EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIT
NÕUKOGU KOOSOLEK
Tallinn, EMSLi kontor!
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21.11.2011

Algus kell: 16.00
Lõpp kell: 17.35
Juhatas: Maarja Mändmaa
Protokollis: Urmo Kübar (külalisena)
Võtsid osa: Barbi Pilvre, Kristina Mänd, Liia Hänni, Margo Loor, Sandra Lillemaa, Tarmo
Tüür
Puudusid: Krista Pedak, Daniel Vaarik
Päevakord:
1) EMSL-i 2012. aasta tegevuskava
1) EMSL-i 2012. aasta tegevuskava
Urmo koostas ja saatis eelnevalt nõukogule EMSL-i n-ö ressursside kaardistuse, eelkõige
töötajatelt “saada olevate” päevade ja tegevuste plaanitava ajamahukuse osas.
Ettepanekud ümberkorraldusteks, et vajadused ja võimalused klappima saada:
- võtta tööle Hea Kodaniku reporter, kes hakkaks tegelema ka ngo.ee eesti- ja ingliskeelse
osaga ning eestikeelse e-nädalakirjaga, selle võrra vabaneks suurem hulk aega Alaril ja
Urmol
- Alari põhitööks jääks poliitikakujundamine, fookusega järgmistel EMSL-i
poliitikateemadel: vabaühenduste rahastamine, tulumaksusoodustuse küsimus, Euroopa
Liidu raha uue perioodi tingimused, vabaühenduste andmete kättesaadavus. Lisaks
tegevuskavast administreerimine ja ühenduste nõustamine.
- Urmole jäävad poliitikateemadest kaasamine, valitsemise järelevalve ja EKAK-i
järelevalve, lisaks tegevuskavast USAID ning EMSL-i juhtimine-administreerimine
- Elina keskendub kodanikuhariduse teemadele, EMSL-i ürituste ja koolituste tehniline
korraldamine saab lapsepuhkusele siirduva Tanja asemele tuleva vene ühenduste
võrgustiku koordinaatori täiendavaks ülesandeks (pärast Martini sõjaväkke minemist
juulist ilmselt ka liikmetegevused)
- Avalike teenuste teemale otsime võimalusel inimese ja raha, samamoodi
arenguprogrammile. Kui raha ei leia, ei tule ka töötajat/töötajaid ega tegevusi.
- Anna ülesandeks jääb kolmanda sektori tulevikugrupi töö, Maril Hea Kodaniku
toimetamine
Nõukogu oli sellise plaaniga päri. Aruteluküsimustena keskenduti kahele:
a) Hea Kodaniku tasuliseks muutmine
Urmo: Riigipoolse, olgu siis Siseministeeriumi või KÜSK-i rahastuse suurenemine meie
põhitegevusteks ei ole realistlik, seega, kui soovime võtta tööle inimest Hea Kodaniku,
ngo.ee ja uudiskirjade peale, et Alari ja minu aega mujal kasutada, peame ise leidma
täiendavat raha. Orienteeruvalt võiks vajaolev summa olla 10 000 eurot aastas. Variandid
oleks küsida seda HK lugejatelt või siis hakata HK-sse müüma reklaami. Mõlemaga

kaasneb täiendavat tööd. Mulle meeldiks rohkem ajakirja tasuliseks muutmine, 10 eurot
aastas nelja numbri eest, mis ei tohiks ühelegi huvilisele olla üle jõu käiv. Probleemid:
kindlasti väheneb lugejate arv ja peame mõtlema, kumb on meile tähtsam, kas jõuda
võimalikult paljudeni (teadmata, kas nad ajakirja tegelikult loevad) või oleme rahul sellega,
et lugejaid on vähem, aga nad on näidanud üles oma huvi ajakirja eest ka maksmisega.
Keeruline on infot tasuliseks muutumisest lugejateni viia, sest kontaktandmetest on meil
enamasti teada ainult postiaadress. Samuti on keeruline administreerimine, nt kui lugeja ei
telli korraga nelja numbrit aasta alguses, siis hakkavad tellimused erinevatel aegadel
lõppema. Samas tellijatelt raha küsimise eelis on see, et saame kinnitust, kas seda ajakirja
on neile tõesti vaja või teeme tühja tööd. Ka on mu meelest oluline, et meil oleks senisest
rohkem omateenitud tulu ning HK oleks selleks üks paremaid võimalusi, ajakirja sisu on
igati vääriline, et selle eest võiks ka veidi maksta.
Barbi: Reklaami müümine oleks kokkuvõttes odavam, tellimuste administreerimisega on
tohutult palju jama.
Tarmo: Kas KÜSK rahastaks muidu samas mahus edasi?
Urmo: Kindlat kokkulepet pole, aga usun, et see on tõenäoline. Seletame neile, et nemad
katavad samu kulusid, mis varem, ja tellijad/reklaamiandjad maksavad lisanduvate
kulutuste eest.
Kristina: Äkki leiaks neid, kes oleks valmis seda tellima suuremal hulgal, nt EAS
maakondlike arenduskeskuste jaoks?
Maarja: Liikmemaksule võiks need 10 eurot lisada.
Urmo: Liikmeid on ainult sadakond, ajakirja tiraaž 4000. Liikmemaksu ei saa me muuta
teisiti kui üldkoosoleku otsusega ja seda ei saaks teha enne kevadet.
Margo: Heateo ajakirjaga oleme teinud annetuspõhise tellimise: tehakse annetus ja selle
eest saadakse vastu teatud kogus ajakirjanumbreid oma organisatsioonile. Mu meelest on
positiivne, et EMSL otsib ettevõtlustulu teenimise võimalusi, mille kasutamiseks on meil
vabad käed. HK tundub selleks realistliku võimalusena.
Liia: Võiks küsida Riigikogu kantseleilt raha ajakirja jaoks, Riigikogu liikmed ju saavad
seda.
Urmo: Kui me ainult küsime täiendavat raha EAS-ilt, Riigikogult või teistelt sellistelt, aga
mitte “lõpptarbijatelt”, siis on meil lihtsalt praeguse ühe rahastaja asemel 3-4. See võib
anda vajaliku raha, aga ei oleks siis meie ettevõtlustulu, vaid lihtsalt rohkem rahastajaid.
Margo: Tellijate administreerimine ei saa nii keeruline olla IT võimaluste jures. Aga ma ei
kardaks ka reklaamimüümist proovida.
Liia: Kas vabamüüki olete proovinud?
Barbi: Vaadake, kui raske on müüa kultuuriväljaandeid. Vabamüük tunduks liiga optimistlik.
Mu meelest pole õige suhtumine, et kui inimesed pole valmis maksma, siis järelikult pole
ajakirja vaja. Niimoodi võiks paljudele asjadele käega lüüa ja ilmukski ainult Cartlandi
teosed. Toetan pigem variante müüa reklaami ja otsida lisarahastajaid.
Kristina: Aga prooviks teda müüa mitte just R-kioskites, vaid kokkuleppel mõnedes
kindlates kohtades, nt Stockmann, Artise kino?
Barbi: Ariadne Lõnga näitel on näha, et rahvaraamatukogud on sellised väljaanded üldse
ära koristanud letist. KesKus on ülikoolides tasuta saadaval, aga samas ka müügil.
Margo: See on siiski hea koht ettevõtluse katsetamiseks. Oleme vabad proovima, kas
õnnestub. Äkki saame teha koostööd mõne Eestis laialt leviva lehega, et levi ja tellimusi
nendega ühendada. Räägiks nt Eesti Ekspressi või Maalehega.
Kristina: Ma võin küsida Hans H. Luigelt või Taivo Pajult, andke mulle ainult selge
ülesanne. Äkki võiks see ilmuda hoopis Eesti Ekspressi lisana?
Kiire arvamustevahetus teemal, kas keegi lisalehti üldse loeb.
Urmo: Juhin tähelepanu, et HK nt Ekspressi vahele panemisega kasvavad kulud
kolossaalselt. Küsimus on ka selles, kellele me seda ajakirja teeme. Praeguse seisuga ei

ole ta ikkagi niivõrd “inimesele tänavalt”, vaid ühenduste eestvedajatele ja partneritele,
juba teemavalik ja lähenemisnurk eeldab, et inimene neist asjadest üht-teist jagab.
Otsus: mõtleme veel ja arutame tulevikus edasi.
b) kas osaleme kevadise kodanikuühiskonna nädala ürituste korraldamises ja teeme 2012
vabaühenduste kärajad?
Urmo: Kärajad on juba väikestviisi traditsioon, kahel korral toimunud ja 2012 peaks
toimuma järgmised. Teemaks võiks olla ühenduste riiklik rahastamine, millega nüüd ka
Siseministeeriumi töögrupp tööd alustas – see on sellist laia arutelu vajav teema küll.
Kodanikuühiskonna nädala korraldamises osalesime eelmisel aastal, oli iseenesest tore
üritus ja on palju mõtteid, kuidas seda veel ägedamaks saaks teha, samas ei ole meil eriti
kedagi sellega tegelema panna ja kindlasti ei ole see ka hädavajalik. Kasutegurit on raske
välja tuua, pigem on see selline nice-to-have asi. Samas võib tunduda imelik, kui EMSL ei
osale selle korraldamises ja eks meie liikmed Domus Dorpatensis ja Väitlusselts
korraldajatena seda ootavad ka meilt.
Liia: Äkki peaks selle küsimusega liikmete poole pöörduma?
Sandra: Äkki leiavad nad endale teised organisatsioonid appi?
Üldiselt nõutus nõukogus, pärast mõningat muljetamist eelmiste aastate ürituste teemal
otsus: kodanikuühiskonna nädala raames endale korraldusülesandeid ei võta, kärajad
teeme, kui see ikka vajalik tundub.
Järgmine koosolek toimub 21.12 varasemal õhtupoolikul mõnes restoranis, kontor
ja nõukogu koos. Urmo valmistab koos Sandra ja Margoga selleks ajaks ette täpse
tegevuskava ja edukriteeriumid, alguses toimub tund aega koosolekut ja siis jätkub
aastalõpu õhtusöögiga. Nõukogu liikmed teevad e-posti teel ettepanekuid, kuhu nad
tahaksid minna.

