
Vabaühenduste memorandum
Ettepanekud Tallinnale linnavõimude ja vabaühenduste vahelise 

koostöö paremaks korraldamiseks

Tallinna asumiseltside hinnang  olukorale ja sellest tulenevad 
ettepanekud

Ajalooliselt väljakujunenud linnaosad ja asumid on üheks kodanike identiteedi,  
ühistegevuse ning ühishuvi alusstruktuuriks, see tähendab ajalooliseks ja 
sotsiaalseks ressursiks, organiseerumisaluseks elanike püsihuvide põhjal. 
„Kogukondlus” on linnade tulevikuarengu üks olulisi suundi ning seega on selle 
tugevdamine strateegliselt oluline. Asumiseltsid väljendavad otseselt taolist 
kogukonnalist arengut ning võiksid moodustada kodanikualgatuse püsiosa ja linna 
ning kodanikühiskonna koostöö aluse tugistruktuuri.

Seetõttu vajavad asumiseltsid erilist  tähelepanu ning nende arendamine on linna 
arengu seisukohalt äärmiselt oluline:  

a) linna üldises sotsiaalse arengu strateegias probleemide lahendamiseks

b) kaasamispoliitikale sisu andmisel 

c) sotsiaalse sidususe tõstmisel  

Seega leiame, et seltside jätkusuutlikuks arenguks on olemuslik toetuspunktide 
loomine, milles on keskne koht seltsimajade loomisel ning asumiseltside ümarlaua 
moodustamisel.

Igas linnaosas peaks olema oma seltsimaja/ruumid seltsi(de) tegevuseks. 
Selleks peaks linn koostöös seltsiga leidma soodsa ja seltsimajaks sobiva 
pinna ning toetama seltsi selle üürimisel.

        .

Mida  võimaldab seda laadi seltsimaja kui püsistruktuur ehk MIDA VÕIDAB 
SELTSIMAJADEST LINN?

a) Luuakse avalik tugeva sotsiaalse funtksiooniga ruum, kus piirkonna 
elanikel on võimalik koos käia, pidada koosolekuid, korraldada üritusi, 
leida uusi liikmeid. Seltsimaja annab seltsi tegevusele hingamise ja 
identiteedi ning loob seega aluse seltside efektiivsemaks 
funtsioneerimiseks, positiivse kodanikuaktiivsuse kasvuks, info paremaks 
levikuks.



b) on toetuspunktiks ja kontaktikeskuseks linnale – seal tegutsevatel 
inimestel on otsene ja pidev kontakt kohalike elanikega. 

c) vajadusel saab linn seltsimajas korraldada enda üritusi, mille eesmärk on 
otsene kontakt kodanikega (nt piirkonna koristustalgud, planeeringute 
arutelud), samuti saab nende kaudu levitada linnapoolset infot.

d) Ideaalvariandis võiks samas hoones olla pinnad ka piirkonna ülejäänud 
MTÜdele – see aitab kaasa nendevahelise koostöö tekkimisele ning MTÜde 
efektiivsusele.  

Seltside rolli tõstmiseks ning partnerlusele kindlama aluse loomiseks 
peaks linnavalitsuse  juurde moodustatama asumiseltside 
esindusorganisatsioon, ehk tuleb  moodustada ülelinnaline seltside 
ümarlaud 

a) Ümarlaua kaudu saaksid seltsid olla linnavalitsusele efektiivsemad partnerid 
linnaelu kujundamisel

b) Ümarlaua eesmärk oleks kordineerida ja edendada seltside omavahelist 
suhtlust ja koostööd linnavalitsusega.

c) anda talle volitused  rääkida asumite st elanike nimel, esindada nende huve

Ümarlaua staatus

a) Ümarlaual peaks olema võimalus kaasa rääkida linna juhtimises. Eriti 
oluliseks peame selle kaasamist linna eelarveläbirääkimistesse – seltsidel on 
kõige otsesem ülevaade sellest, millised arengud piirkonna elanikele olulised 
on.  

b) Ümarlaua tegevuskava kooskõlastab ümarlaud, kuid selle toimimine peaks 
olema toetatud linna eelarvest. 

c) Ümarlaual peaks olema nõuandef funktsioon erinevate linnaelu puudutavate 
komisjonide juures 



Ettepanekud Linnale koostöö edendamiseks seltsidega 

1. Seltside sh seltsimajade püsirahastmine

Püsirahastus on oluline ühenduste jätkusuutlikuse tagamiseks. Selleks teeme 
ettepaneku, et linna eelarvest oleks mittetulundustegevuseks võimalik taotleda ka 
tegevustoetust.

2. Linnavalitsusse MTÜde kordinaator - ametnik, kelle tööülesannete hulka 
kuulub seltsidega partnelussideme hoidmine 

Kordinaatori eesmärk on hõlbustada MTÜde tööd suhtlemisel  linnavalitsusega ning 
vahendada neile olulist informatsiooni. MTÜde kokkupuude linna keerulise 
bürkokraatiaga võib sageli tekitada soovimatu situatsiooni, kus probleemile 
lahenduse otsimise asemel MTÜ loobub oma eesmärgist, pidades selleni jõudmist 
liialt vaevarikkaks. Kordinaatori ülesanne oleks aidata MTÜsid nende  ideede 
teostamisel ja asjaajamise lihtsustamine. Oluline on, et kordinaatori käsutuses oleks 
(loodav) andmebaas kõigist Tallinna MTÜdest, mis lihtsustaks nende omavahelist 
suhtlust. Samuti oleks kordinaatori ülesanne hoida MTÜsid kursis erinevate neid 
puudutavate uudistega sh toetustega. 

3. Linnaosalehtedesse seltsidele oma lehekülg

Perioodiliselt ilmuvates Tallinna linnaosalehtedes peaks ette nägema ühe külje 
piirkonnas tegutsevatele seltsidele, kus seltsidel oleks võimalik kajastada neid 
puudutavaid uudiseid.  Maht, mille täitmine seltsi vastutada on, peaks olema 
eelnevalt kokku lepitud ning alati sama. Külje täitmine toimub koostöös lehe 
toimetajaga, seltsi poolt on selleks määratud kontaktisik, kes organiseerib 
kirjutajad.   

4. Tallinna seltside uudised Tallinna kodulehele (kodanikuühiskonna 
alaleht, milletaoline on olemas väga  paljudel valdadel)

Annaks võimaluse piirkondades toimuvat ning seltside tegevust jooksvalt ja 
nähtavalt kajastada ka Tallinna kodulehel.



Memorandumiga on liitunud (nimekiri on avatud ka edaspidi)

Uue Maailma Selts

Nõmme Heakorra Selts

Nõmme Tee Selts

Meie Kalamaja

Pirita Selts

Mähe Selts

Merivälja Selts 

Telliskivi Selts 

Kakumäe Selts 

Hooliv Jätkusuutlik Tallinn

Paeliit 




