Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu üldkoosoleku protokoll
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Koht:
Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinn
Osavõtjad:
Osales 36 ja volitustega oli esindatud 11 liiget (lisatud registreerimisleht).
Koosoleku juhataja: Maris Jõgeva
Protokollija:
Andrei Liimets
Esitatud päevakord:
Koosoleku rakendamine
- päevakorra kinnitamine
- koosoleku juhataja kinnitamine
- koosoleku protokollija kinnitamine
- häältelugemise komisjoni kinnitamine
1. EMSLi majandusaasta aruande tutvustus, arutelu ja kinnitamine
2. EMSLi strateegia tutvustus ja kinnitamine, 2017. aasta tegevuskava
3. Liikmetöö põhimõtete tutvustamine ja arutelu
4. Nõukogu liikmete valimine
Koosoleku rakendamine
Üldkoosolek kinnitas päevakorra, koosoleku juhatajaks kinnitati Maris Jõgeva ja protokollijaks
Andrei Liimets. Häältelugejateks valiti Helen Talalev, Kert Väljak (EMSLi kogukonnapraktikant) ja
Mare Müürsepp (Lugemisühing). Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
Juhataja Maris Jõgeva tutvustas minevat nii tegudes kui numbrites (lisa 1).
Liikmed küsisid lisaks järgmist:
Mis on saanud kodanikuühiskonna teemalisest arutelust, mis Riigikogus peaks iga kahe
aasta järel toimuma?
Maris: viimane arutelu pidi toimuma eelmise aasta hilissügisel, kuid lükkus edasi valitsuse
vahetuse tõttu. Kevadel lepiti aruteluks kokku uus aeg, kuid põhiseaduskomisjon otsustas
tiheda töögraafiku tõttu sedagi edasi lükata. EMSL saab praegu teha tööd selleks, et arutelu
saaks Riigikogu septembri kavva ning ehk ka arutada, kuidas võiks kuulamistest rohkem kasu
olla.
•

• Mille üle kõige uhkem oled?
Maris: Järgmiste aastate strateegias kokkuleppimise, pikemaajaliste programmide käivitamise
üle EMSLi juures: kogukonnapraktika ja huvikaitselabor.
• Mis on kõige mõrum areng?
Maris: Vabaühenduste erinevused on kasvanud, keeruline on kõiki kokku tuua ja ühises
inforuumis hoida. Samas jõudsime ka strateegiaaruteludes tõdemuseni – omavahelist
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koostööd on vaja rohkem, et nagu EMSLi nõukogu liige Martin Noorkõiv kord kenasti ütles,
“teaksime ja tunneksime üksteist ära ka siis, kui on vaja ühise asja nimel tänavale tulla”.
Ebavõrdselt koheldakse välisühinguid, kes ei saa osaleda taotluskonkurssides,.
Ministeeriumid ja ametkonnad on läinud väga mugavaks, inimesed ei ole suutelised
taotlusi täitma, eriti väliseesti liinidel, kuigi EV100 tulemas. Kuidas saaksime Eesti asja
paremini ajada? Näide: Peterburi Eesti selts tegi taotluse 560 eurole ja sai vastuse, et nii
väikest raha ametkond ei jaga. Peaksime ka selliste rumalustega tegelema.
Maris: Töötame selle nimel, et taotlemise korrad poleks liiga keerukad, mis raiskab nii taotleja
kui toetaja aega. Teiseks, väikesesummalised toetused on tähtsad, kuid riigi jaoks pole kõige
mõistlikum kui nende üle otsustamine jääb ministeeriumi tööks. Kolmandaks, proovime
jagada nõu ja info sellest, kuidas vabaühendused kaasaksid enam eraraha ja seda eriti
teemadel, millel palju toetajaid – saab kasutada ühisrahastust, kaasata ettevõtjaid, teenida
omatulu.
•

Millest on tingitud EMSLi liikmete vähenemine? Kas on näha lähiaastatel veel
vähenemist?
Maris: 2016. aastal lahkusid liikmeskonnast mitu organisatsiooni – nende tegevus jäi
vähesemaks või ei leidnud nad enam nii tugevat seost EMSLi tööga. 2016. aastal uusi
liitunuid ei olnud, 2017. aastal liitusid EMSLiga Eesti Vegan Selts, Eesti Pagulasabi ning
Eesti-Hollandi Heategevusfond.
•

Kuidas edeneb liikmemaksu laekumine ja kuidas võlglasi koheldakse? Kas piiratakse
ligipääsu üritustele jms?
Maris: Liikmemaksu laekumine on hea. Täpset protsenti öelda ei julge, aga üle 90% on see
olnud igal aastal. Üksikute organisatsioonide puhul, kel jäänud liikmemaks maksmata, on see
olnud esimene märk, et organisatsiooni tegevus on vähemaktiivne või seosed EMSLiga
nõrgemad. Võtame sellisel juhul ühendust, uurime põhjuste kohta ja püüame leida lahendust.
Kuna liikmeteenuseid ja -soodustusi EMSLil eriti ei ole, ei ole ka piirangud päevakorras olnud.
•

Ettepanek: Kiita aruanne heaks.
Hääletamine: poolthääli loeti kokku 47, vastu ja erapooletuid 0.
Otsus: Aruanne kiideti heaks.
2. EMSLi strateegia tutvustus ja kinnitamine, 2017. aasta tegevuskava
Maris tutvustas plaane 2017. aastaks ja kaugemale (lisa 2). Strateegia aastateks 2017-2020
näeb ette 7 sihi poole liikumist:
1) Osalus- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad, nõudlus avatud valitsemise järele
suurenenud.
2) Arutelu kodanikuaktiivsust toetavast keskkonnast ja selle arendamise võimalustest on
vabaühenduste poolt tulemuslikult juhitud.
3) Kodanikuruum on mõtestatud ning sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus Eestis hoitud.
4) Koolide kodanikuharidusprogrammid võimaldavad noortel saada osalemise kogemuse ning
seeläbi on paranenud noorte teadlikkus kodanikuühiskonnast.
5) Vabaühendused on organisatsioonidena hästi juhitud ning kasutavad oma töös läbimõeldud,
innovaatilisi töövõtteid, senisest enam e-lahendusi.
6) Kodanikuühiskonna toimimist mõistab ja selles osaleb senisest rohkem Eesti inimesi.
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7) Vabakonda loovad toimivad koostöövõrgustikud, mille tegevus on nähtav ja mõju tuntav.
Strateegiast lähtudes on koostatud 2017.aasta tegevuskava, milles prioriteetideks:
- vabaühenduste tegevuse rahastamise läbipaistvus ja mitmekesisus
- arutelu kohalikest osalusmudelitest volikogude valimisdebattidesse ja valimiste valvamine
- avatud valitsemine ja kodanikuruum
- kogukonnapraktika koolidesse
Kommentaarid ja küsimused:
• Liikmete üldarv ei ole prioriteetne, sest EMSLi tegevus on muutunud ja eeldab enam
eksperdi tööd. Ei tasu muserdada sellest, kui paar-kolm liiget vähenenud on.
• Kas mõni KOV-liitudest on EMSLi liige või kaasatud partnerina? KOVid on peamised
kodanike teenindajad ja võiks olla koostööst huvitatud. EMSL võiks olla mitte valvur, vaid
partner.
Maris: KOV liite loetakse avaliku võimu mõju all olevateks, seega ei saa olla EMSLi liikmed.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ning haldusreformi valguses teeme tööd, et
osalusvõimalused saaks kohalikele inimestele ja nende organisatsioonidele oluliselt
paremaks, selleks teeme koostööd ka KOVde ja nende liitudega. Hea valimistava järgimise
puhul samas oleme just valvurid.
Mõni ministeerium mõtleb strateegilisest koostööst, teine ei taha tegevustoetusi üldse
jagada ja tegeleb vaid projektipõhiselt. Kas ministeeriumid saavad nende kahe
erinevusest aru?
Maris: Loodame, et saavad. Erinevused toob välja rahastamise juhendmaterjal, selle järgimist
hindasime variraportis. Oleme teinud nt Hasartmängumaksu korrastamisel tööd, et nn
aastaprojektidest saaksid strateegilised lepped – see tähendab valdkondlikke eesmärke,
kokkuleppeid nende elluviimiseks, mitte lihtsalt projektide toetamist. Ministeeriumitega tuleb
individuaalselt rääkida.
•

Ettepanek: anda heakskiit EMSLi starteegiale aastateks 2017-2020
Hääletamine: poolthääli 45, vastuhääli 0, erapooletuid 2.
Otsus: Kiita heaks EMSLi strateegia aastateks 2017-2020
3. Liikmetöö põhimõtete tutvustamine ja arutelu
Maris tutvustas EMSLi liikmetöö põhimõtteid aastateks 2017-2020, mis kirjeldavad liikmetöö
starteegilisi valikuid, sihte, aga tuletavad ka meelde liikmeks saamise korra, liikmestaatusest
tulenevad hüved kui ka EMSLi rolli oma liikmete kaasamisel ning esindamisel (lisa 3).
Lepiti kokku, et nädala jooksul peale üldkoosolekut on võimalik liikmetel saata kontorisse
ettepanekuid ja kommentaare seoses liikmetöö korraldusega.

4. Nõukogu liikmete valimine
Nõukogus on põhikirja järgi 6–10 liiget. Tänavu sai ametiaeg täis Margo Looril, Anneli Kanal ja
Liisa Pastil. Ametisse jäi 7 liiget. Valida saab seega kuni kolm liiget, kandidaate on kaks. Üles on
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seatud kaks kandidaati, sulgudes esitajaliige: Katrina Koppel (Eesti Noorteühenduste Liit), Liisa
Past (Eesti Väitlusselts).
Ettepanek: valida EMSLi nõukokku kuni kaks liiget, mõlema kandidaadi puhul hinnata tema
sobivust nõukogu liikmeks.
Hääletamine: poolthääli 47, vastuhääli 0, erapooletuid 0.
Katrina Koppel ja Liisa Past tutvustasid end.
Toimus salajane hääletus.
Peale arutelu kodanikuruumist tutvustas häältelugemiskomisjoni esindaja Mare Müürsepp
hääletustulemusi (lisa 4):
Välja anti 47 hääletussedelit, tagasi toodi 46.
Katrina Koppel: poolt 35, vastu 4.
Liisa Past: poolt 38, vastu 7.
Ettepanek kinnitada hääletustulemus.
Hääletamine: Vastu ega erapooletuid ei olnud.
Otsus: Valida EMSLi nõukogu liikmeteks Katrina Koppel ja Liisa Past.
Koosolek lõppes kell 17.00

Lisad:
1. EMSLi majandusaasta aruanne 2016
2. EMSLi strateegia aastateks 2017-2020
3. Liikmetöö põhimõtted
4. Häältelugemiskomisjoni protokoll

____
Koosoleku juhataja

___
Koosoleku protokollija
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