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Üldkoosoleku rakendamine
Üldkoosolek kinnitas päevakorra, üldkoosoleku juhatajaks Margo Loori ja protokollijaks Alari Rammo.
Vabatahtlikeks häältelugejateks valiti EMSL-i töötajad Robert Peetsalu ja Anna Laido, nõukogu liige
Kristina Mänd ning liikmete esindajana andis üldkoosolekul end üles Teele Pehk. Vastu ei olnud keegi.
1. 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
Urmo Kübar tutvustas EMSLi 2012. majandusaasta aruannet ja sõltumatu vandeaudiitori aruannet. Vt
Lisa 1 (slaidid), aruande pikema jutuga leiab www.ngo.ee/aruanded.
Küsimusi polnud.
Ettepanek: Kiita aruanne heaks
Otsus: Vastu ja erapooletuid ei olnud. Poolthääli ei loetud. Aruanne kiideti heaks.
2. EMSLi suunad 2013-16 tutvustus ja kinnitamine
Sandra Lillemaa tutvustas EMSLi suundi 2013-16. Vt Lisa 1.
Martin Noorkõiv: Kui mõned asjad tulevad juurde, kas midagi on eesmärkidest ka ära jäänud?
Urmo: Näiteks eraldi ei räägi me enam avalike teenuste teemast. Mitte, et me loeks seda
vähemoluliseks, aga varem on ta sees olnud, kuid aja ja oskusteta meie poolt. Tunnistasime endale, et
ei saa hakkama sellega nii nagu tahaks. Kindlasti pleme valmis siin teisi aitama nende tegemistes, aga
pädevust, teadmisi ja energiat selle teema arengu vedamiseks ei ole.
Sandra: Ära on kadunud ka, et levitame infot inglise keeles, jäänud on vaid eesti ja vene keeled. Põhjus
selles, et ERR tõlgib uudiseid ja saame neid kasutada.
Urmo: Otseselt pole üks asi ära kadunud, aga lisaks vabaühendustega töötamisele on aasta-aastalt
fookus liikunud ka üksikute heade kodanike peale, nagu näiteks Rahvakogu ja sedalaadi asjad. Selline
on trend üle maailma, et ei moodustata kaasarääkimiseks tingimata organisatsioone,
kommunikatsioonivõimalused ja haridustase on paremad ja osalemise viise ja võimalusi tuleb juurde.
See on ainult rõõmustav nähtus ja me püüame seda siis toetada lisaks organiseerunud kodanikega
tegelemisele. Alati ei peagi MTÜsse või SAsse kuulumagi, vaid võib tegutseda Facebooki grupina või
kohaliku kogukonnana, kes lihtsalt asju koos teeb. Seda püüame oma sõnumites ja tegudes ka edasi
anda.
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Liia Hänni: Kas te pealkirjaga nägite väga palju vaeva ja kas see on teile väga armas? See ei vasta
pärisel sisule – need on tegevussuunad, mitte tuhande päeva plaan. Aga kui see hästi kõlab, ei hakka
ma protestima.
Urmo: Nendest suundadest lähtuvalt koostatakse tegevuskava igal aastal, sellest ma räägin tänavuse
kohta natuke hiljem ja seda sai aasta alguses juba ka tutvustatud.
Sandra: Need ongi üldised suunised, mille alla peaks erinevad tegevused mahtuma.
Kari Käsper: Millel see protsess põhines või kust sisend tuli, mõni uuring või analüüs, et need on just
need olulised asjad, millega EMSL peaks tegelema? Mina olen selles pettunud. Kui laiapõhjaline see
protsess oli ja kuidas põhineb tegelikel probleemidel?
Sandra: Eelkõige on sisend EMSLi liikmetelt ja partneritelt, kellega EMSL töötab. Kui öelda, et see pole
piisav või õige, siis ilmselt on ühenduste või partnerite ring liiga kitsas olnud.
Kari: Eesti Inimõiguste Keskus on olnud EMSLi liige juba mitu aega, millal meil oli võimalik anda oma
sisend sellesse dokumenti?
Urmo: Esiteks on kõikidesse EMSLi tegevustesse võimalik jooksvalt sisendit anda. Selle reaalne
koostamine algas 2011 üldkoosolekul, nagu Sandra meenutas. Pakkusime liikmetele erinevaid
arengusuundi välja, mida peetakse neist olulisemaks. Nt kas keskenduda rohkem n-ö tavalisele Eesti
ühendustele, kui me oleme tegelenud ägedamatega seni. Või kas peaksime rohkem uuringute suunda
võtma. Liikmed andsid seal oma eelistuse, mida sai seeditud nõukoguga. Palju tuleb sisendist meie töö
läbi, mida teeme, iga päev – keegi helistab, räägib, mis neid takistab.
Kari: Proaktiivselt ei ole te lähenenud kellelegi, vaid ainult, kes on juhtunud suhtlema teiega?
Kristina: Ma tuletaks korra meelde, et ka möödunud aastal öeldi üldkoosolekul, et materjal on väljas,
andke tagasisidet. Suunatud strateegilisi arutelusid aasta jooksul pole me teinud jah, aga kõik on alati
olnud avatud kommenteerimiseks. Võibolla tulnuks seda teha. Paljud asjad, mida EMSL teeb ja peab
tegema, tulevad ka ühiskonna ootustest ja EMSLi pikaajalisest visioonist ja EKAKist. Üle poole asjadest
me ei saa väga valida, me oleme nende teemade, lubaduste ja ootustega seotud. Mõnes asjas saab
valikuid teha ja neid Urmo ka kirjeldas, näiteks, et uuringuid ei hakka me tegema nagu Praxis, sest meil
pole siin pädevust. Võibolla järgmine kord peame selle rohkem läbi mõtlema, kuidas liikmete tagasisidet
saada.
Kari: Me oleme liikmekohtumisel andnud oma tagasisidet.
Reet Laja: Meie ettepanekud on küll kajastatud.
Urmo: Üks asi tegevuste või eesmärkide valikul on ka tunnetus, mida me oskame ja ka mida me tahame
teha, ootusi võib olla väga palju ja erinevaid. Üks valikukohtadest on ka see, et kui sa tunned, et ei
suuda neile vastata, ei ole mõtet ka lubada.
Kari: Ma olen nõus, et palju olulisi asju on kirjas, aga protsess peab olema läbipaistev – kuidas on jõutud
just siia, milliste kriteeriumide alusel just need prioriteedid seatud.
Margo: Rahvakogu protsess oli väga läbipaistev ja Kari mõtleb midagi sarnast vist.
Urmo: Too midagi konkreetsemat välja, mis puudu on.
Kari: Me panustame liiga väiksele inimestegrupile ega kaasa kogu ühiskonda, laiemalt ka
vabaühenduste poolt, ja nad pole väga eeskujuks olnud mitmekesisusega arvestamisel. Kui palju on siin
vene ühendusi nt esindatud? Kodanikuühiskond on natuke kitsas olnud, see on ka demokraatiale oluline.
Sellega peaks EMSL ka tegelema, mitte ise võrdse kohtlemise või mittediskrimineerimise edendamisega
tegelema, aga et vabaühendustel oleks tugi sellega tegelemiseks ja et kodanikuühiskonnas oleks need
asjad laiemalt arvestatud.
Urmo: Ühenduste toimimine kui demokraatia kasvulava on nende eesmärkide hulgas. Samuti
tegutsemisvõimekuse tõstmine läbi arenguprogrammi, sh vähemustega tegelevad organisatsioonid. See
on see viis, kuidas me seda probleemi lahendame. Meil on väike grupp aktiivseid kodanikke olemas,
neid tuleb aasta-aastalt juurde. Talgupäev on nagu stiilipidu, mil lähen ja teen, aga järgmine päev ma ei
käitu tingimata samade põhimõtete järgi. Aga täna on see väiksem probleem kui paar aastat tagasi, ma
arvan. Tänu sellele, et kodanikualgatuse normaliseerumine toimub. Ka Rahvakogu oli just selline, kus
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arutelupäevaformaadi valisime selle pärast, et jõuda nendeni, kes pole kõige aktiivsemad, ei tule ise end
välja pakkuma.
Sandra: Samal põhjusel on meil ka koolide programm, et jõuda nende noorteni, kes ei osale, aga kellest
saavad täiskasvanud.
Margo: Kuidas teistel tunne on, kas arenguvisiooni ja -eesmärkide kujunemine peaks olema senisest
läbipaistvam protsess? Kas see leiab laiemat vastukaja liikmete hulgast?
Urmo: Siin saab kindlasti ka algusse tagasi minna ja me ei pea neid sellisel kujul kinnitama, vaid kui
leiame, et pole piisav, võib ka see olla tänane otsus, et hakkame uuesti peale.
Peeter Võsu: Liikmetega kohtumisi on, koosolekuid on, muid foorumeid ka, kus oma arvamust avaldada,
kui on endal viitsimist. Ma ei arva, et peaks eraldi formaadi looma sellistlaadi dokumendi
läbitöötamiseks. Meil on oma tegemised ka.
Liia: Väga vajalik arutelu. Kodanikudemokraatia on iga organisatsiooni sees ka. Et edasi minna, ma
arvan, et ükski strateegia pole, eriti kiirelt muutuvas ajas, kivisse raiutud. Siin on tuhande päeva visioon
olemas, aga 100 päeva pärast võib olukord muutuda, mingi muu asi on nii tähtis, et me peame ka
strateegiat kohendama. Praegune haarab üsna palju meie vajadusi, võiksime selle heaks kiita, aga
kokku leppida, et vaataksime igal aastal tegevuskava heaks kiites, kas midagi tuleb strateegias
kohendada.
Kari: Suured käärid on selle vahel, mida me eeldame riigilt aga mitte iseendalt.
Jaak Laineste: See läbipaistvuse asi võiks parem olla küll.
Erik Allak: Kas mingid konkreetsed mõõdikud ka on?
Urmo: Tegevuskava juures räägin sellest pärast nõukogu valimist.
Marko Nummert: Kui keegi leiab, et siit on mingi oluline asi puudu, peaks ta ise selle eest hea seisma, et
see sinna jõuaks.
Ettepanek: Kiita arengusuunad esitatud kujul heaks.
Otsus: Vastuhääli ei ole, erapooletuid on üks. Poolthääli ei loetud. Arengusuunad kiideti heaks.
3. Nõukogu liikmete valimine
Kristina Mänd tutvustas nõukogu rolli (volinike koosolek), funktsioone ja üldisemat olukorda. Vastavalt
põhikirjale on EMSLi nõukogu suurus 7-10 liiget ning nõukogu täpse suuruse otsustab üldkoosolek.
Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. 2013. aastal lõpevad volitused praegusest üheksast nõukogu
liikmest neljal: Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd ja Maarja Mändmaa.
Tähtajaks seati üles kuus kandidaati: Erkki Peetsalu (esitaja: Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond), Hille
Hinsberg (Avatud Eesti Fond), Külli Vollmer (Kodanikukoolitus), Margus Rink (Terve Eesti Sihtasutus),
Mari-Liis Jakobson (Arengukoostöö Ümarlaud), Martin Noorkõiv (Domus Dorpatensis).
Esimesena tuleb hääletada nõukogu suurus. Jätkab viis ja ettepanek on valida nõukokku sama palju
uusi liikmeid ning jätkata 9-liikmelise nõukoguga.
Küsimus: Mis on ühe ja teise variandi eelised?
Kristina: See on alati raske küsimus. Väike nõukogu on töökindlam, suurem hajub laiali, aga suuremas
on rohkem kogemusi ja inimesi. Meil on olnud ta 8-10 liiget, ehk mitte väga väike, aga tundus, et 9liikmeline toimis ja sellest ka ettepanek.
Margo: Kõiki kunagi kohal ei ole, suurem osa aga on, nii et töötab hästi.
Kristina: Meil endal sügavaid tundeid suuruse kohta pole.
Urmo: Nõukogu liikmetel on ka nõuandev roll EMSLi eri tegevuste juures, kuidas kellegi kompetentsid
on.
Küsimus: Kui tihti nõukogu koos käib?
Kristina: Umbes 4 korda aastas, vahel tihemini, vahel teeme väiksemates gruppides tööd. Mõned on
aktiivsemad kui teised, sõltub ka perioodidest ja teemadest.
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Küsimus: Kuidas nõukogu otsuseid vastu võtab?
Kristina: Konsensusega, hääletamisi peaaegu ei ole.
Urmo: Alates 2006. aastast pole hääletatud.
Külli: Kas e-hääletamist ka toimub?
Kristina: Jah.
Küsimus: Miks Daniel lahkub?
Kristina: Ta on kaks tähtaega olnud juba, nagu ka Barbi. Inimesed ikka liiguvad.
Ettepanek: Jätkata 9-liikmelise nõukoguga.
Otsus: Vastuhääli 2, erapooletuid 3. Poolthääli ei loetud. Otsustati jätkata 9-liikmelise nõukoguga, seega
valitakse juurde neli inimest.
Kandidaadid tutvustasid end 2-3 minuti jooksul, Erkki Peetsalut tutvustas Urmo Kübar.
Küsiti mõni küsimus, sai veidi nalja.
Järgnes salajane hääletus.
Valimiskomisjoni protokolli luges ette Kristina Mänd:
EMSLis on liikmeid 108. Välja antud sedeleid 58, tagastatud sedeleid 51. Kõik sedelid kehtisid. Hääletus
Hääletustulemused:
Erkki Peetsalu: 24
Hille Hinsberg: 36
Külli Vollmer: 22
Margus Rink: 36
Mari-Liis Jakobson: 34
Martin Noorkõiv: 27
Otsus: Valida EMSLi nõukokku Hille Hinsberg, Margus Rink, Mari-Liis Jakobson, Martin Noorkõiv.
4. 2013. aasta tegevuskava tutvustamine
Urmo tutvustas tänavust tegevuskava, mille kinnitab EMSLis nõukogu.
Erik Alla: Kes tulemuse määrab – jah/ei – et miski on tehtud?
Urmo: Juhatus koostab hinnangud ja annab aru tegevuskava täitmisest, nõukogu või liikmed võivad selle
kahtluse alla seada, tõendeid küsida või teistsuguseid hinnanguid esitada.
Margo: Kõige kohta ei küsi üle, mõnd küsime ja juhatus siis põhjendab.
Kari: Kas see põhjendus ei võiks juures olla juba, millest tulenevalt?
Urmo: Sellesse lahtrisse pikemat seletust ei mahu kirjutama, aga kui tahetakse pikemat esseed, on see
loomulikult tehtav.
Margo: Juhatus suusõnaliselt põhjendab nõukogule, tegevuskava sel kujul liigub sinnasuunas, et
püsivamate asjade taha tulevad jah/ei kriteeriumid.
Urmo: Tegevuskava ja hinnangud on avalikud ja seda, mida inimesed täpselt teada tahavad, ei oska me
ju ka ette näha. Kui sa ise näed, et miski tekitab küsimusi, küsi. Igaks juhuks väga palju aega kulutada
asjade põhjendamiseks, mis on kõigile endastmõistetav, ei tundu ka otstarbekas.
Martin: Mulle tundub see maht suhteliselt mõistlik, mind sunnitakse ühes organisatsioonis liiga mahukalt
aru andma, kirjutan sinna haikusid ja ei tea mida.
Martin: Kas tulumaksusoodustuse teema on aasta lõpus teadlikult?
Urmo: See on eelmise aasta kogemuse põhjal. Me saame rahandusministeeriumile ainult pinda käia ja
avalikku tähelepanu tõmmata, aga see pole kõige seksikam teema, erinevalt nt DASA ja Rahvakogu
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teemadest.
Küsimus: Mis selle teema juures eesmärk on üldse?
Urmo: Et nimekirja pääsemine oleks lihtsam ja sõltuks vähem maksuameti suvast.
Martin: Tegevusi on hästi palju ja alati on kõik tegevused ise värvi – rohelised, kollased ja punased, mis
on normaalne. 2012 oli oluline asi koostööprogramm koolidega, ja siis veel olulisem rahvakogu. Mõned
asjad jäid tegemata. Kas EMSLil on võimalus valida, mis on olulisem ja mis oleks need ebaolulisemad
asjad?
Urmo: See pole kunagi objektiivne muidugi, aga püüame otsustada kontoris ja nõukoguga, nt mis saab,
kui me midagi ei tee. Meil polnud kohustust nt Rahvakoguga tegeleda, vaid tunnetus, et me oleme end
selle teemaga sidunud ja õige oleks jätkata. Teiseks oli huvitav, me oskasime panustada. See pole meie
ametlik dogma, aga mulle meeldib mõelda Jim Collinsi raamatu “From good to great” kolmeosalise
testile: 1) kas sa tahad seda teha, kas see paneb su silma särama; 2) kas sa oskad seda teha, oled
kõige parem selle tegemises, või rikuksid sa tema tegemisi; ja 3) kas sa saad seda teha, tasub see end
ära, saad kompenseerida teiste tegevuste arvelt. Kui kõigele tuleb “jah”, siis tasub teha.
Margo: Nõukogu küsib ka alati uute suurte asjade puhul, kas ressursse tuleb juurde või mis jääb ära. Iga
kord on arutelusid sel teemal, kas edasilükkamine on põhjendatud või mitte EMSLi strateegiast lähtudes.
Kari: Kas sa saad konkreetselt öelda Rahvakogu kohta, kuidas protsess käis ja mis jäi Rahvakogu tõttu
tegemata?
Kristina: Hea Kodaniku ajakiri.
Urmo: See pole tõesti ilmunud vahepeal. Rahalises mõttes me oluliselt ei hävinud, õnnestus leida
rahastus erinevalt nt DASAde teemast, mida tegime oma vahendite arvelt. Ajaliselt oli ressursimahukas
küll. Aga hindamisel tundus, et see on EMSLi missiooniga kooskõlas, sh eesmärgiga tuua rohkem
osalema just neid gruppe, kes on kodanikuühiskonnast kõrval.
Margo: Hea Kodanik on väike näide edasilükkumistest, aga ei ole töötatud näiteks nii palju ka koolide
pilootprojektiga, kuna aeg kulus DASAdest alates muule.
Urmo: Üks kriteeriumidest on ka liikmete tagasiside ja ei ole olnud teist teemat minu ajal, millele oleks nii
palju ka liikmetelt tagasisidet tulnud, et seda on vaja teha.
Hille: Kas ei ole see mitte nii iga organisatsiooni elus, et kasutad ära võimalused, mis avanevad, loobud
osadest asjadest, mis uue kõrval kahvatuvad.
Kari: Kas järgneb ka mingi hindamine, kas sel valikul ka mingi hind on? Tasus ära või ei tasunud?
Margo: Praegu pole keegi seda hindamist teinud, aga kui keegi teaks metoodikat, oleks see huvitav.
Urmo: Rahvakogul saavutatud hindame kindlasti, alternatiivkulu kohta häid vastuseid ilmselt ei saa. Kui
sul on häid ideid selleks, lase tulla.
Kristina: Toetan Hille öeldud, et sellised asjad ongi meie töö osa ja suundades sees. Peamegi aega
plaanima sellele igal aastal, viisil või teisel, EMSL peab osaluse ja poliitikakujundamisega tegelema.
Liia: Elu toob nii palju uusi ja huvitavaid võimalusi ja me peame lahtiste silmadega vaatama Eesti elu
kogu aeg, kus saab rohujuure tasandil kogu aeg inimesi ergutada, kaasata, poliitilist suhtumist muuta.
Rahvakogu oli see võimalus. Tulemusi näeme äkki 3-4 aasta pärast.
Teele: Urmo, mis sust saab?
Urmo: Esialgu tahaks rahulikult võtta, ega mul pole kiire ka EMSList lahkumisega. Plaan on sügisel hea
valimistava teemaga tegeleda, üks uus projektimõte on ka. Pikemas perspektiivis tahaks aasta-kaks
Eestist eemal uusi teadmisi koguda ja siis tulla siia tagasi midagi huvitavat tegema.
End tutvustas augustist juhataja ametisse asuv Maris Jõgeva.
Üldine tänamine.
Lisa 1. Slaidid.
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