamine

4) EMSLi enda tegevuse ümberhindamine ning struktueerimine

Peamisteks märksõnadeks olid kvaliteet ja säästlikkus. Püstitatud eesmärkidest ning 

ülesannetest saavutas EMSL enamiku. 

Küsimusi ja arvamusi aruande kohta:

Toivo Toomemets:

Suundudes tulevikku. Tugikeskused on olemas Kärdlas ja Kuressaares. Seal pole aga 

EMSLil ühtegi liiget. Samuti pole liikmeid Põlvamaalt. Tuleks kaasata aktiivsemaid 

organisatsioone. 

Mall Hellam:

Keskuste kaudu läheb informatsioon kohtadel edasi. Soovijad saavad EMSLiga 

liituda.

Malle Virves:

Õppepäevade korraldamisel lähtuda maksumaksja poole pealt, mitte lektoriteks 

kutsuda maksuameti töötajaid. Näiteks võiks esineda Maksumaksjate Liidust Enn 

Roose.

2. Revisjonikomisjoni arvamus

Revisjonikomisjoni kuulusid Mari Suurväli ja Genadi Vaher. Viimane lahkus EMSLi 

liikmeskonnast ning tagandas end ka revisjonikomisjonist. 

Mari Suurväli volitas arvamuse ette kandma Viive Jüriso Haridusfoorumist. 

Revisjonikomisjoni arvamus lisatud kirjalikult.

Arvamuse kohta küsimusi ei olnud.

Nii majandusaasta aruanne kui revisjonikomisjoni arvamus pandi hääletusele.

Koosolek kinnitas ühehäälselt EMSLi majandusaasta-, finants- ja 

revisjonikomisjoni aruande.



3. EMSLi põhikiri

Põhikirjaga oli liikmetel võimalik tutvuda ja oma ettepanekuid teha pika aja jooksul.

Sisulisi muudatusi jurist sisse ei toonud, küll aga on keelelisi muudatusi.

Välja on mitmel pool jäetud numbrilised näitajad ning viidatud seadusele.

Küsimusi ja arvamusi põhikirja kohta:

Toivo Toomemets:

Ideena kas annaks kaaluda varianti, et EMSL oleks n.ö. kobarorganisatsioon. 

Üldkoosolekul piirkondlikud organisatsioonid delegeerivad oma esindaja. 

Külli Vollmer: 

Seadus võimaldab panna juurde punkti, et  näiteks 5 liiget delegeerivad hääled ühele 

liikmele.

Mall Hellam:

Kui näiteks ühes piirkonnas on 5 liiget siis on see mõeldav.

Andres Jaigma:

Praegusesse põhikirja on ettepanekud tehtud. Mõttekas on piirduda nende 

muudatustega, mis tänaseks on tehtud.

Krista Pedak:

Praktikas kutsutakse koosolek kokku ja kui kvoorumit kokku ei tule, kutsutakse poole 

tunni jooksul uuesti kokku.

Marika Arendi:

Üldkoosoleku kutses tuleks ära märkida ka korduv kutse.

Viive Jüriso:

Seadusest tulenevalt “…Mittetulundusühingu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa 

mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning 

millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoosolekul ei 

osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid.”

Seega saaksime põhikirjaga ise ära määrata.

Toomas Trapido:

MTÜ liikme kohustuseks on liikmemaksu tasumine ja üldkoosolekul osalemine. Kui 

seda ei tehta, siis pole mõtet ka organisatsiooni liige olla. Kui otsustusvõimalus viia 

alla poole võidaks EMSLi süüdistada ebademokraatias.



Ettepanek: muuta EMSLi põhikirja punkti 10.5 sõnastuses “ sõltumata osalejate 

arvust”.

Poolt hääletasid 17 kohalolijat + 6 delegeeritud = 23 häält. Erapooletud 2. Vastu 0.

Otsustati sõnastada P 10.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate 

arvust.

Hääletati kogu põhikiri.

Poolt 18+ 6 delegeeritud = 24 häält. Erapooletu 1.

Otsustati uus põhikiri vastu võtta.

4. Nõukogu liikmete valimine

EMSLi nõukogu liikmete kohalt palusid end vabastada seoses suure töökoormusega 

Aare Kasemets ja Heli Aru. Oma nõusoleku kandideerida vabadele kohtadele andsid 

kolm inimest:

1) Mari Suurväli, Junior Achievement Arengufond

2) Lagle Parek, Eesti Caritas

3) Julia Kovalenko, MTÜ Intellekt

Koos delegeeritud häältega sai Mari Suurväli 23 häält ning Lagle Parek 24 häält. Julia 

Kovalenko sai 0 häält.

Küsimusi ja arvamusi ei olnud.

EMSLi nõukogu uued liikmed on Mari Suurväli ja Lagle Parek.

Kristina Mänd esitas EMSLi plaanid aastateks 2001- 2003.
5. Liikmeinfo ja liikmemaks

Mall Hellam:

EMSLil on praegu 129 liiget Liikmemaksu osas on muudatusi olnud. Oleme püüdnud 

olla paindlikud, kuid see pole tulemusi andnud.

Meie käest küsitakse liikmete kohta informatsiooni, kuid väga vähesed liikmed 

annavad seda endi kohta. 

Kristina Mänd:



Kui liikmemaks on tasumata 30. septembriks 2001, ei laiene enam ka liikmeõigused. 

Arvata võib, et ¼ liikmeskonnast arvatakse välja. Alates sügisest  ilmselt muutub 

liikmemaks 900.- ning sisseastumismaks 600.-. Kui soovitakse tasuda vähem, tuleb 

esitada ka kirjalik alus. See võiks olla majandusaasta aruanne. Maksmisealuse töötab 

välja EMSLi büroo ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule.

Toomas Trapido:

Lihtne oleks esitada majandusaasta aruanne, mis niikuinii maksuametile läheb.

Mall Hellam:

Erinevate küsimuste lahendamiseks peaks looma aukohtu. Nõukogu liikmed on selles 

osas oma ettepanekud teinud. 

Kristina Mänd:

Välja töötamisel on EMSLi head tavad. Ilmselt saaks heade tavade jälgijaks aukohus.

Küsimus tekkis revisjonikomisjoni osas. Seaduses seda nõuet fikseeritud pole. 

Malle-Mai Klausen:

Meeldiv oleks, kui jaksaksime võtta audiitori. Oskab hinnangut anda ja samas ka 

abistab.

Ettepanek: põhikirjast välja jätta punkt 10.3 b revisjonikomisjoni osas.

Ettepaneku poolt olid kõik koosolekul osalejad. 

Otsustati põhikirja punkt 10.3 b sõnastada järgmiselt: 

kuu jooksul vastava nõude saamisest, kui seda nõuab nõukogu.

Päevakorrapunktid läbiti. Seega loeti üldkoosolek lõppenuks.

EMSLi ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

• Kinnitada EMSLi 2000. aasta tegevusaruanne

• Kinnitada revisjonikomisjoni arvamus

• Võtta vastu uus põhikiri

• Uuteks nõukogu liikmeteks kinnitada Mari Suurväli ja Lagle Parek



Koosoleku juhataja Mall Hellam

Protokollija Katrin Kala


