
Vabaühenduste liit EMSL 

Ühe võimaliku nõukogu liikme motivatsioonikiri 

Avaldan soovi kandideerida EMSL-i nõukokku. Olen tegutsenud mittetulundussektoris alates 2008. 
aastast. Tegelesin MTÜ Avatud Vabariik projektijuhi, juhatuse liikme ja tegevjuhina huvikaitse (noorte 
eestkoste, spetsiifilisemalt venekeelsed noored ja venekeelsed õppurid), kommunikatsiooni (lõimumist 
soodustavate hoiakute loomine sihtrühmas ja ühiskonnas laiemalt) ning organisatsiooni juhtimisega 
(üleriiklik projektitegevus, administreerimine ja strateegiline planeerimine). Kandes tugevat 
vabatahtlikkuse mentaliteeti, olen leidnud jõudu ja jaksu panustada alates 2012. aastast aktiivselt 
vabatahtliku abipolitseinikuna nii „põllu peal“ kui Abipolitseinike Kogus. 

Äärmiselt mitmetahulise ja õpetliku kogemuse sain Riigikogu töötamise perioodi jooksul, kus puutusin 
kokku poliitika kujundamise ja seadusloome detailide ja toimimismehhanismidega, samuti tegutsesin 
igapäevaselt kommunikatsioonitegevuste planeerijana. Jaanuaris 2018 asusin tööle SA-s Eesti Mälu 
Instituut, mis uurib totalitarismi ajalugu ning tegeleb haridustööga vabadusele tugineva 
ühiskonnakorralduse heaks. Juhin instituudi kohalikku ja rahvusvaheliselt kommunikatsiooni ning 
vastutan partnersuhete arendamise eest.  

Tehtu annab mulle alust arvata, et suudan sõnastada selgeid nägemusi kodanikuühiskonna arendamiseks, 
millel on tugev analüütiline ning realistlik tagapõhi. Konkreetsemalt rääkides soovin oma tegevusega 
EMSL-i nõukogu liikmena soodustada kodanikuühenduste isemajandamise võime suurendamist, seni 
vähem kaasatud sihtrühmade kaasa haaramist (venekeelsed inimesed jt), EMSL-i poliitikakujunduses 
osalemise aktiviseerimist ning ühiskonda ühendavate demokraatlike osalusväärtuste juurutamist vanade 
meetodite uuskasutuse ning uute lähenemiste mängutoomisega. Ja kõik muu, mida organisatsioon peab 
strateegiliselt oluliseks, loomulikult.  

Senise tegevuse aspektid on ühinenud minu enda teadvuses vaba ühiskonna teenimise ideeks. Selle 
ühiskonna keerukus ja vastuolulisus võib mõnikord valmistada pettumust või ajada segadusse, ent selles 
peitub ka tema jõud. Jõud, mis tugineb vabade inimeste tahtele kujundada loovate ja rahumeelsete 
algatustega paremat Eestit (ja miks mitte ka Euroopat) riigiasutuste või kohaliku omavalituse tegutsemist 
ära ootamata. Eesti vabaühenduste tööraadius on pidevalt suurenenud ning mitmed olulised otsustajad 
näevad seda positiivselt. Usun Eestisse, kus inimesed küsivad endalt „mida saan teha oma kogukonna või 
ühiskonna heaks“ mitte selle pärast, et see on president Kennedy parafraas, vaid selle pärast, et tegemist 
on kultuuriliselt juurdunud Eesti elustiiliga, mis on ratsionaliseeritud käegakatsutava üldise kasuga. 
Sellise kultuuri loomine on pikk, ent möödapääsmatult vajalik protsess.   

EMSL on organisatsioon, mis koondab endasse suurt kompetentsi ja omab sünergiat, mis suudab käima 
lükata olulisi algatusi, omamata selleks väga suuri materiaalseid ressursse. EMSL on abiks 
vabaühendustele nende võimekuse tõstmisel ja peaks seda tööd jätkama. Mul on olnud rõõm teha EMSL-i 
enda ja EMSL-i liikmesorganisatsioonide inimestega head koostööd erinevate algatuste raames, näiteks 
Rahvakogu ajal, kus aitasin venekeelseid inimesi kaasata.  

Olen veendunud, et EMSL-i nõukogu tööst osa võttes suudan vaba ühiskonda teenida natuke tõhusamalt 
kui seni ning olen valmis panustama oma teadmiste, aja ning mulle looduse ja keskkonna poolt võimetega 
EMSL-i missiooni elluviimiseks.  
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