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88991 8899 Mujal liigitamata
sotsiaalhoolekanne
majutuseta

-

Kogukonna ja naabruskonna tegevus siin on eksitav. Praktikas ei paistnud küll probleeme
olevat, kõik kogukonnaseltsid oskavad end panna 94992 peale.
Siin on liiga palju erinevaid asju koos, millest osadel on ka oma tegevusala olemas, tuleks kõik
koos veidi läbi mõelda. Nt on kattuvusi 94991 ja 94993 kirjeldustega.
Viimane rida (heategevus) vajab ehk ka teiste teemade all märkimist, et iga valdkonna
toetusfondid kuuluvad sisuteema alla. Praegu on 94995 juures vist vaid veel.

86909 8690 Mujal liigitamata
tervishoiualad

-

Sotsiaal- ja nõustamisteenused, hoolekanne, pagulaste ja
väljasaadetutega seotud jms teenused, mida osutavad
üksikisikutele või perekondadele nende kodudes või mujal
valitsusasutused või eraõiguslikud organisatsioonid,
katastroofiohvrite abistamise organisatsioonid ja riigi või
kohalikud eneseabi organisatsioonid või spetsialistid-nõustajad:
− laste ja noorukite hoolekanne (laste ja noorukite heaolu tagav,
neid abistav ja juhendav tegevus)
− lapsendamine, laste kaitse vägivalla eest, laste jt
väärkohtlemise ennetamine
− nõustamine majapidamiseelarve koostamisel, laenu- ja
võlanõustamine
− abielu- ja perenõustamine
− kogukonna ja naabruskonna tegevus
− katastroofiohvrite, pagulaste, immigrantide jt abistamine, k.a
nende paigutamine ajutistesse varjupaikadesse või
pikemaajaline majutus
− töötute kutsealane rehabiliteerimine ja töövõime taastamine
koos piiratud koolitusvõimalusega
− abivajajate väljaselgitamine seoses sotsiaalabi, üüritoetuste või
toidukaartide jagamisega
− kodutute jt sotsiaalselt rõhutud rühmade päevakodude tegevus
− heategevuslik sotsiaalhoolekande toetamine, nt rahaliste
vahendite kogumine

− füsioterapeutide tegevus
− psühhoanalüütikute, psühholoogide ja psühhoterapeutide
tegevus
− akupunktuur (nõelravi)
− aroomiteraapia
− kõneteraapia
− homöopaatia
− toitumisõpetus, kaalujälgimisõpetus
− töötervishoiualane teraapia

Lisada kirjeldusse ka “tegevusteraapia” märksõnana
Tuli ka ettepanek eristada tõenduspõhiseid tegevusalasid (füsioteraapia, psühholoogia,
kõneteraapia, toitumisõpetus, töötervishoiualane teraapia) alternatiivmeditsiinist (akupunktuur,
aroomiteraapia, homöopaatia), aga viimane võib muidugi olla ka 94999 ehk ... elustiil.

94991 9499 Kodanikuõiguste kaitse ja
− kodanikualgatuse ja
eestkoste; teatud elanikegrupi kodanikujulguse edendamisega
huvide kaitse
tegelevad ühendused
− inimõiguste ja
kodanikuvabaduste kaitsega
tegelevad ühendused
− kinnipeetute ühiskonda

− mementoühendus
− kasuperede
huvide kaitse
− korteriühistute liit

taasintegreerimisega tegelevad
ühendused
− rahvusvähemuste kaitsega
tegelevad ühendused
− pensionäride ühendused
− õigusvastaselt represseeritute
ühendused
− isamaalised organisatsioonid,
sõjaveteranide ühendused
− tarbijakaitseühingud
-

Rahvusvähemused on juba 94994, siin kirjelduses topelt
Kasuperedele tundub ka mitu muud võimalust (94993 v 88991)
Ettepanek, kas siin kirjeldust täiendada või teha üldse uus kood arengukoostöö ja
humanitaarabiga tegelevatele ühingutele. Praegu on neist teemadest riivamisi vaid pagulased
88991 ehk sotsiaalhoolekande all, aga pigem Eestist väljaspool toimuvatele tegevustele ei leia
hästi koodi.

94992 9499 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

-

Naisi ei peaks 21. sajandil madaldama piirkondliku ja kohaliku elu tegevustele, pigem on
naisühendused selgelt huvikaitse ehk 94991
Pigem lisada kirjeldusse: „- asumiseltsid linnades“, sest „kohalik“ on ka linn
Võibolla kirjeldusse ka „küla- ja rahvamajade tegevus“ või „kogukonnakeskuste“ vms märksõna
Selle koodi on valinud üle 1700 ühingu, nii et võibolla peaks eristama hakkama, ent ideid pole

94995 9499 Vaba aja veetmise,
meelelahutuse ja
kultuurilise tegevusega
või huvialadega seotud
ühendused ning
huviklubid

-

− maaelu propageerivad
ühendused
− naisliikumised ja
naisteühendused
− külaliikumine ja külaseltsid
− kohalikku arengut toetavad
organisatsioonid

− haridust toetavad
organisatsioonid
− vaba aja veetmise,
kultuurilise tegevuse või
hobide (v.a sport ja mängud)
arendamise organisatsioonid
− luule-, kirjandus- ja
raamatuklubid
− ajaloo- ja
muinsuskaitseseltsid, kodulooja ajalooringid
− filmi- ja fotoklubid
− muusika- ja kunstiklubid,
käsitöö- ja kollektsionääriklubid
− suhtlus- ja karnevaliklubid
jms
− autoklubid
− Rotary klubid, Lions-klubid,
vabamüürlaste loožid jms

− spordiajalooliit
− fänniklubi
− erus olevate ohvitseride
kogu, liit
− turgudel/laatadel
kauplemise korraldamine
(mitte kauba müümine)
− vilistlaskogud
− heategevusprogrammide
korraldamine
− lasteaia hoolekogu

Sõna „karnevaliklubi“ ei tunne isegi Google
Eruohvitserid on topelt, sama 94991 kirjelduses, küll pigem vanamoodsa sõjaveteranide
märksõnaga
Heategevusega vt teisi sarnaseid märkusi
Lasteaia hoolekogud ei ole eraldi jur isikud, pigem on haridusasutuste toetusfonde mõeldud
vmt?

-

Selle koodi on valinud üle 1500 ühingu, nii et võibolla peaks eristama hakkama, ent ideid pole

94996 9499 Keskkonna- ja
looduskaitseühendused

-

Loomakasvatajad ei peaks ehk siia kuuluma, neil on ülevalpool mitu võimalikku koodi.
Kasvatajad ei kipu ka väga kaitsmisega tegema, võibolla vastupidigi.
Võiks kaaluda, kas loomakaitse (sh varjupaigad) muudest keskkonnaorg’dest eraldi koodiga
eristada

94999 9499 Muude mujal liigitamata
organisatsioonide tegevus

-

-

− elulaadi propageerivad ühendused, nt tervislikku
toitumist ja eluviisi propageerivad ühendused
− karskusseltsid
− nudistid, lesbid ja geid

Kolmas ei sobi niimoodi siia. Lesbid ja geid ei ole elulaad, vaid pigem mingi grupi huvide
kaitsmine ehk 94991. Selle koodi on küllap paljus laiskusest valinud u 500 ühingut, nii et ega
suurt vahet vist ei ole, mis siin kirjelduses on.
Aga korra võib veel mõelda, mis peaks olema 91991 ja 94999 erinevus. Sisuliselt on ju 94991
„muu huvikaitse“, mis ei mahu järgmiste alla ehk ei ole:
o Kohalik
o Noored-lapsed
o Rahvusvähemused
o Keskkond
o Tervisehäired
Sest need viis on ka sisuliselt mingi grupi huvide kaitsmine, mis on oma koodid saanud, aga
kõik ülejäänud peavad siis end 94991 ja 94999 vahel jagama. Viies viienda taseme oma 94995
on ainus 9499 alt, mis ei seondu huvikaitse, vaid üksnes kodanikuühiskonna meelelahutusliku
funktsiooniga.

94919 9491 Muude
usuorganisatsioonide
tegevus

-

− keskkonnaorganisatsioonid ja nende ühendused ning
liikumised
− looduskaitseorganisatsioonid
− loomakasvatajate ühingud ja seltsid
− loomakaitseorganisatsioonid
− keskkonnahoidu, loodushoidu ja loodusvarade kaitset
toetavad organisatsioonid

− usuorganisatsioonid, kes osutavad teenuseid
jumalateenistusest/palvusest osavõtjatele kirikutes,
mošeedes, templites, sünagoogides jms kohtades:
− usutalituste läbiviimine (k.a matusetalitus, laulatus, ristimine)
− religioossete varjupaikade tegevus
− misjonäride tegevus

Kirjeldust võiks täpsustada, et siia kuuluvad ka kõik muud, kes end usuorganisatsiooniks
peavad, aga otseselt talitusi läbi ei vii: nt kirikute katusorganisatsioonid, piibliselts, kirikute
toetusfondid jmt.
9491 pealkiri peaks ilmselt olema “Usulised ühendused”, olla kuidagi avaram ja kaasaegsem kui
“usuorganisatsioon”
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