
EMSLi liikmeküsitlus 2017 

2017. aasta alguses läbi viidud liikmeküsitluse eesmärgiks oli välja selgitada 
liikmete kursisolek ja rahulolu EMSLi tegevustega, saada tagasisidet EMSLi 
üritustele ja infokanalitele ning selgitada välja liikmete ootused edaspidiseks. 
Küsitluses osales 50 organisatsiooni ehk pool EMSLi liikmetest.  

 

I EMSLi tegevused aastal 2016 

Uurisime, mil määral on liikmed kursis EMSLi 2016. aasta tegevustega ning milliseid 
tegevusi kõige olulisemaks peavad. 

Kõige paremini oldi kursis Hea Kodaniku ajakirja väljaandmisega (94% vastanutest 
oli märkis, et on kursis hästi või pigem hästi). Liikmed olid kursis ka selgitustööga 
“katuserahastamise” lõpetamiseks (84% vastanutest), aruteludega 
hasastmängumaksu paremast kasutamisest (74%), rahastamise järelevalve ja 
variraportiga (72%), kogukonnapraktikaga (70%) ning annetustekogujate 
võrgustiku kohtumiste ja annetamise hea tava selgitamisega (68%). Kõige vähem 
oldi kursis venekeelsete vabaühenduste arenguprogrammiga (mitte ükski vastanu 
ei olnud hästi kursis, 60% vastanutest pigem ei olnud või ei olnud üldse kursis ning 
26% ei pidanud seda enda jaoks oluliseks teemaks, millega kursis olla).  

Kõige olulisemaks tegevuseks 2016. aastal peeti uue valitsuse tegevusprogrammi 
koostamisel kaasarääkimist (olulisimaks pidas seda 21 vastanut 50st), arutelusid 
hasartmängumaksu paremast kasutamisest (19), Huvikaitselaborit (18) ja 
tulumaksuseaduse muutmise ettepanekuid annetuste soodustamiseks (18).  

Küsisime ka vabas vormis kommentaari eelmise aasta tegevustele. Positiivsena 
toodi välja, et oli palju mitmesuguseid tegevusi, milles liikmed vastavalt enda 
huvidele ja vajadustele osaleda said, eraldi kiideti Huvikaitselaborit, tööd 
rahastamise suunal ja liikmekohtumisi. Miinuspoolel mainiti, et ajapuuduse tõttu ei 
jõua paljutes tegevustes osaleda ega end kõigega kursis hoida, samuti toodi välja, 
et Tallinna-kesksus piirab kaugemate organisatsioonide osalemisvõimalusi.  

 

 

 



II EMSLi roll ja liikmete ootused 

Tahtsime teada, kui oluliseks peavad liikmed EMSLi tööd kodanikuühiskonna 
arengu jaoks, milline on nende meelest EMSLi tähtsaim roll ning millised on nende 
ootused EMSLile.  

EMSLi tegevused on kodanikuühiskonna arenguks olulised – vastanutest nõustus 
väitega täielikult 72% ja pigem nõustus 28%.  

 

Nagu mulluses tagasisideküsitluses, pidasid liikmed ka tänavu kõige olulisemaks 
EMSLi tegevussuunaks kodanikuühiskonna ja vabaühenduste huvide eest seismist. 
‘Pigem oluliseks’ peeti ka vabaühenduste võimekuse tõstmist. Eelnevast 
vähemoluliseks peeti kodanikuaktiivsuse tõstmist ja osalema julgustamist ning 
kodanikuühiskonna alase info vahendamist. 

Mis on Sinu meelest EMSLi tähtsaim roll ühiskonnas?  

 

 

Küsisime liikmetelt ka, mida nad EMSLilt ootavad. Palju mainiti koolituste, 
arenguprogrammide ja muude ürituste korraldamist vabaühenduste võimekuse 



tõstmiseks. Samuti peeti oluliseks tugevat huvikaitset, “hääletoruks” olemist ja 
vabaühenduste esindamist teemadel, kus liikmed ise kaasa rääkida ei saa. Lisaks 
toodi välja info jagamist ja üldsuse harimist kodanikuühiskonna teemadel. EMSLilt 
oodati ka eeskujuks olemist ning vabakonna maine kujundamist ja hoidmist.  

Kas Sinu organisatsioon on EMSLi tegevustest kasu saanud? — 92% küsitlusele 
vastanud liikmetest on EMSLi tööst mingil määral kasu saanud. Kasu on saadud 
infovahetuse kaudu, mis on laiendanud silmaringi kolmanda sektori tegevuste ja 
arengute osas, samuti programmides või üritustel osalemise kaudu, mis pakuvad 
häid arenguvõimalusi, uusi teadmisi ja kontakte.  

 

 

III Liikmete kaasamine EMSLis  

Küsisime, kui rahul on liikmed kaasamisega ning mil määral nad üldse EMSLi 
seisukohtade kujundamises osaleda soovivad.  

94% vastanutest on liikmete kaasamisega rahul või pigem rahul, 6% pigem ei ole 
rahul.  

Kas oled rahul sellega, kuidas EMSL liikmeid kaasab?  

 



EMSLi seisukohtade kujundamises soovis aktiivselt osaleda 16% liikmeküsitlusele 
vastanutest, sama palju on aga neid, kellele piisab üldkoosolekul kõige olulisemate 
otsuste poolt või vastu hääletamisest, kuid rohkem seisukohtade kujundamises 
osaleda ei soovi. Enamik vastanuid (64%) eelistas arutada neid huvitavate teemade 
puhul EMSLi ettevalmistatud mustandit ja sinna ettepanekuid lisada.  

Mil määral soovid osaleda EMSLi seisukohtade kujundamises? 

 

 

Uurisime ka, millistel teemadel on liikmed kaasarääkimisest huvitatud. Enim 
vastanuid (74%) oli huvitatud kaasarääkimisest vabaühenduste riikliku rahastamise 
korrastamise osas, samuti sooviti seda teha kaasamise ja osalemise (46%) ning 
annetuskeskkonna teemadel (44% ).  

 

IV EMSLi üritused 

Küsisime, millistel EMSLi korraldatud üritustel liikmed osalenud on ja mida nendest 
arvavad, samuti mis on mitteosalemise põhjused. Enim osalejaid oli üldkoosolekul, 
40% vastanutest ei olnud aga 2016. aastal osalenud ühelgi EMSLi korraldatud 
üritusel. Mitteosalemise peamiste põhjustena toodi välja, et toimumisaeg või -koht 
ei sobinud või ei leitud osalemiseks lihtsalt aega. 

Samuti uurisime, kas liikmetel oleks huvi neis osaleda, kui EMSL hakkaks 
korraldama digiteemalisi töötube. 52% vastanutest on osalemisest huvitatud, 6% ei 
ole huvitatud ning ülejäänud osaleks, kui teema kõnetab ja aeg sobib. 
Huvipakkuvate teemadena mainiti failihaldust, e-turundust, ürituste, aja- ja 
meeskonnatöö planeerimist, veebilehtede koostamise ja haldamise süsteeme ning 
uudiskirju.  



V EMSLi infokanalid 

Uurisime, kas liikmed saavad EMSLilt olulist infot, milliseid infokanaleid nad 
eelistavad ning mida arvavad EMSLi uuest veebilehest.  

Kas saad EMSList vajalikku infot?  

 

Olulisteks infokanaliteks pidasid vastajad iganädalast uudiskirja, ajakirja Hea 
Kodanik ja veebilehte. Umbes pooled vastanutest pidasid pigem oluliseks ja teine 
pool väheoluliseks Hea Kodaniku Facebooki lehekülge ning kvartaliaruandeid.  

EMSLi uus veebileht sai nii välimuse kui kasutusmugavuse osas positiivse 
tagasiside, kuid paljud vastanud tunnistasid, et nad ei ole seda tegelikult eriti palju 
külastama pidanud ja seetõttu on raske hinnangut anda. Siiski tuli nõuanne panna 
artiklite juurde kuupäevad, et lugejatel oleks võimalik hiljem kontrollida, kas kõik 
on ajakohane, ning soovitus, et uudised võiks olla esilehel.  

 

Kokkuvõte 

Liikmeküsitluse vastused andsid EMSLi tööks olulist sisendit. Saime teada, milliste 
EMSLi tegevustega liikmed kursis on ja mis paremat kommunikeerimist vajaks, 
samuti, milliseid tegevusi liikmed olulisimaks peavad.  

Üldiselt on liikmed EMSLi tööga rahul ja peavad seda kodanikuühiskonna arengu 
jaoks oluliseks. Liikmed hindavad EMSLi tööd kodanikuühiskonna huvide ees 
seisjana ning vabaühenduste võimekuse arendajana. Liikmed saavad kasu 
infovahetuse ning programmides või üritustel osalemise kaudu. Parandada saaks 



EMSL liikmete kaasamist, võttes arvesse seda, mil määral ja millistel teemadel 
liikmed kaasa rääkida soovivad.  


