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4. Nõukogu liikmete valimine
5. Uute liikmete vastuvõtmise põhimõtted

1. Üldkoosoleku rakendamine
Üldkoosolek kinnitas päevakorra, üldkoosoleku juhatajaks Maarja Mändmaa ja protokollijaks Alari
Rammo. Vabatahtlikeks häältelugejateks valiti Auli Lõoke (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit) ja
Mart Kuusk (Heateo Sihtasutus).

2. Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
Urmo Kübar tutvustas EMSLi 2009. majandusaasta aruannet. Vt Lisa 1 (slaidid), aruande pikema
jutuga leiab www.ngo.ee/aruanded.
Küsimused:
Mart Kuusk: Masu pole siis mõjutanud, kuna tulud on suurenenud?
Urmo: Mõned tuluallikad vähenesid võrreldes 2008. aastaga (nt. riigieelarveline eraldis SiMi
kaudu u. 30%), aga tuli juurde uusi projekte. Eelarve kasv kahe miljoni võrra on peamiselt seotud
“Minu Eesti” mõttetalgute projektiga.
Mall Hellam (Avatud Eesti Fond): Kui “Teeme ära” on nii suureks kasvanud, kas nad ei peaks oma
juriidilist isikut tegema?
Urmo: Seni on see mõlemale poolele sobinud ja samamoodi toimus ka 2010. aasta talgupäeva
projekt. Pigem tundubki praegu maailmas olevat suund rohkem võrgustike kui rangete
liikmesorganisatsioonide poole. Aga ei välista, et ühel hetkel leiab “Teeme ära”, et otstarbekam on
end registreerida eraldi juriidilise isikuna.
Liia Hänni (e-Riigi Akadeemia): Kuidas on õnnestunud riigi tasandil asja ajamine, ühiskomisjonis,
õigusloome, lobi ja eestkoste?
Urmo: Olulisemad olid 2009. aastal rahastamise ja teenuste kontseptsioon, mis toppasid rohkem
Siseministeeriumis ja meie torkimisest väga kasu ei olnud. Sel aastal on teenuste kontseptsioon
edasi liikunud ja käib töö kodanikuühiskonna arengukava koostamisega, kus aktiivselt osaleme.
Tegeleme jätkuvalt tulumaksusoodustuste küsimusega, kogunud põhjaliku sisendi, aga
Rahandusministeerium pole neid kuulda võtnud. Riigikogu poolt on tänavu huvi rohkem olnud.

Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit): Registris on palju mittetegevaid MTÜsid, kas riik hakkab
neid kustutama?
Urmo: Nüüd seoses uue aruandluskorraga jah, mõne aasta jooksul.
Alari: Loodetavasti kohe sügisel aruannete mitteesitajaid trahvima ei hakata ja kevadel
sundlikvideerima, aga loodame ka ise, et mõne aasta pärast on “surnud” MTÜd likvideeritud.
Audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS andis EMSLi aastaaruandele märkusteta aruande.
Ettepanek: Kinnitada EMSLi 2009. aasta majandusaasta aruanne koos vannutatud audiitori
aruandega.
Otsus: Kinnitada EMSLi 2009. majandusaasta aruande (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.)

3. 2010. aasta tegevuskava
Urmo tutvustas olulisemaid plaane jooksval aastal. Vt Lisa 1.
Liia Hänni: Väga muljetavaldav tegevuskava, aga ma ei näe kusagil nõukogu panust. Kuivõrd on
nad kaasatud? Ja ma ei näinud nõukogu aruannet?
Urmo: Nõukogu delegeeris sel aastal aruande tutvustamise mulle. Tegevuskavas on
vastutajatena ainult töötajad, aga nõukogu liikmed osalevad tegevustes väga aktiivselt. Meie
nõukogu koosneb väga erineva kompetentsiga inimestest, nagu EMSLi erinevate tegevusalade
puhul vaja ongi. Allar Jõks oli hea valimistava väljatöötamisel näiteks põhitegija, Rainer Nõlvak
visioonide läbiarutaja ning tegev ka manifestiga, Daniel Vaarik on asendamatu õpetamises
mõtteid selgemalt väljendada ja huvitavalt esitama jne, Kristina aitab koolituste osas palju. Mall,
Eimar ja Lagle omavad suuri kogemused ühenduste juhtimisel. Maarja töötab väga suure
koormusega avalike teenuste projektis jne.
Maarja: Kui eelmine kord nõukogu valisime, arutasime isekeskis ka nõukogu rolli ja kõige
paremaks lahenduseks leidsime eri kompetentsidega just seal panustamise, kus nad on kõige
tugevamad. Käime regulaarselt koos ja kontrollime juhatuse tööd.
Liia: Üldkoosoleku ees on vastutav organ eelkõige nõukogu, mitte juhatus.
Urmo: Tegelikult on vastutavaks organiks siiski juhatus, seda ka seaduse mõttes.
Maarja: Nõukogu liikmed on täiesti teadlikud, mille eest nad vastutavad ja millega tegelevad.
Alari: EMSLi staažikaima töötajana võin kinnitada, et nii “tülikalt” aktiivset nõukogu kui praegune
pole viimase kuue aasta jooksul meil olnud.

4. Nõukogu liikmete valimine
Maarja tutvustas olukorda. 2010. aastal lõpevad volitused praegusest kümnest nõukogu liikmest
neljal: Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd ja Lagle Parek. Kandidaatide ülesseadmise
tähtajaks 14.05 oli esitatud kolm inimest: Barbi Pilvre (esitajaks Eesti Ajakirjanike Liit), Daniel
Vaarik (Heateo Sihtasutus) ja Kristina Mänd (Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus).
Kandidaat Kristina Mänd tutvustas ennast, Urmo luges ette Soomes viibiva Barbi läkituse ja
meenutas, kes on Daniel.
Vastavalt põhikirjale on EMSLi nõukogu suurus 7-10 liiget ning nõukogu täpse suuruse otsustab
üldkoosolek.
Ettepanek: Valida nõukokku kolm uut liiget ja jätkata 9-liikmelise nõukoguga.
Otsus: Jätkata 9-liikmelise nõukoguga (vastuhääli polnud, üks jäi erapooletuks).

Koosoleku juhataja küsis, kas soovitakse kasutada väljajagatud hääletussedeleid või hääletada
kolm kandidaati korraga ja avalikult, kuna valitavaid kohti on sama palju kui kandidaate.
Ettepanek: Hääletada kolm kandidaati korraga avalikult.
Otsus: Hääletada kolm kandidaati korraga (üks vastu, kolm jäi erapooletuks).
Ettepanek: Valida nõukokku Barbi Pilvre, Daniel Vaarik ja Kristina Mänd.
Otsus: Valida EMSLi nõukokku Barbi Pilvre, Daniel Vaarik ja Kristina Mänd (vastuhääli polnud,
üks jäi erapooletuks).

5. Uute liikmete vastuvõtmise põhimõtted ja liikmemaksumäärad 2011. aastast.
Kristina tutvustas, miks on selline teema päevakorras ning edasisi liikmepõhimõtteid ja liikmete
seoseid EMSLiga. Vt Lisa 1.
Jaak Laineste (Avatud Maakaardi Selts): Kuidas see erineb eelmistest põhimõtetest?
Kristina: Eriti ei erinegi, lihtsalt selgemalt kirjas.
Martti Martinson (Eesti Noorteühenduste Liit): Kuivõrd te olete arvestanud minimaalse liikmete
arvu nõudega, et kas kahe liikmega MTÜ saaks EMSLi liikmeks? ENLis me ei näe seda nii.
Kristina: Seletuskirjas on ka eraldi toodud, kes ei saa liikmeks: muuhulgas “ühe-inimeseorganisatsioonid”, mida on mõeldud metafoorina. On ju olemas ka liikmete arvu teadlikult
miinimumi peal hoidvaid MTÜsid, kelle mõju on selgelt suur ja avalikes huvides, kellel lihtsalt pole
vaja suurt liikmeskonda.
Liia Hänni: Puhtõiguslikult: on see põhikirja täiendus?
Kristina: Jah, selles mõttes, et nõukogu ja teised huvilised saaks ühtmoodi aru, kuidas me
termineid mõistame. Põhikirjas on kirjas lihtsalt tingimus: “avalikes huvides”. Neile uutele
põhimõtetele oleme lisanud ka viite põhikirja vastavale punktile, aga põhikirja ennast me sellega
ei muuda.
Ettepanek: Kinnitada juhend uute liikmete vastuvõtmiseks.
Otsus: Juhend kinnitada (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud).
Kristina tutvustas nõukogu ettepanekut liikmemaksumäärasid euro tulekuga mitte muuta, vaid
arvestada määrad ümber ülemineku päeval kehtiva kursiga ja eurosendi täpsusega.
Ettepanek: Jätkata samade liikmemaksumääradega ka euro kasutuselevõtu järel.
Otsus: Jätkata samade liikmemaksumääradega (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud).
Lisa 1. Slaidid.
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Päevakord
•

10.10 - EMSLi 2009. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse
tutvustamine, küsimused-vastused ning aruande kinnitamine (Urmo Kübar)

•
•

10.40 - EMSLi 2010 tegevuskava tutvustus, küsimused-vastused (Urmo Kübar)

•

11.30 - EMSLi liikmete vastuvõtmise põhimõtted ning liikmemaksu suuruse
otsustamine eurodes (Kristina Mänd)

•
•
•

11.50 - nõukogu liikmete valimise tulemuse teatavakstegemine (Maarja Mändmaa)

11 - Nõukogu suuruse otsustamine ja uute liikmete valimine: kandidaatide
tutvustus, küsimused-vastused, lühike vaheaeg salajaseks hääletamiseks (Maarja
Mändmaa)

Kell 12 - vaba mikrofon
Kell 13 - algavad II Eesti vabaühenduste kärajad

Majandusaasta aruanne
Urmo Kübar
EMSLi juhataja

EMSL organisatsioonina 2009
•
•
•
•

Liikmeid aasta lõpuks 108,
võrgustik u. 4000 (neist
u. 20% venekeelsed)
Töötajaid aasta lõpus 9
(+ tugiteenused),
varasemast rohkem
vabatahtlikke
Nõukogus muutusteta
Uued kontoriruumid
Rotermanni kvartalis
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Mis läks hästi?
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Mis ei läinud?

Suuremat tähelepanu pälvinud
ettevõtmised: Minu Eesti
mõttetalgud, hea valimistava ja
manifest

•

Venekeelse võrgustiku
käivitamine

•

Ühenduste arendusprogramm
Avalike teenuste projekti
käivitamine

•
•

Mitmete uuenduslike mudelite
katsetamine: Suutlik sektor,
kodanike foorum, juhtimise
jututoad, konverents

•

Aeglased arengud riigi poolt
ühenduste rahastamise ja
teenuste delegeerimise
kontseptsioonidega
Mittetulundusühenduste
registri korrastamine
Töö kodanikuhariduse suunal
Liikmete klubi ei jõudnud
käivitada
Allajäämine mõnedel
koolitushangetel

Rahaline seis
Aasta

2009

27%

2008

10%
Tulud

5 701 310

2%

3 433 008

61%

Kulud

5 810 458

3 250 564

Fondid
Omatulu

Valitsus
Muu

Tegevuskava 2010
Urmo Kübar
EMSLi juhataja

Väärtuste suund
•
•
•

Suuremad ettevõtmised: aasta tegijad, “Teeme ära” talgupäev

•

Liikmetegevused: liikmete klubi, liikmekülastused

Andmebaas
Kodanikuharidus: heade tegude festival, töövarjupäev ametnikele ja
kolmandale sektorile

Võimaluste suund
•
•

EKAK: arutelu Riigikogus, KODAR 2011-14 koostamine

•

Rahastamine: ühenduste rahastamiskontseptsioon, rahastajate
koostööpada

•
•
•

Avalikud teenused: “Seitse ühe hoobiga” projekt

•

Rahvusvaheline koostöö

Tegevuskeskkond: manifest 2011 ja hea valimistava,
tulumaksusoodustuste süsteem, Tallinna ühenduste koostöövõrgustik

Analüüs: USAID, tulevikugrupp, Suutlik sektor?
Kommunikatsioon: eesti- ja venekeelsed nädalakirjad, www.ngo.ee
edasiarendused, Hea Kodanik

Oskuste suund
•

Ühenduste koolitused: kevadkool “Argumenditalgud”, suvekool “Kuidas
öelda “ei”?” (10.-11.09), juhtimise jututoad, tellimuskoolitused

•
•

Töö partneritega: Paremate poliitikate projekt, KOVide nõustamine

•

Nõustamine: ühenduste arendusprogramm

Õppematerjalid: ürituste korraldamise käsiraamat, eestkoste
käsiraamat

Nõukogu liikmete
valimine
Lagle Parek
EMSLi nõukogu liige

Kandidaadid

•
•
•

Barbi Pilvre (esitaja: Eesti Ajakirjanike Liit)
Daniel Vaarik (esitaja: Heateo Sihtasutus)
Kristina Mänd (esitaja: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus)

Uute liikmete
vastuvõtmise põhimõtted
Kristina Mänd
EMSLi nõukogu liige

EMSL on avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste liit. See tähendab, et
meie liikmeks võib astuda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing või
sihtasutus, kes:

•

tahab töötada koos EMSLiga Eesti kodanikuühiskonna ja
kodanikuühenduste tegevuskeskkonna tugevdamise nimel

•

on kodanikualgatuslik ja sõltumatu, see tähendab, ei ole avaliku sektori valitseva
mõju all (riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel ei ole organisatsioonis suuremat kui 50%
hääleõigust otsuste tegemisel ja/või õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku
tegevjuhtkonna või kõrgema juhtorgani liikmetest)

•

tegutseb avalikes huvides, see tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu
ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda

•
•

järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit ja on hea mainega

•

on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning suudab välja tuua oma
tegevuse tulemusi ja mõju

•

ei ole erakond ega selle sidusorganisatsioon

tegutseb avatult ja läbipaistvalt, see tähendab, on avalikustanud oma kodulehel
organisatsiooni missiooni ja eesmärgid, aastaaruanded, põhikirja ja juhtorgani koosseisu

Liikmemaks
Kui Eestis minnakse enne järgmist EMSLi üldkoosolekut üle eurole, siis
pakub nõukogu üldkoosolekule otsustamiseks ettepaneku, et EMSLi
liikmemaksu suurus arvestatakse ümber eurodesse ülemineku päeval
kehtiva kursi alusel.
Nt. kui kurss on 15.6466, siis hakkaksid EMSLi liikmemaksud olema:

•
•
•
•

senise 365 krooni asemel 23,33 eurot
senise 700 krooni asemel 44,74 eurot
senise 1000 krooni asemel 63,91 eurot
senise 1500 krooni asemel 95,87 eurot

Liikmemaksu suuruse otsustab iga liige ise, soovituslikult seotuna oma
sissetulekutega eelmisel aastal.

