EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 01. juuni 2000
Koht: Vanalinna Muusikamaja Uus tn. 16, Tallinn
Osavõtjad: Kohal 126-st EMSL-i liikmesorganisatsioonist 55. Delegeeritud hääli 19.
Seega kokku 74 häält ja koosolek hääleõiguslik. Osavõtjate nimekiri lisatud.
Koosoleku juhataja: Reet Laja
Protokollija: Katrin Kala
Päevakord:
1. Üldkoosoleku avamine - Mall Hellam
2. EMSL-i 1999 aasta aruanne – Kadri Kopli
3. EMSL-i revisjonikomisjoni aruanne – Genadi Vaher
4. EMSL-i hetkeolukord ja tulevikukavad – Heli Aru
5. EKAK-i ülevaade – Aare Kasemets
6. Jooksvad küsimused:
- EMSLi aukohus – Tuuli Rasso
- Suvepäevade korraldamine – Aare Kasemets
1.
Üldkoosoleku avamine - Mall Hellam
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu esimees Mall Hellam tervitas
üldkoosolekust osavõtjaid ja täpsustas päevakorda andes koosoleku juhatamise üle nõukogu
liikmele Reet Lajale. Päevakorra kinnitamise eel tõstis Genadi Vaher küsimuse Eesti
Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu asutamise kohta. Aare Kasemets nimetas, et nõukogu ei
ole piisavalt informeeritud ega ole seda küsimust sisuliselt arutada saanud. Küsimus viidi
päevakorras jooksvate küsimuste alla.
2.
EMSL-i 1999 aasta aruanne – Kadri Kopli
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Kadri Kopli andis ülevaate EMSL-i
tegevusest 1999. aastal, samuti esitas finantsaruande. (Lisatud kirjalikult):
• Kadri Kopli märkis, et aasta oli teguderohke. 13. oktoobril 1999. a. toimus üldkoosolek,
kus võeti vastu EMSL-i uus põhikiri, muutus struktuur.
• EMSL-i moodustavad tema liikmed. Tegevust kavandab ja planeerib nõukogu.
Igapäevane tegevus on juhatuse ülesanne. Muutunud on liikmeskonna koosseis.
• Infokeskuses on kasvanud konsultatsioonide arv ning muutunud nõustamise sisu, välja on
antud mitmeid trükiseid, ilmub EMSL-i “Uudisteleht”
• Juurde tuli 1999.a. juristi poolt pakutav teenus (Heli Reinberg-Rits) ja
raamatupidamisalane teenus (Malle- Mai Klausen)
• Jõudsalt on arenenud EMSL-i koolitus, mille eesmärk on kaasa aidata
kodanikuühiskonna arengule Eestis.
• EMSL on oma tegevust laiendanud regiooniti. Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi toel
käivitusid 9 regionaalset info- ja tugikeskust, kes oma tegevuses jälgivad EMSL-i
infokeskuse mudelit.
• Jätkunud on projekt “Eesti valitsusväliste organisatsioonide jätkusuutlikkuse
tugevdamine”, mis lõpeb 2000 augustikuus.
• Projekti käigus valmisid kolm voldikut: “Asutamiseks”, “Raamatupidamine”,
“Maksustamine”, valmimas on nõustaja käsiraamat.
• Projekti raames toimus 1999.a. veebruarikuus ümarlaud “Kodanikuühendused ja riiküheskoos või eraldi”, mille eesmärgiks oli alustada dialoogi riigi esindajatega s.o.
erakondadega.
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Allkirjastati koostöömemorandum parteide ja mittetulundusorganisatsioonide
katusorganisatsioonide vahel. Moodustatud on Koostöökoda.
EMSL-i Vabatahtlike Keskus on aktiivselt levitanud vabatahtlike ideid, organiseeritud
mitmeid kampaaniaid.
EMSL korraldas mittetulundusorganisatsioonide suvekooli “Vabadus ja vastutus” ning
suurürituse “Ühiskond teelahkmel”.
Koos üldkoosoleku eelregistreerimislehtedega saadeti välja küsimustikud EMSL-i
liikmetele. Tagasisidest selgus, et EMSL-i tööga jäädakse rahule. Konkreetseid
ettepanekuid tuli “Uudistelehe” osas.
Tegevusaruande lõpus tegi Kadri Kopli teatavaks, et astub juhataja ametikohalt tagasi
andes teada, et kohustusi täidab uue juhataja kohale asumiseni Malle-Mai Klausen.
Reet Laja teatas, et Kadri Kopli lahkumisavaldus tuleb päevakorda 05. juunil nõukogu
koosolekul.
Küsimus Marika Arendilt jurist Heli Reinberg-Ritsile: ”Millistes küsimustes konsulteerib
jurist EMSL-is?”
Heli Reinberg-Rits: ”Kooskõlastatult projektijuhi Taivo-Ahti Adamsoniga konsulteerin
organisatsioone ja üksikisikuid mittetulundusliku tegevusega seotud õigusalastes
küsimustes, peamiselt asutamisküsimustes.”

3.
EMSL-i revisjonikomisjoni aruanne – Genadi Vaher
Revisjonikomisjon koosseisus Mari Suurväli, Peeter Tepp ja Genadi Vaher koostasid EMSL-i
revisjonikomisjoni aruande 29. mail 2000. (Aruanne lisatud)
Koosolek kinnitas ühehäälselt EMSL-i tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruande.
4. EMSL-i hetkeolukord ja tulevikukavad – Heli Aru
EMSL-is on tehtud analüüsi, mis on tehtud, millised on tugevad ja nõrgad küljed, kuidas edasi
areneda.
Nõukogu on analüüsi teinud ühel korral. Toodi esile:
1. tugevad küljed• stabiilselt arenenud organisatsioon (side Riigikoguga, teiste organisatsioonidega)
• välja kujunenud teenuste pakett (infoteenus, koolitus)
• EMSL on oma tegevusega läinud ka Tallinnast välja. Käiakse ka väiksemates keskustes
• EMSL-il on rahvusvahelise mastaabiga projektid (inimesed ja teave olemas)
• Liikmeskond on suurenenud
• On suudetud leida rahastamist (rahasid) juurde
• On suhteliselt hea positsioon 3. sektoris
EMSL-i nõrgad küljed:
• arenguvisioon on ähmane
• uute ideede puudus
• põhikiri segane
• juhtimine (nõukogu ja juhatuse koostöö võiks olla efektiivsem)
• liikmetega töö vähene
• vähe üle-eestilisi üritusi
• nõrk koostöö omavalitsuse ja keskvalitsuse tasandil
• informatsiooni jagamine
• jalgu jäämine aja nõuetele
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planeerimine peaks tugevnema
tegevuse regulaarne analüüs (n.: kas teenused on sellisel tasemel nagu vajatakse)
liikmeskonna huvide analüüs
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analüüs läbi piirkondlike keskuste
rahastamisvõimaluste otsimine
kasutada oma positiivseid kogemusi

Kuna EMSL on liikmesorganisatsioon, ootame liikmete arvamust ja ettepanekuid EMSL-i
struktuuri ja tegevuse kohta.
Küsimus Genadi VaheriltEMSL-i põhikirja järgi peaksime olema katusorganisatsioon, seega tuleks kõik olulised
probleemid läbi arutada. Sisuliselt avaldatakse arvamust juhatuse või nõukogu tasemel.
Heli Aru – põhjuseks võib olla see, et tihti ei ole liikmetelt tagasisidet tulnud.
5.
EKAK-i ülevaade – Aare Kasemets
EKAK-i ülevaade- Aare Kasemets (nõukogus eksperdina; EKAK-iga tegelenud 1998. aasta
lõpust, olles UNDP projekti Nõustava Kogu liige).
Nõukogu hakkas tegema muudatusettepanekuid EKAK-i Riigikogu kultuurikomisjoni jõudnud
versioonile. Konsultatiivnõukogu (7 katusorganisatsiooni) on see koostööorgan, mis vaatab tehtud
muudatusettepanekud läbi. Lisainfo: Riigikogu kultuurikomisjoni poolt on tellitud vastav
ekspertuuring, mis aitab luua pilti Riigikogu poliitilistest valikutest.
Protsess ise on siin väga tähtis, seda võiks kujundlikult nimetada nii isikute kui organisatsioonide
koosõppimise protsessiks. Kas EKAK on Riigikogus arutelul 2000. aasta oktoobrikuus nii nagu
algselt planeeritud, või hiljem, seda ei tea veel.
EMSL-i liikmeskonnast on praegu kolm inimest Konsultatiivnõukogus.
Aare Kasemets kutsub inimesi, kes EMSL-ist soovivad tegeleda EKAK-i teksti töötlemisega,
endast märku andma. Mida rohkem organisatsioone oma ettepanekuid teevad, seda legitiimsem
on tekst. Läbi rääkida tuleks igaühel ka oma organisatsioonis. Ettepanekuid saab põhimõtteliselt
esitada kas läbi EMSL-i või Riigikogu fraktsioonide kaudu või oma kodukandist valitud
Riigikogu saadikute kaudu.
Riigikogus vastu võetav tekst peaks olema selline, et ta oleks ka 3 aasta pärast töötav, et oleks
võimalik analüüsida kontseptsioonis taotletud eesmärkide, põhimõtete ja viiside saavutamise ja
rakendamise tulemuslikkust .
Ettepanek K. Leifilt – dokumendis võiks olla lahti kirjutatud esindusorganisatsioonide roll.
Aare Kasemets - palub sõnastada konkreetse kirjaliku ettepaneku. Samas kutsub üles
moodustama EMSL-i klubi asjast huvitatud inimestest.
Ettepanek Genadi Vaherilt – teksti lahutamatu osana peaks olema terminite lahtikirjutamine.
Aare Kasemets- EMSL-i ettepanekud selles osas on tehtud Konsultatiivnõukogule ja need on
nähtavad ka EMSL-i koduleheküljel. Eeldatavasti septembris tullakse EKAK-i seletuskirja
tegemise juurde tagasi - seda nõuab ka Riigikogu õigusaktide koostamise kord.
6.
Jooksvad küsimused
a) EMSL-i aukohus – Tuuli Rasso
Selgitab eelnevalt välja jagatud aukohtu dokumendi projekti. Aukohtu idee tekkis, kuna EMSL on
kasvav organisatsioon. Aukohtus saab arutada läbi küsimusi, mis vajavad kiiret otsustamist.
Kehtivas EMSL-i põhikirjas on nõukogu aukohtu rollis. Samas võib nõukogu teha ettepaneku
aukohtu laiendamiseks. Aukohtusse jõuaksid organisatsioonisisesed lahkhelidega probleemid,
mida lahendatakse ka organisatsioonisiseselt ja ei taheta enne laia avalikkuse ette tuua.
Küsimused Katrin Raielt1) Kas on vaja sellist struktuuri luua?
2) Kuidas saab aukohus olla nõukogu? Peaks olema neutraalne. Võiks koosneda näiteks
liikmesorganisatsioonide esindajatest.
Küsimused Urmas Loidult –
1) Kui palju on olnud vaja aukohtu sarnast institutsiooni?
2) statuut laiendaks põhikirja

Teeb ettepaneku võtta küsimus arutelult maha.
Ettepanek Kinoliidult - muuta aukohus põhikirjas eetikakomisjoniks.
Paeliidu esindaja - kogemus aukohtuga on olnud negatiivne. Ei funktsioneeri.
Marika Arendi – arbitraaz´ aukohtuga sarnases rollis toimib Eesti Kaubandus-Tööstuskojas,
meremeeste ühendustes.
Tuuli Rasso palub saata kirjalikud ettepanekud.
Aukohtu küsimus lükatakse edasi sügiseks ettepanekute laekumiseni.
b) suvepäevade korraldamine - Aare Kasemets
Idee oli korraldada mittetulundusorganisatsioonide suvepäevad Kesk-Eesti keskuse või mõne
teise keskuse või liikmesorganisatsiooni toel. Vajalik oleks vabamas õhustikus EMSL-i tööd
arutada, samuti EKAK-i.
Suvepäevad võiksid toimuda juulis või augustis.
Ideed-ettepanekud saata EMSL-i nõukogule või büroole.
c) toimus arutelu loodava Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu üle.
G. Vaher palus täpsemat informatsiooni loodava organisatsiooni asutamise kohta.
Kadri Kopli kommenteeris, et EMSL-i nõukogule edastati VHL-i pöördumine EKLE
moodustamise kohta küsimusega EMSL-i asutajaliikmeks olemisest. Tähtaja jooksul aga ei
reageeritud, sellega seoses ei ole EMSL saanud EKLE moodustamisega seotud dokumente.
Seetõttu ei ole Kadri Kopli kursis selle organisatsiooni asutamisega..
Aare Kasemets palus Kultuuriseltside Ühenduse juhil Valter Haameril võimalusel informeerida
EMSL-i üldkoosolekut Esinduskogu loomisega seotud küsimustest
Valter Haamer – Idee tekkis töö käigus, mis sai impulsi esimestel mittetulundusorganisatsioonide
suvepäevadel. Raske teekonna käigus on toimunud mitmed formeerumised. Eesti
Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogusse kuuluks igast valdkonnast 1 katusorganisatsioon.
EMSL kui organisatsioon peaks sinna kuuluma , see tooks vaid kasu. EKLE oleks avalikes
huvides tegutsev erinevate tegevusvaldkondade kodanikuühenduste ühiseid huve esindav
organisatsioon. Organisatsioon peaks loodama lähiajal. Riigieelarvest võiks eksisteerimiseks raha
küsida .
Päevakorrapunktid läbiti. Sellega loeti koosolek lõppenuks.
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