EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg:
Koht:
Osavõtjad:

16. märts 2002, kell 11.00-13.00
Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn
Kohal 33 liiget, volikirja alusel teiste liikmete poolt esindatud
25 liiget (volikirjad lisatud).
Koosoleku juhataja: Lagle Parek, EMSLi nõukogu liige
Protokollija:
Katrin Kala, EMSL
Päevakord:
1. EMSLi 2002.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja koosoleku juhataja valimine.
2. EMSLi 2001.a. majandusaasta aruanne.
3. Audiitori otsus.
4. EMSLi põhikiri.
5. EMSLi nõukogu töö ja tegevuse ülevaade. M. Arendi tagasi kutsumine EMSLi
nõukogust.
6. EMSLi plaanid 2002-2003.a.
7. Jooksvad küsimused.

1. EMSLi 2002.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja koosoleku juhataja valimine.
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (edaspidi EMSL) nõukogu esimees Mall
Hellam tervitas üldkoosolekust osavõtjaid. M. Hellam andis teada, et EMSLil on alates
01.01.2002.a., seega üldkoosoleku toimumise ajal 91 liiget (Lisa 1). K. Kala teatas, et kohal
viibib 33 liikmesorganisatsiooni esindajat (Lisa 2) ning teistele liikmetele on oma hääle
delegeerinud 25 liiget (Lisa 3), seega on koosolekul esindatud kokku 58 EMSLi liiget.
Järelikult on üldkoosolek otsustusvõimeline vastavalt mittetulundusühingute seaduse §-le 21 ja
EMSLi põhikirjale (EMSLi põhikiri 10.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline üle poole liikmete
osavõtul).
M. Hellam esitles uuesti ka nõukogu liikmeid.
M. Hellam tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks nõukogu liikme Lagle Pareki.
Üldkoosolek hääletas nii koosoleku juhataja kui päevakorra.
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks nõukogu liige Lagle Parek
• Poolt 57
• Vastu 0
• Erapooletuid 0
• Üks liige ei hääletanud.
Otsustati:
Valida EMSLi 2002.a. üldkoosoleku juhatajaks Lagle Parek.
L. Parek luges ette päevakorra.
Ettepanek: kinnitada eelnevalt väljasaadetud EMSLi üldkoosoleku päevakord
• Poolt 57
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• Vastu 0
• Erapooletuid 0
• Üks liige ei hääletanud.
Otsustati:
Kinnitada päevakord.
2. EMSLi 2001. majandusaasta aruanne.
EMSLi juhataja Kristina Mänd andis majandusaasta aruannet tutvustades ülevaate EMSLi
tegevusest 2001. aastal, samuti esitas kõigile koosolekust osavõtjatele finantsaruande (lisatud
kirjalikult Lisa 4).
2001. aasta oli EMSLi kümnes tegevusaasta. EMSLi põhieesmärkideks on olnud:
• Eestis tegutsevate ühenduste tugevdamine
• EMSLi liikmete ühised huvid ja ühistegevus
• Head tavad
• Kodanikuühiskonna arendamine
• Uuenduslik kompetentsikeskus
• Kodanikualgatuse edendamine
• Võrdne ja usaldusväärne partner ja vahendaja
• Info- ja tugiteenused tasakaalus arendustööga.
Üldhinnang aastale on hea, seatud eesmärgid täideti erinevate programmide ja projektide läbi.
Suurimateks saavutusteks olid:
• Projekti “MTÜde jätkusuutlikkuse tugevdamine” lõpetamine
• Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioon (EKAK) anti üle Riigikogule ja seda
tutvustati rahvusvahelisel areenil
• Toimus Eesti esimene ühenduste ümarlaud
• Eesti ühenduste konverents ja mess “Nägemusest muutusteni”
• Alustati filantroopia programmiga
• Koostööprojektid rahvusvahelisel tasandil
• Eesti Vabatahtlike Keskus muutus iseseisvaks juriidiliseks isikuks ning EMSLi
lepingupartneriks
• EMSLi Interneti kodulehekülg muutus portaaliks ja seda külastati 300,000 korral
• Hinnati ühenduste jätkusuutlikkuse indeksit
• Toimusid seminarid MTÜde ja kohalike omavalitsuste koostöö arendamiseks
• Toimus suvekool “Eesti ja Euroopa Liit”
• Liikmeid 91
Ebaõnnestumiseks võib lugeda EMSL koostööettepaneku tagasilükkamist Siseministeeriumi
poolt.
3. Audiitori otsus
Vastavalt 2001.a. üldkoosoleku otsusele loobus EMSL revisjonikomisjonist ning
finantstegevust hakkas kontrollima audiitor. EMSLi nõukogu kiitis heaks audiitor Taavo Saviku
firmast S&S Konsultatsiooni AS.
T. Savik andis ülevaate audiitorkontrollist, rõhutades, et EMSLi raamatupidamine on korralikult
vormistatud ning vastab seadustele. Lisaks üldistele dokumentidele vaadati põhjalikumalt läbi
ka kahe projekti rahalised liikumised.
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Audiitori ettepanek: eelarve edaspidi koostada EMSLi baastegevuseks vajalike summade peale
ning eraldi näidata oodatavad projektirahastused.
Rahaline käive EMSLis ei ole väike ning kuna on välisfinantseerijaid, on audiitori olemasolu
positiivne ja põhjendatud.
T. Savik luges ette audiitori järeldusotsus (lisatud kirjalikult Lisa 5).
Küsimusi ja arvamusi aruande kohta:
Antti Andreimann (Eesti Üliõpilaskondade Liit): EMSL on lõpetanud väiksema planeeritud
eelarvega. Millest see on tingitud?
Kristina Mänd: Liitsime ka loodetavate projektide tulud, mis rahastamist ei leidnud. Samuti on
välisprojektid dollarites s.t. kroonidesse ümberarvestatult on summa teine.
Ettepanek: kinnitada EMSLi 2001. majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega.
• Poolt 57
• Vastu 0
• Erapooletuid 0
• Üks liige ei hääletanud.
Otsustati:
Kinnitada EMSLi 2001. majandusaasta aruanne.
4. EMSLi põhikiri
Põhikirja uuel redaktsioonil pikemalt ei peatutud, kuna see sai möödunud aastal läbi arutatud.
Samuti on põhikirja uue redaktsiooni projekti arutatud e-maili teel ja töörühmades. Selles
variandis muudatusi tehtud ei ole (Lisa 6).
Küsimusi ja arvamusi põhikirja kohta:
Antti Andreimann (Eesti Üliõpilaskondade Liit): Põhikirja viimane punkt, mis puudutab varade
jaotamist likvideerimisel. Kas see on seadusega kooskõlas?
Kaido Floren (EMSLi jurist): Likvideerimisel vara liikmete vahel ei tohi jagada, nii nagu on
äriühingutel. Põhikirjas ära toodud varade jaotuse sõnastus on korrektne.
Ettepanek: hääletada ja vastu võtta muudetud põhikiri.
• Poolt 57
• Vastu 0
• Erapooletuid 0
• Üks liige ei hääletanud.
Otsustati:
Koosolek võttis vastu põhikirja uue redaktsiooni.
5. EMSLi nõukogu töö ja tegevuse ülevaade. M. Arendi tagasi kutsumine EMSLi
nõukogust.
M. Hellam andis ülevaate EMSLi nõukogu töötab tihedalt koos tegevjuhtkonnaga. Suur osa
nõukogu tööst kajastub EMSLi aruandes.
EMSLi nõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt. 2001.a. tegevused:
• Nõukogu käis koos üheksal korral
• Head tavad ja aukohtu statuut – Reet Laja
• Valmistati nõukogu valimisprotseduur – Kristina Mänd
• Valmistati liikmeprofiil
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Mall Hellam valiti nõukogu esimeheks
Valiti kodanikusektori tegijad 2001.a.
Lihtsustati liikmemaksu tasumise korda – 900 krooni aasta ja sisseastumismaks 600
krooni (EMSLi nõukogu otsus 16.08.2001.a.)
• Muudeti põhikiri lihtsamaks, milles täpsustati ka nõukogu ja juhatuse ülesandeid
• Kiideti heaks EMSLi 2002.a. tegevusplaan ja eelarve
• Kiideti heaks 2001.a. majandusaasta aruanne esitamiseks üldkoosolekule
• EMSLi hakkas kontrollima audiitor
• Peatati Marika Arendi osalemine nõukogu töös
• Otsustati korraldada nõukogu koolitus ja strateegiline koosolek 2002.a.
Nõukogu on täitnud kõiki ülesandeid, mis on toodud ära EMSLi põhikirjas. On vaja veel täpset
süsteemi ja töö koordineerimist.
Nõukogule ja nõukogu liikmetele tuleb valmistada põhjalikum ametijuhend, millega nõukogu
liikmed arvestavad ning millele nad ka alla kirjutavad.
Rõhku tuleks panna sellele, et nõukogu oleks organisatsiooni arengut suunav organi ja mitte
ainult järelvaataja rollis.
2001. aastal vahetusid nõukogus kaks liiget: EMSLi nõukogu liikmete kohalt palusid end
2001.a. keskel vabastada seoses suure töökoormusega Aare Kasemets ja Heli Aru. Nende
asemele valiti 26.06.2001.a. Lagle Parek (Eesti Caritas) ja Mari Suurväli (Junior Achievement
Arengufond).
Järgmine nõukogu koosseis valitakse vastavalt EMSLi põhikirjale iga kolme aasta möödumisel.
Välja arvatud Lagle Parek (Eesti Caritas) ja Mari Suurväli, valiti ülejäänud liikmed
13.10.1999.a. Seega toimub nõukogu liikmete valimine perioodil 10.-13.10.2002.a. Liikmed
saavad kandidaate üles seada vastavalt nõukogu liikmete valimise korrale.
EMSLi nõukogu tööd on kahjustanud probleem nõukogu liikme Marika Arendiga.
•
•
•

Seejärel andis M. Hellam sõna M. Suuväljale ülevaate andmiseks 2002.a. veebruaris toimunud
nõukogu koolitusest. M. Suurväli tõi välja, et EMSLi nõukogu täidab kõiki põhikirjalisi
ülesandeid, kuid ei ole kokku lepitud täpses süsteemis ega töö koordineerimises.
Nõukogule ja nõukogu liikmetele tuleb valmistada põhjalikum ja detailsem nn. ametijuhend,
millega nõukogu liikmed arvestavad ning millele nad ka alla kirjutavad.
M. Suurväli rõhutas, et EMSLi nõukogu töötab positiivses kontekstis. EMSLi reputatsioon on
kõrge, see mõjutab nõukogu tööd ja staatust. Küsimuse alla tuli EMSLi missioon ning ulatus,
milleni EMSL seisab oma liikmete eest.
M. Suuväli selgitas, et koolitusel leiti, et EMSL on tõenäoliselt noorukiea ja küpsuse vahel,
ning on läbi käinud taassünni, mis on EMSLile andnud positiivse tõuke. Lepiti kokku, et
EMSLi missiooni ja programme vaadatakse regulaarselt üle korra aastas, hinnatakse nende
arengut ning tehakse vastavaid muudatusettepanekuid.
Seejärel anti sõna K. Männile, et selgitada nõukogu liikme M. Arendi tegevuse peatamise
tagamaid. K. Mänd selgitas, et:
• M. Arendi on esitanud EMSLi mainet kahjustavaid kahtlustava ja süüdistava sisuga
destruktiivseid ja tasakaalutuid väited avalikele allikatele, jätnud kasutamata
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organisatsioonisisesed võimalused. Samuti on M. Arendi teinud EMSLi nõukogu
liikmena avaldusi , mis on teravas vastuolus organisatsiooni käitumise hea tavaga. Kui
M. Arendi oleks soovinud teha konstruktiivseid ettepanekuid, oleks tal olnud alati see
võimalus liikmena nõukogu koosolekutel, samuti üldkoosolekutel ning igapäevases
suhtlemises EMSLi juhatusega.
• M. Arendil on alati olnud võimalik esitada oma järelpärimisi ja isiklikke küsimusi otse
nõukogu esimehele Mall Hellamile või juhataja Kristina Männile.
• M. Arendi on kahjustanud EMSLi mainet, kuna on oma tegevusega korduvalt sundinud
EMSLi juhatajat esitama vabandusi M. Arendi käitumise pärast kõrvalistele isikutele
ning seganud muuhulgas EMSLi büroo igapäevatööd.
Faktid, mis viisid otsusele peatada Marika Arendi tegevus nõukogu töös, on ära toodud
28.11.2001.a. nõukogu protokollis, mis on saadaval EMSLi koduleheküljel.
Seejärel andis L. Parek vastavalt eelnevale kokkuleppele sõna M. Arendile. M. Arendi luges
ette avalduse üldkoosolekule, milles palus end vabastada nõukogu liikme kohustustest ning
kutsuda tagasi Mall Hellam ning kogu nõukogu koosseis.(Edastatud kirjalikult koosoleku
juhatajale).
Küsimused:
Ado Luik (Eesti Tarbijakaitse Liit): Marika Arendi viitab kriminaalasjadele. Kas on ka otsus,
kellel see esitatakse?
Antti Andreimann (Eesti Üliõpilaskondade Liit): Kas kiriminaalasi on nõukogu suhtes?
Marika Arendi palus küsimused esitada talle kirjalikult, et neile ka kirjalikult vastata.
Lagle Parek: Kuna Marika Arendi avaldus näeks ette EMSLi üldkoosoleku päevakorra
laiendamist, siis on vaja see üles seada.
Kaido Floren: Avalduses on märgitud Mall Hellami tagasikutsumine seoses kriminaalasjaga.
Süüdi pole kedagi veel mõistetud.
Selles päevakorra punktis esitatud informatsiooni võttis üldkoosolek teadmiseks, otsust ei
tehtud. M. Arendi vabastati nõukogu liikme kohustustest.
6. EMSLi plaanid 2002-2003.a.
Kristina Mänd andis ülevaate plaanidest.
Lähtekohad 2001. aastast, mis mõjutavad EMSLi tegevust, on:
• Vähene, juhuslik ja puudulik info
• Piiratud rahalised vahendid
• Professionaalsus ja kodanikuks olemine
• Struktuuride ja võrgustike ehitamine
• Koostöö avaliku sektoriga
• Koostöö ärisektoriga
Suunad järgmiseks aastaks:
• Sisemised ülesanded
• Liikmetele suunatud ülesanded
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•

Sektori ja ühiskonna tasandi tegevused

Planeeritud üritused 2002.a.:
• Aastaaruande koolitus 03.04.
• Sotsiaalühenduste koolitused - 26.- 27.04; 9.-10.05; 17.-18.05
• Suvekool – 30.-31.05. Pühajärvel
• Liikmetele seminar “Poliitikate mõjutamine ja eestkoste” – 10. oktoober
• Euroopa Liidu seminar novembris
• KOV ja ühendused Poolas 21.-27.04
• Balti MTÜde Foorum – 18.-21.04
Selles päevakorra punktis esitatud informatsiooni võttis üldkoosolek teadmiseks, otsust ei
tehtud.
7. Jooksvad küsimused
Kalle Laane esitas ÜRO “Lapse õiguste konventsiooni” täiendava raporti koostamiseks vajaliku
teabe kutsudes kodanikuühendusi osalema vastavas töörühmas.
Mall Hellam kutsus üles EMSLi liikmetest grupi moodustamiseks, kes tegeleksid Euroopa
Liidu temaatikaga.
Küsimusi tekkis poliitikute hoiakute suhtes kolmanda sektori suhtes. Kristina Mänd andis
ülevaate kohtumistest erakondade esindajatega ning märkis, et poliitikute seas ollakse
kolmanda sektori tegevusse positiivselt meelestatud.
Selles päevakorra punktis esitatud informatsiooni võttis üldkoosolek teadmiseks, otsust ei
tehtud.
Päevakorrapunktid läbiti. Seega loeti üldkoosolek lõppenuks.
KOKKUVÕTE
EMSLi üldkoosolek otsustas:
• Valida koosoleku juhtajaks Lagle Parek ning kinnitada päevakord 57
poolthäälega.
• Kinnitada EMSLi 2001. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega 57
poolthäälega.
• Võtta vastu põhikirja uus redaktsioon 57 poolthäälega.

Koosoleku juhataja

Lagle Parek

Protokollija

Katrin Kala
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Lisad:
Lisa 1 - EMSLi liikmete nimekiri
Lisa 2 - Üldkoosolekul osalenute nimekiri
Lisa 3 - Esindatud liikmete volikirjad
Lisa 4 - EMSLi 2001. majandusaasta aruanne
Lisa 5 - Audiitori järeldusotsus
Lisa 6 - EMSLi põhikirja uus redaktsioon
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