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KAASA MIND JA MA TULEN � 
 
7. aprillil toimub Tartus teine Eesti suurkogu. Kelle meelde
ei tule � esimene sai teoks möödunud aasta 3. veebruaril
Tallinna Tehnikaülikoolis. Siis rääkisime peamiselt Eesti
kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonist (EKAK).
Tänaseks on EKAK Riigikogus avalikus kuulamisel erinevaid
sõnavõtte kuulnud, teda on parandatud ja liigendatud,
valitsuski andis oma heakskiidu ja asjalikke soovitusi. Nüüd
on EKAK Riigikogus toimetamisel ja läheb pea suurde saali 

lk.2

J U H T K I R I 

ÜHINGUTE VÄÄRIKUST PEAB 
KAITSMA. 
 
Hea lugeja! Tervitan Sind kevadkuu saabumise puhul. Õhus
ja inimestes on aimata värsket valmisolekut ja uue alguse
ootust, kuigi õues on veel jahe. 
 

lk.7

ANNETAMISE MEHHANISMID JA 
KANALID ON VÄLJA KUJUNEMAS
 
Positiivne hoiak ühiskonnalt annetamisse on oluline 
kolmanda sektori arenguks ja üldse eksisteerimiseks. Kuigi 
teema ei ole Eestis enam nii uus, on selged annetamise 
mehhanismid ja kanalid meil alles välja kujunemas. 

lk.3

 

ESIMENE ÅRHUSI-KOHTUASI 
VÕIB LÕPPEDA LEPPIMISEGA 
 
Tallinna halduskohus andis keskkonnaühendustele kaks
kuud aega majandusministeeriumiga kokkuleppele
jõudmiseks energeetika arengukava hindamise asjus. 

lk.8

MAJANDUSAASTA ARUANNE. 
 
Ülevaade mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
majandusaasta aruannete erinevusest ja nende
koostamisest. 
 

lk.5

EESTI RAHVA MUUSEUMI
SÕPRADE SELTS TEGUTSEB 
 
Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts tegutseb alates 14. 
maist 1994. Eesmärgiks on aidata kaasa ERMi kogude, 
tegevuse ning soome-ugri rahvaste rahvakultuuri 
tutvustamisele, uurimisele ja säilitamisele.  

                                                                          lk.6

 
 

 
TUNNUSTATI 
KODANIKUÜHISKONNA 
SILMAPAISTVAMAID 
TEGIJAD 
 
Nii nagu juba mitmeid kordi, korraldas ka sel aastal EMSL 
aasta tublimate konkursi, et välja selgitada 
kodanikuühiskonna silmapaistvamad tegijad. 
 
 

lk.4-5

EESTI MITTETULUNDUS-
ÜHENDUSTE ÜMARLAUA SUUR-
KOGU TULEKUL 
 
Inimesed on võõrandunud võimust, räägime vajadusest
tugevdada demokraatiat. Need teemad on päevakorral igas
riigis, eriti aga hetkel Eestis. Olukorra parandamiseks ei
piisa üksnes valitsuse kirumisest. On vaja ise midagi teha, et
olukorda muuta. Palju saavad siin ära teha
mittetulundusühendused 

                                                                               lk.3

MTÜDE VIRUMAA TUGIKESKUSE 
ARENDUSPROJEKTID  
 
Mittetulundusühenduste Virumaa tugikeskus koostöös 
Lääne-Viru Maavalitsuse ning Lääne-Viru 
Ühisomavalitsusega on käivitanud 2002. aastal kolmanda 
sektori tugevdamiseks arendusprojekte. 
 

lk.2



 

MTÜde Virumaa tugikeskuse 
arendusprojektid  
 
Mittetulundusühenduste Virumaa tugikeskus koostöös
Lääne-Viru Maavalitsuse ning Lääne-Viru
Ühisomavalitsusega on käivitanud 2002. aastal kolmanda
sektori tugevdamiseks arendusprojekte. 
 
Sissejuhatusena tuleks nimetada, et Lääne-Viru
maakonnas on umbes 3000 tegutsevat äriühingut,
maakonna ettevõtlust hindas ajaleht �Äripäev� 2001.
aastal maapiirkondadest edukaimaks.  
Kolmandas sektoris tegutseb ligikaudu 800
mittetulunduslikku organisatsiooni, mis maakonna  72 990
elaniku kohta on kindlasti väga positiivne näitaja. 
 
Iseseisvusajal on erasektor  end põhiliselt ise uues
kujunenud ühiskondlikus süsteemis välja arendanud ning
avalik sektor, sealhulgas vallad/linnad, on samuti
põhimõttelistes küsimustes ühiskondlikud  kokkulepped
saavutanud.  Samas on ühiskonna kolmandale, kuid
eeldatavalt mitte vähem tähtsamale sektorile,  tegelikult
selles struktuuris kõige vähem tähelepanu pööratud ja
tema arenguks on vähem vahendeid eraldatud.
Arendusprojektide eesmärgiks on koostada arengukavad
mitmesuguste kodanikualgatuslike tegevuste valdkonnas,
Eesti Kodanikeühiskonna Arengu Kontseptsiooni (EKAK)
põhimõtete ja eesmärkide rakendamine Lääne-Virumaal,
ettevõtjate ja kolmanda sektori aktivistide
organiseerumisvõime edendamine, see kaudu saavutada
maakonnas tasakaal ning  tasakaalustatud aluselt
maakondlikus arengus edasi minna. 
 
Arendusprojektide sihtrühmaks on ühelt poolt valdade ja
linnade arendusjuhid ja -ettevõtlusnõunikud ning teised
spetsialistid ja/või kohalikud poliitikud, kes otseselt või
kaudselt on vastutavad oma valla piirkonnas kolmanda
sektori ja ettevõtluse arendamise eest. Nende osaluse ja
edasise tulemusena peaks kasvama valdade ja linnade
haldussuutlikkus nimetatud sektorite valdkonnas. 
 
Teise ja peamise sihtrühma moodustavad kõikide
mittetulunduslike organisatsioonide (seltsid, MTÜ-d,
korteriühistud jne.) juhid ja aktiivsemad esindajad. Nende
eeldatav aktiivne ja süstemaatiline osalemine projektide
tegevustes, eelkõige strateegiatöö seminaridel ja
arengukavade koostamise teemarühmades ning nimetatud
arendusdokumentide realiseerimisel, peaks  viima meie
maakonnas kolmanda sektori kui süsteemi terviklikule
arengutaseme tõstmisele. 
 
Programmi eesmärkide saavutamiseks on kavas kasutada
Phare väikeprojektide võimalusi, mille käigus
korraldatakse paljude inimeste osavõtul
strateegiatööseminare, väljaõppeprogramme ja -reise
ning mille tulemusena valmiks Lääne-Virumaa kolmanda
sektori arengustrateegia ja seda täpsustavad erinevate
valdkondade arengukavad. Projektide tulemusi on kavas
maakondliku arenduskonverentsi kaudu üldsusele
tutvustada.  
 

Vaike Salveste 
Virumaa Tugikeskuse koordinaator 
Virumaa.tugikeskus@mail.ee 
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KAASA MIND JA MA TULEN � 
 
 
7. aprillil toimub Tartus teine Eesti suurkogu. Kellel meelde
ei tule � esimene sai teoks möödunud aasta 3. veebruaril
Tallinna Tehnikaülikoolis. Siis rääkisime peamiselt Eesti
Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioonist (EKAK). 
Tänaseks on EKAK Riigikogus avalikul kuulamisel erinevate
sõnavõttude osaliseks saanud, teda on parandatud ja
liigendatud, valitsuski andis oma heakskiidu ja asjalikke
soovitusi. Nüüd on EKAK Riigikogus toimetamisel ja läheb
pea suurde saali. See protsess küll kaua kestnud, kuid ega
see halvasti mõjunud ei ole. Aega on olnud erinevaid EKAKi
tahke arutleda, neid võetakse arvesse tegevuste
kavandamisel ja projektide koostamisel, prioriteete
arvestatakse enda võrdlemisel teiste sektoritega, ja mis
tähtsaim, EKAK on kaardistanud meie ees seisvad
ülesanded, mida täita kodanikuühiskonna ehitamisel. 
 
Ka teistes riikides on samalaadsed dokumendid tehtud või
tegemisel. Eesti tugevus ja omapära seisneb selles, et meil
on algatajaks kolmas sektor ise. Ümarlaudade, kohtumiste,
kokkulepete ja vaidluste tulemusel tekkis Eestis protsess,
mis oma kaasamise ja infovahetuse tõttu on pesuehtne
osalusdemokraatia. Küll kolmanda sektori algatatud, tehti
teine suur osa tööst ära ka poliitikute poolt. Mõned teised
asjad on meil Eestis veel vähe viltu, nagu näiteks
Hasartmängumaksuseadus, mida vaatamata ühenduste
protestidele ja ettepanekutele ning kokkulepetele räigelt
Riigikogu rahanduskomisjonis ikka endisel kujul läbi suruda
tahetakse.  
 
Mulle meeldib see, mis praegu Eestis kolmandas sektoris
toimub. Ühendused muutuvad järjest professionaalsemaks,
lisaks erialasele kompetentsusele on kõvasti arenenud
oskusjuhtimine, aruandlust ei nähta vaenlasena, vaid
järgmise tegevuste aluste kavandamisena, revisjoni hakkab
välja vahetama auditeerimine, ametnike omavolile
projektide hindamiste suhtes tehakse lõpp, Eesti ühendused
on muutumas Euroopa ühendustele otsitud ja hinnatud
partneriteks rahvusvaheliste projektide elluviimisel.
Kohalikud ühendused on maaelu ja oma piirkonna tõelisteks
tulehoidjateks ning kohaliku elu kujundajateks. Eriti
positiivne on suhete arenemine kohalike omavalitsuste ja
ühenduste vahel kohalike arengukavade väljatöötamisest
teenuste pakkumise üleandmisena. Proovime seda protsessi
omalt poolt toetada ning saadame kaheksa ühenduse ja
kaheksa kohaliku omavalitsuse esindajat Poola oma
kogemusi täiendama ja jagama. 
 
Ega me ka raskuste ees pimedad ole: enamik inimesi
tegutseb ju vabatahtlikult. Kahjuks aga puudub paljudel
vabatahtlikel ka töökoht ja seetõttu ka pidev sissetulek. 
Mitmed teravate sotsiaalküsimustega tegelevad ühendused
(narkomaania, HIV/AIDS, hooletusse jäetud lapsed jne.) on
väga keerulises olukorras kuna rahastamise kohalike
omavalitsuste allikatest on suvaline ja kindlusetu.
Ajakirjandus ei viitsi ka eriti mittetulundustegevusele
tähelepanu pöörata. 
 
7. aprillil tulevad arutluse alla kaks asja: meie eetika ja
meie elujõulisus. Mõlemad tähtsad ja mõlemad tegelikult
üldrahvalikud. Lugege neid, mõelge ja arutage.
Dokumendid on kättesaadavad www.emy.ee. Tulge ka 
Tartusse oma seisukohti väljendama.  
 
Kristina Mänd 
EMSLi juhataja 
kristina@ngo.ee 
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Annetamise mehhanismid ja 
kanalid on välja kujunemas 
 
Positiivne hoiak ühiskonnalt annetamisse on oluline
kolmanda sektori arenguks ja üldse eksisteerimiseks.
Kuigi teema ei ole Eestis enam nii uus, on selged
annetamise mehhanismid ja kanalid meil alles välja
kujunemas. Kuidas saab kolmas sektor seda arengut
kiirendada? Milliste probleemidega tuleb meil võidelda? 
Kõige esimese lahendust vajava probleemina toon välja
faktilise ülevaate puudumise annetustegevusest Eestis.
Viimane annetamisalane uurimus viidi meil läbi aastal
1995. Statistilise ülevaate puudumine jätab palju ruumi
ähmasteks spekulatsioonideks. See omakorda vähendab
kolmanda sektori suutlikkust oma positsiooni tõestada �
oma vajadusi ja võimeid selgelt välja öelda.
Läbirääkimised nii avaliku kui ärisektoriga on seetõttu 
tunduvalt raskemad.  
Maksuamet on ettevõtetelt ja eraisikutelt mõned aastad
kogunud põhjalikku informatsiooni tehtud annetuste
kohta. Saadud info põhjal on juba võimalik esimesi
analüüse tegema hakata. Ka ühendused peavad järgmisel
aastal deklareerima saadud kingitused ja annetused ning
info nende kasutamise kohta. Seadus kehtib küll vaid 20%
ühendustest � neile, kes kuuluvad tukumaksusoodustuse
nimekirja. Kuid igal juhul on see suur samm edasi rahade
liikumise läbipaistvamaks kajastamiseks. 
Teiseks takistuseks on meie maksusüsteem, mis ei ole
annetamist soodustav. Eestis kehtiva tulumaksuseaduse
alusel sõltub äriühingute poolt tehtavate heategevuslike
annetuste maksuvaba piirmäär palgafondi suurusest (3%
palgafondist). Maksusoodustusi saab nendelt kingitustelt 
ja annetustelt, mis tehakse tulumaksusoodustusega
nimekirjas olevale ühingule. Rahandusministeeriumi
maksupoliitika osakonnaga on läbirääkimisi pidanud ning
seaduse muudatusettepanekuid esitanud mitmed
ühendused ja ka ettevõtted. Peamisteks ettepanekuteks 
on siduda piirmäär lisaks ka kasumiga ning suurendada
maksuvaba annetamise piirprotsenti. Nii jääks ettevõtte
enda valida, kas ta soovib annetamise maksuvaba
piirmäära arvutada palgafondi või kasumi põhjal.  
Füüsilised isikud saavad maksustatavast tulust maha
arvata kuni 5% ühingutele tehtud kingitustest ja
annetustest. 
Kolmandaks tuleb ühendustel kuulata ja hinnata
tagasisidet firmadelt. Eesti ettevõtted otsivad uusi
lähenemisviise marketingile ja PRile ning ühenduste
kaasamine on üheks väga arvestavaks võimaluseks. Kuid 
firmade sõnul puudub ühendustel kindlus ja oskus oma
organisatsiooni müüa, puudub arusaam
partnerlussuhetest ning marketingist. Levinud on
arusaam, et firmad peaksid põhiliselt heast tahtest ja
peamiselt ühenduse missioonist lähtuvalt neid toetama.
Kõik ühendused veel ei tea, et äriühingud toetavad neid
lähtudes oma marketingi ja PRi vajadustest.  
Kuid Eestis on ka ühendusi, kes suudavad koguda aastas
tuhandeid ja miljoneid kroone nii eraannetajatelt kui
firmadelt. Üheks edu põhjuseks võib muidugi olla ka see,
et mõned organisatsioonid on oma tegevuse eesmärkidelt
annetajatele lihtsalt atraktiivsemad kui teised. Kuid
meetodid, mida need edukad organisatsioonid kasutavad,
on filantroopia üldlevinud mehhanismid � n.ö. 
universaalsed nipid. Neid meetodeid tasub ka teistel
ühendustel proovida ja kasutada. 
Üldiselt saabki meil filantroopia arendamisel suuresti
määravaks ühenduste endi tahe suurendada läbipaistvust
rahade liikumises ja olla avatud ning jagada oma häid
näiteid ja töötavaid mehhanisme teistega.  
 
Riin Kranna 
EMSLi filantroopia projekti assistent 
riin@ngo.ee 

EESTI MITTETULUNDUS- 
ÜHINGUTE ÜMARLAUA 
SUURKOGU TULEKUL 
 
Inimesed on võõrandunud võimust, räägime vajadusest 
tugevdada demokraatiat. Need teemad on päevakorral 
igas riigis, eriti aga hetkel Eestis. Olukorra parandamiseks 
ei piisa üksnes valitsuse kirumisest. On vaja ise midagi 
teha, et olukorda muuta. Palju saavad siin ära teha 
mittetulundusühendused. 
Eesti mittetulundusühingud pidasid vajalikuks 
konsolideeruda Eesti kolmanda sektori ees olevate
probleemide arutamiseks ja oma seisukoha 
kujundamiseks kõige üldisemat sektori arengut 
puudutavates valdkondades. Selline konsolideerumine oli 
vajalik andmaks Riigikogule ja valitsusele dialoogi ja 
koostööpartneri neis küsimustes ning suurendamaks 
osalusdemokraatia elemente ühiskonna asjade arutamisel 
ja otsustamisel.  
Mittetulundusühenduste ekspertrühma poolt töötati välja 
Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua idee. Ümarlaud on 
alaliselt toimiv mittetulundusühenduste foorum, mis 
suhtlemiseks ja ühisseisukohtade kujundamiseks kasutab 
pidevalt erinevaid töövorme ja informatsiooni vahetamise 
kanaleid, moodustab töörühmi ja koalitsioone. Kord aastas 
aga toimub Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua 
suurkogu, millel arutatakse kõige olulisemaid teemasid 
kolmanda sektori tegevuses ning püstitatakse ülesanded 
eelolevaks aastaks. Sellele eelnevad piirkondlikud 
koosolekud kõigis Eesti regioonides.  
EMÜ suurkogu toimub põhimõttel, et kõik on kutsutud ja 
varakult informeeritud arutamisele tulevatest küsimustest, 
kõigil on võimalus osaleda piirkondlikult suurkogu 
ettevalmistamisel ja teha eeltööd selle õnnestumiseks. 
Suurkogul osalevad need, kes seda tõesti vajalikuks 
peavad. 
Eelmisel aastal võeti ühenduste poolt vastu Eesti 
Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioon (EKAK), mis 
sätestab riigi institutsioonide ja kodanikuühenduste 
omavahelised suhted ning dialoogi, koostöö ja partnerluse 
alused. Ligi aasta on toimunud EKAKi ettevalmistamine 
arutamiseks Riigikogu täiskogu istungil. On loota, et see 
varsti ka vastu võetakse. 
Tänavu keskendub EMÜ suurkogu kodanikuühiskonna 
elujõulisuse ja kodanikuühenduste eetikaküsimuste 
arutamisele. Mõlemad vägagi vajalikud teemad. Kui 
suudame leida lahendusi probleemidele, mis takistavad 
kodanikuühenduste tegevust ja arengut, siis oleme 
suutnud lähendada ka võimu rahvale. Kui lepime kokku 
eetilise tegutsemise põhimõtetes ja järgime neid, siis 
tõuseb rahva ja avaliku sektori usaldus 
kodanikuühenduste suhtes. 
Vähetähtis ei ole ka see, keda EMÜ suurkogul valitakse 
kolmandat sektorit esindama. Valitav EMÜ Esinduskogu 
peab suutma käivitada EKAKi toimimise ning tegutsema 
energiliselt, et vähendada neid takistusi, mis ei võimalda 
kolmandal sektoril hetkel olla ühiskonna elujõuline osa. 
Vähetähtis ei ole ka EMÜ Esinduskogu roll kolmanda 
sektori ühtsustunde ja solidaarsuse suurendamisel. Ainult 
sellisena võetakse meid tõsiselt ka avaliku võimu poolt. 
Kõigi nende sihtide ja konkreetsete tegevuste 
kavandamisel on olulise tähtsusega 7. aprillil Tartus 
Vanemuise kontserdisaalis toimuv EMÜ suurkogu. 
Suurkogule on oodata Eesti Vabariigi presidenti Arnold 
Rüütlit, samuti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni 
asejuhatajat Aadu Luukast. Sinna on oodatud kõik 
kodanikuühenduste esindajad. Suurkogu töö aktiivsus on 
tagatiseks, et eeloleval aastal astume pika sammu 
kodanikuühiskonna suunas. 
Suurkogu päevakorraga saab tutvuda EMÜ koduleheküljel 
aadressil www.emy.ee 
 
Agu Laius 
Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu 
esimees 
agu@jti.ee 

FILANTROOPIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nii nagu juba mitmeid kordi, korraldas ka sel aastal EMSL 
aasta tublimate konkursi, et välja selgitada kodaniku- 
ühiskonna silmapaistvamad tegijad.  
Esitatute hulgas oli mitmeid juba korduvalt esile tõstetud 
organisatsioone ja inimesi, kuid ka täiesti uusi nimesid. 
Seekordne märksõna, millest tublimate nimetamisel 
lähtuti oli UUENDUSLIKKUS. 
�Uuenduslikkus ja uuendusmeelsus on see aste, milleni 
inimene või grupp on piisavalt varajane ja valmis 
adopteerima uusi ideid kui teised tema sotsiaalses 
süsteemis olevad inimesed ja grupid� ( Philip Kotler) 
EMSLi laekus tähtajaks mitmeid ettepanekuid, mis vaadati 
läbi EMSLi nõukogu poolt  ning seati hääletamiseks üles ka 
koduleheküljele. 
21. veebruaril 2002.a. anti Tallinna Raekojas üle auhinnad 
ning tunnustati 2001.aasta laureaate, kelleks osutusid: 
 
Mittetulundusühing VANURITE ENESEABI JA 
NÕUSTAMISÜHING 
1995. a. jõudis Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu 
kaudu Eestisse uus liikumine � vanemate inimeste 
eneseabi. Tänaseks on VENÜ saanud vanurite eneseabi 
suunavaks ja koordineerivaks jõuks. Nende moto 
�Eneseteostus eneseabi kaudu� on oma tegevuse aluseks 
võtnud paljud vanemate inimeste organisatsioonid üle 
Eesti.  
Hoogustunud on ettevõtmised, mille eesmärgiks on aidata 
kaasa pensioniealiste eneseteostusele, nende 
elukogemuste ja oskuste rakendamisele, mõtestatud vaba 
aja veetmisele, elukaaslaste abistamisele ja toetamisele, 
aktiivse eluhoiaku säilitamisele. 
Eelmisel ja käesoleval aastal on VENÜ liikmete erilise 
tähelepanu all vanemad, kes kasvatavad üksi oma 
lapselapsi ning lesed, kes vajavad toetust uue 
elusituatsiooniga kohanemisel. 
VENÜ on aktiivseks osapooleks edukalt tegutseva 
Sotsiaalministeeriumi Vanuripoliitika Komisjoni tegevuses. 
VENÜ keskust Tallinnas Jaan Poska tn. 15 on kutsutud 
lugupidavalt väärika vananemise akadeemiaks ning 
hellitavalt rõõmu ja päikese majaks. 
 

 
Sihtasutus  EESTIMAA LOODUSE FOND 
on teinud palju looduse ja keskkonna kaitsmisel , 
algatanud mitmeid loodus- ja keskkonnakaitsealaseid 
projekte. 
Viinud ellu erinevaid loodusharidusprojekte, mis on 
aidanud kaasa laste ja noorte suhtumise kujundamisele 
keskkonda ja ümbritsevasse ellu. 

 

TUNNUSTATI KODANIKUÜHISKONNA 
SILMAPAISTVAMAID TEGIJAID 

21. veebruaril 2002 Tallinnas, Raekojas 
 

Juba 1988. a.  alustati Pokumaa rajamist Lõuna- Eestisse. 
Soov oli Urvaste ja Kanepi valla piirimaile rajada Edgar Valteri
�Pokuraamatu� põhjal Pokumaa, kus lapsed saaksid vahetult 
kogeda loodust, näha traditsioonilist elulaadi.  
Väikeprojektide konkurss koolidele. Nii said teoks näiteks
Kärdla prügimäe korrastamine, ranniku puhastamine
Kukerannas, Tagamõisa puisniidu talgupäev jms. 
Veevaatlused ning metsavaatlused. Rannikuvaatlused on 
ühtlasi rahvusvahelise UNESCO Läänemere projekti üheks
alaprogrammiks. 
ELFil on ka erinevaid liigikaitse projekte nagu �Lendorav�,
�Hülged�, �Nahkhiired� ja üldprojekte nagu metsade kaitse
parandamine, Tabasalu looduspark jms. 2001. aastal tegi ELF 
palju avalikkuse teadlikkuse suunamiseks looduse,
looduskaitse ja säästliku arengu teemadel KUKU raadio
Rohelise Värava kaudu. ELFi nähtaval olemine on igati kasuks
tulnud Eesti kolmandale sektorile tervikuna. 
 
 

Sponsorfirma AS FALCK BALTICS  (Urmas Sõõrumaa)  
on toetanud mitmete mittetulunduslike organisatsioonide
tegevust. Sponsorluses on kesksel kohal kaks valdkonda: 
ühiskonna üldise turvalisuse tagamine ja sport. 
Sooviks on olnud, et sponsorlus haaraks võimalikult laia
auditooriumi ning oleks võimalikult hästi suunatud. 
Sponsorluse sotsiaalsuuna (ühiskonna turvalisuse alase) võib
jagada kolmeks: 
võitlus kuritegevusega, turvalise ja terve elukeskkonna
loomine ning laste üldturvalisuse alane koolitamine ja
võimaluste pakkumine vaba aja veetmiseks. 
 
Sponsorluses positsioneeritakse end ennetajate mitte
tagajärgede likvideerijatena. 
On toetatud näiteks Kristina �miguni, Aleksander Tammurit,
MTÜd Eesti Naabrivalve, Pärnu Võrkpalliklubi. 
Urmas Sõõrumaa on kõige muu kõrval võtnud hoole alla ka 
abivajajad lapsed. 
 
Annetaja Perekond PAJUSTE PÄRANDVARA   
 
Väliseestlastest abielupaar, kes oma testamendis pärandasid
osa Eesti heategevuslikele fondidele. 2001. aastal üks
suuremaid annetusi, kokku ligi 3 miljonit eesti krooni  Eesti
meditsiini ja tervishoiuga seotud fondile:  
Eesti Geenikeskusele, Sihtasutus  Tallinna Lastehaigla
Toetusfondile, Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefondile, Tallinna Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondile, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Eesti Vähiliidule. 
Sellised annetused on eeskujuks paljudele, kes sooviksid oma 
pärandusega aidata abivajajaid. Eestimaal on pärandvara 
esindaja  perekond Pajuste perekonna liige pr. Küllike Möll. 
 
Vabatahtlikud  AIME-MARE SUURJAAK ja ENDEL 
SUURJAAK � Mäe talu pererahvas 
Nende kodanikualgatus aitas elustada hääbuva külaelu. Nende 
kodus toimus 1999.a. novembrikuus MTÜ Ohtu Külaseltsi 
asutamine; 2000. aasta mais avati Mäe talus seltsi raamatukogu, 
kus ühiskondlikuks raamatute laenutajaks jäi Aime-Mare 
Suurjaak.  
Kuna ühisüritusteks puudusid ruumid, rajati küla kiigeplats 
jaanitule ja kokkutulekute tarvis, kus põhitegijateks perekond 
Suurjaak. 2001. aastal andis vallavalitsus seltsile ruumid, kus 
remondi tegemine jäi külaelanikele. Aime-Mare ja Endel Suurjaak 
abistasid materjalide muretsemisel ja tööde tegemistel.  
Mäe talus toimus ka perenaiste kogunemine, mis sai aluseks 
perenaiste ringile. 
Nende tegevus on hea näide kodanikualgatusest, äratab 
hääbuvat külaelu ja võib julgustada paljusid Eestimaa külasid 
asuma uuendustele. 
 
EMSLi vabatahtlik  DAN MURUMETS  
on tegelenud aastaid vabatahtliku tegevusega erinevate 
organisatsioonide heaks (EstYes, Eesti Vabatahtlike Keskus, liitus 
vabatahtlike pritsimeestega). On vabatahtlikuna osalenud 
paljudel EMSLi üritustel. 

 
Missiooniga inimene KAUPO ILMET  
Eesti Metsaseltsi ja Jõgevamaa Metsaseltsi esimees, Elistvere 
loomapargi eestvedaja. 
2001. aastal realiseeriti tema eestvedamisel mitmed 
maakondlikud kui ka üleriigilist tähtsust omavad projektid. 
Elistvere linnurada ja näitusemajas erinevad loodust ja 
paikkonda tutvustavad näitused. 
Loomapargi rajamisel oli eesmärgiks näidata Eestis elavaid ja 
elanud metsloomi ja linde, olla metsloomade turvakoduks ning 
arendada huvi looduse kui terviku vastu � olla loodusõppe 
keskuseks. 
Praeguseks on Kaupo Ilmeti eestvedamisel loomapark kujunenud 
ka näituste ja kontsertide ning etenduste korraldamise kohaks. 
2001. a. oli loomapargi külastajatel võimalik näha Hiina 
Suursaatkonna ja ajakirja Loodus vahendusel Elistverre jõudnud 
näitust Hiina kaitsealustest loomaliikidest jms.  
Elistvere loomapark on näide Kaupo Ilmeti suurepärastest 
ideedest ja seda kõike teeb ta suure missioonitundega. 
Raekojas aitas meeleolu üleval hoida VAT teatri näitleja Tanel 
Saar, kes traditsioonilisele ametlikule esinemisele tõi juurde 
rahvapärase laulu ja tantsu ning äraarvamismängu. Autasusid 
üle andma olid palutud 2000. aastal tunnustust leidnud 
inimesed. Aukirjad andis üle EMSLi nõukogu esinaine Mall 
Hellam, lilled eelmise aasta parim. 

ning kingituse, milleks sellel aastal oli raamat, ulatas 
Kristina Mänd.  
Loodame, et uuenduslik lähenemine tõi hoogu juurde ka 
järgnevate aastate tegemistesse. 
 
Teistkordselt valisid oma maakonna edukamaid 
mittetulundusühenduste regionaalsed tugikeskused, kes 
korraldasid samuti nii konkursse kui austamisõhtuid. 
Kindlasti muutub see meeldivaks traditsiooniks, kuna 
inimeste seas on see leidnud meeldivat vastukaja.  
 
Katrin Kala 
EMSLi Info- ja tugiprogrammi juht 
katrin@ngo.ee 

NÕUANNE 

MAJANDUSAASTA ARUANNE 
 
Ülevaade mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandus-
aasta aruannete erinevusest ja nende koostamisest. 
 
Majandusaasta aruanne koostatakse raamatupidamise
seadusest lähtuvalt. See seadus laieneb teatud erisusi
arvestades kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele, s.h.
ka sihtasutustele ja mittetulundusühingutele (v.a. Eesti
pank). 
 
Sihtasutus ei koosta majandusaasta kasumi jaotamise ette-
panekut, majandusaasta aruande ärakirja peab sihtasutus
esitama mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile;
sihtasutusel on audiitorkontroll kohustuslik. 
 
Mittetulundusühing ei koosta majandusaasta kasumi
jaotamise ettepanekut; audiitorkontroll ei ole kohustuslik
(revisjoni võib teostada audiitor); ei esita aruannet
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile. 
 
Juhatus korraldab sihtasutuse või mittetulundusühingu
raamatupidamise vastavalt Raamatupidamise seadusele.
Juhatus koostab raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Sihtasutuse
auditeeritud aruanded esitatakse nõukogule kinnitamiseks
nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Aruandele
kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Kinnitatud majandus-
aasta aruanne esitatakse registrile kuue kuu jooksul
majandusaasta lõpust. 
 
Sel teemal saab rohkem informatsiooni internetist: 
http://www.finance.ee 
Põhjalik lehekülg raamatupidamisest. Info seaduste kohta, 
maksustamisest, viited raamatupidamisalasele kirjandusele,
nõuandeid ja kommentaare. Ülevaade audiitorfirmadest,
raamatupidamisteenuseid osutavatest firmadest,
raamatupidamistarkvarast. Saab küsida küsimusi ning
osaleda foorumis, on olemas ka näidisküsimused (Korduma
Kippuvad Küsimused). Soovitame kõigile, kellel on küsimusi
või probleeme raamatupidamise valdkonnas, või lihtsalt
enda täiendamiseks.   
 
 
 



 

EESTI  RAHVA MUUSEUMI
SÕPRADE SELTS TEGUTSEB 
 
Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts tegutseb alates 14.
maist 1994. Eesmärgiks on aidata kaasa ERMi kogude,
tegevuse ning soome-ugri rahvaste rahvakultuuri
tutvustamisele, uurimisele ja säilitamisele. Selle
saavutamiseks on korraldatud konverentse, teabepäevi,
ettekandekoosolekuid, rahvakalendri tähtpäevi
tutvustavaid suurüritusi ja õppereise. 
Seltsi kuulub 922 liiget kogu maailmast ja tegevust juhib
7-liikmeline juhatus (esimees Tanel Linnus - Võrumaa
Kutsehariduskeskuse direktor). 
Seltsi tegevusest ja etnograafilise teatmematerjali
kogumisest teavitatakse väljaande �Lee� kaudu. Soome-
ugri rahvakultuuri teemaline number (�Lee� 4) oli mõeldud
koolidele õppeprogrammi täiendamiseks. Kaheksas
number ilmub 20. aprilliks, seltsi üldkoosolekuks. 
Viimastel aastatel on selts enam tähelepanu pööranud
ERMi tegevust ja rahvakultuuri tutvustavate teabepäevade
korraldamisele Eesti koolides. 2001.a toimus neid 25
korral 2071 kuulajale. Suurimaks õnnestumiseks oli
teabepäev Stockholmi Eesti Majas 25. mail  2001 koostöös
Eesti Rahvakunsti Huviringiga �Triinu� ühenduses 24.-
27.5.2001 toimunud Baltimaade päevadega Skansenis.  
Alates 1996. aastast korraldab selts koostöös ERMiga
populaarseks saanud rahvakalendri tähtpäevi (jüri-, jaani-
ja mihklipäeva) tutvustavaid  üritusi Raadi mõisas. Nõnda
püüab selts kaasa aidata eesti rahvakultuuri
tutvustamisele, vanade rahvatraditsioonide elluäratamisele
ja elushoidmisele. 
Reisid aja- ja kultuuriloolistesse paikadesse  (Novgorod,
Karjala, Peterburi, Kroonlinn jm) on muutunud iga aastaga
populaarsemaks. Kaks aastat oleme korraldanud Petseri II
Keskkoolis ERMi tutvustavaid teabepäevi ning koristanud
talgute korras Petseris asuvat eesti luteri surnuaeda
(korrastamata haudasid ähvardab pealematmise oht).
Suur töö on tehtud surnuaia võsast puhastamisel ning
haudade koristamisel aastate jooksul kogunenud prahist.
Kevadel toimub taas sõit Petseri et jätkata  alustatut. 
Hea koostöö on Vanemuise Seltsiga, kellega koos oleme
korraldanud ettekandekoosolekuid ja mälestuspäevi (Eesti
Vabariigi 80. aastapäev, küüditamise aastapäevad 1999.
ja 2001. a). Koostöös ERMi ja Peterburi Eesti
Kultuuriseltsiga  �Estonia� organiseeris selts vabariigi 80.
aastapäeva tähistamiseks 1998. a eesti rahvarõiva näituse
ja ERMi  teabepäeva Venemaa Etnograafiamuuseumis. 
Üks eesmärke on teavitada avalikkust ERMi uue hoone
vajalikkusest. Hetkel on ERMi kogudest eksponeeritud vaid
1,5%. Rõõm on märkida, et 2001. a alustati ERMi hoidlate
ehitamist Raadile, et vabastada kirikud kogudest. Kahjuks
nihkub muuseumi uue hoone ehitamine üha kaugemale ja
ERMi rikkalik varaait jääb veel kauaks rahvale suletuks.  
Hea koostöö on etnograafiringide liikmetega Kanadas,
Austraalias, Rootsis, Soomes jm. Tänu neile on säilinud
eesti rahvakultuur välismaal ja ollakse kursis ERMiga ning
organiseeritakse korjandusi ERMi uue hoone ehitamiseks. 
Seltsil on avatud ERMi uue hoone fondi arve, kuhu on
laekunud hetkel 462 713 kr 58 s.  
Möödunud aastal lisandus 84 liiget ja üritustel osales 30
892 külastajat, mis on 8 tegevusaasta suurim osalejate
arv. Kandideerisime Tartus loominguliste kollektiivide,
ülikooli teaduskeskuse Ahhaa ja linnamuuseumi hulgas
Tartu kultuurikandja rändauhinnale. Kuigi võitis Ahhaa, oli
see ikkagi seltsi tegevuse ära märkimine.  
Aitäh seltsi aitajatele ja jõudu kõikidele oma eesmärkide
elluviimisel. 
 
Merli Kleinert 
ERMi Sõprade Seltsi sekretär 
ermss@erm.ee 
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ESIMENE ÅRHUSI-KOHTUASI 
VÕIB LÕPPEDA LEPPIMISEGA 
 
Tallinna halduskohus andis keskkonnaühendustele kaks kuud
aega majandusministeeriumiga kokkuleppele jõudmiseks
energeetika arengukava hindamise asjus. 
Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ja Eesti Roheline Liikumine
(ERL) kaebasid majandusministeeriumi Århusi konventsiooni
põhjal kohtusse Eesti põlevkivienergeetika tegevuskavale
keskkonnamõjude hindamise tegemata jätmise eest. 
"Me taotlus pole kedagi karistada või häbiposti panna, vaid
kohustada ministeeriumi läbi viima seadusekohane
keskkonnamõjude hindamine," ütles ELKS esimees Juhan
Telgmaa. "Selleta pole teada, kas arengukava täitmisega
kaasnevad ohud keskkonnale või mitte." 
 
Raske tee kohtuni. 
ELKS ja ERL kaebasid teiste Eesti keskkonnaorganisatsioonide
toel majandusministeeriumi kohtusse mullu aasta lõpus, napilt
kuu pärast Århusi konventsiooni jõustumist. 
Kohtusse kaebamisele eelnenud aasta jooksul olid rohelised
korduvalt üritanud majandusministeeriumile selgeks teha, et
Eesti põlevkivienergeetika tegevuskava 2001-2006
keskkonnamõju on seaduse järgi vaja hinnata. Tegevuskava
mõju hindamise ettepaneku tegid majandusministeeriumile ka
keskkonnaminister Heiki Kranich ja õiguskantsler Allar Jõks.
Samuti andis lubaduse energeetikakava hinnata eelmine
peaminister Mart Laar. 
Detsembris, kõik võimalused kokkuleppeks minetanuna,
andsid keskkonnakaitsjad majandusministeeriumi kohtusse.
Juhtum on esimene 30. novembril jõustunud Århusi
konventsiooni põhjal algatatud kohtuasi terves maailmas. 
 
Ministeeriumi arvates ei tohi rohelised kohut käia. 
Jaanuaris lükkas kohus roheliste kaebuse tagasi, väites, et neil
ei ole antud asjas põhjendatud huvi. 
Århusi konventsiooni põhjal ei pea keskkonnaühendused aga
kohtus oma huvi põhjendama. "Kohus ei ole endale
konventsiooni mõtet lõpuni selgeks teinud," tõdes toona
Eestimaa Looduse Fondi jurist Revo Linno. 
Pärast kaebuse uuesti esitamist võttis kohus selle arutada.
Kolmapäeval toimus esimene istung, kus pooled esitasid oma
seisukohad. 
Majandusministeeriumi juristid üritasid kohtus uuesti roheliste
kaebeõigust vaidlustada. "Kaebuse esitajad ei ole kaebuses
näidanud, kuidas ja milliseid nende õigusi on Eesti
põlevkivienergeetika tegevuskava 2001-2006 koostamisel
rikutud," väitis kantsler Marika Priske kohtule esitatud
vastulauses. 
Kohus leidis siiski, et vastustaja (majandusministeerium) ei 
peaks mitte seaduseparagrahvi püüdma enda kasuks 
kallutada. Vastustajal tuleb näha seadust ennast, vahendas 
Heli Kiigemägi ERList kohtu seisukohta. 
 
Majandusministeerium on valmis leppima. 
Majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja asetäitja
Ell-Mari Koppeli sõnul on ministeerium nüüd valmis rohelistega
kohtuvälisele kokkuleppele jõudma. "Rohelised pidid ise
algatuse tegema. Ootame seda, aga ega me ülemäära kaua ka
ei oota. Võime ka ise esimese sammu teha. Ministeerium ei ole
kohtuskäimisest kindlasti huvitatud," rääkis ta. 
Juhan Telgmaa usub, et kohtuväline kokkulepe on võimalik.
"Seoses ministri vahetuse ja NRG-tehingu ärajäämisega on
ministeeriumis kindlasti uued tuuled puhuma hakanud," ütles
ta. 
 
Aivar Õepa 
Roheline Värav 

EMSLi LIIGE EUROOPA 
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ÜHINGUTE VÄÄRIKUST PEAB 
KAITSMA 
 
Hea lugeja! Tervitan Sind kevadkuu saabumise puhul.
Õhus ja inimestes on aimata värsket valmisolekut ja uue
alguse ootust, kuigi õues on veel jahe. 
Olen mitmel korral mõelnud, milline mulje Eesti elust võis
panna kahtlemata erudeeritud ja maailmakogemusega
Melissa Wellsi (omaaegne USA suursaadik Eestis) ütlema
�Kolmanda sektori areng määrab Eesti tuleviku�.
Tõenäoliselt toetus ta mingile eriotstarbelisele  analüüsile
meie ühiskonna arengutendentside kohta. 
Asutasime 1996. aastal ühingu, mis teeb seniajani otsest
muutmistööd kuritegevusele ja narkomaaniale kalduvate
lastega � eesmärgiks, et elu Eestis ei muutuks tavalise
inimese jaoks üliohtlikuks.  
Heas usus koostööle ja mõttekaaslusele liitusime Tallinna
abilinnapea Ants Leemetsa poolt algatatud programmiga
�Riskilaps�. Selle programmi lepingus on mitmeid arukaid
ja Tallinna elanike huvides tegutsevate
mittetulundusühingute arenemist toetavaid sätteid,
sealhulgas ka lubadus lahendada rahastamisega seotud
küsimused. 
 
22. detsembril läinud aastal viisin meie
rehabilitatsioonikeskusest raskete probleemidega pooles
paranemises olevad lapsed tagasi nende kodudesse, kus
joomingud on igapäevased. Teist lahendust polnud. Sest
lõppenud oli rahvusvaheline projekt, lõppesid rahad ja
mitmed töötajad läksid otsima uusi äraelamisvõimalusi.
Pühad lähenesid, programmis �Riskilaps� sellistest 
asjadest rääkida polnud mõtet, sest tore leping ei kehti
sisuliselt ammu, kohtumistel valitseb kroonulik atmosfäär,
usaldamatus. Mittetulundusühingud on tasalülitatud ja
linnaametnikud ruulivad. Nagu kriminaalfilmides � �teie 
sõnu kasutatakse teie vastu�. 
Ei tea, vast oli juba alguses tõeliseks eesmärgiks ühingute
algatusvõime neutraliseerimine nende juhtimisele asumise
läbi, ilmne on aga teatud hiljutine suunamuutus
linnavalitsuse suhtumises ühingutesse. Jääb oodata
linnajuhtide selgemaid mõtteavaldusi, kuid mitmetes
tõsist tööd tegevates ühingutes on tekkinud
rahastamatusest tulenevad raskused. 
 
Häda ju selles, et kannatab tegelik linnaelanike huvides
tehtav töö, katkevad niigi haprad suhted lastega, keda on
alla neelamas linnas laamendav kuritegevus ja
narkomaania. 
Kuna teen oma igapäevatööd just selliste lastega, näen, et
kuritegevus on salakaval ja väga kohanemisvõimeline.
Usun, et paljud inimesed ei tea, et meie linnas on hulk
hooldamata ja harimatuid lapsi, kes elavad oma
kujutlustes veel kolhooside ajas, kasutavad veneaegseid
tänavanimesid ja on agressiivselt häälestatud
tavakodanike, eriti aga Eesti riigi vastu. Paaduvad ja
ründavad. Sind. 
 
Kontorites tekstidega töötavad ametnikud ei jõua selliseid
nähtuseid endale teadvustada ega lahendusi otsida.
Tundub, et valitsevaks ongi muutumas tegelikkuse
tajumine mingi virtuaalmaailmana, kus kõige olulisemaks
on teatud universaalsete tekstivariantide väljatöötamine. 
Samaaegselt muutub aga tavaelu iga kodaniku jaoks
järjest ohtlikumaks. 
Kuritegevuse ja narkomaania pealetungi probleem ei
lahene ega ei saagi laheneda ilma kodanikualgatust
kaasava ühistegevuseta. Kindlasti mitte pole lahenduseks
riskilastega tegelemise ilmne monopoliseerimine Nõmme
tee keskusesse. 
 
Rahvusvaheliste konventsioonidega ühinemise läbi peab  

 
Eesti riik tagama kõigi laste nõuetekohase arengu. 
 
Mida arvata selles kontekstis HIV- positiivsete laste
arvukuse plahvatuslikust kasvust? 
Mitme mittetulundusühingu eripäraks on kontakt teatud
sihtrühmaga, selle olemuse, olukorra ja võimaluste
parim tundmine. Teisalt on mittetulundusühingud
võimelised paindlikult ja otstarbekalt lahendama
paljusid probleeme, millega riigi ja kohaliku
omavalitsuse institutsioonid oma raskepärasuse tõttu
toime ei tule. 
Võimalik, et kodanikualgatuse väärtused: paindlikkus,
ökonoomsus, optimaalsete lahenduste leidmine,
sihtrühmade huvide esindamine ja teised on võimude
ees kompromiteeritud nii südametunnistuseta
karjääriametnike kui ka mittetulundusühinguid
esindavate katusorganisatsioonide inertsuse ja nende
positsioonide stagneerumise tõttu. 
Võimalik, et linnavalitsusele on mugavam arvestada
ainult linnaametite ja linnaametnike huvidega. 
Kui palju linnaruume on mittetulundusühingud ära
remontinud ja hiljem rahastusraskuste tõttu neist
kompensatsiooni saamata loobuma pidanud? Kui palju
on ühingud toonud Eestisse raha? Kas võib tõsi olla, et
need ongi ühingute põhilised funktsioonid ametnike
silmis? Milliseks kujuneb sellisel juhul suhtumine
ühingusse, kellelt eelmainitud hüvesid oodata pole? 
 
Usun siiralt, et elanike huvides on hoopis sisuline ja
tasakaalustatum areng, mis ei saa kuidagi toimuda ilma
kodanikualgatuse osaluseta. 
Seetõttu tuleb mittetulundusühinguid kui ühiskonnas
toimuvate protsesside tempereerijaid toetada nende
õige ja originaalse rolli leidmisel meie unikaalses
ühiskonnas. 
Kuni pole reguleeritud teenuste mittetulundusühingutele
delegeerimise "turg", ei saa mittetulundusühingud võtta
sisse neile sobivat positsiooni ja koondada oma
ressursse. 
 
Läbirääkimistes Tallinna Linnavalitsuse ametitega on
mittetulundusühingud ühekaupa ebavõrdseteks
partneriteks ja omavahelise konkurentsi tingimustes
rahastamisallikate ees kalduvad vähe väärtustama
kolmanda sektori ühishuvisid. 
Ühingute rahastamisskeemid võivad olla erinevad. Kui
neid aga peab muutma väga järsult, siis kannatab
ühingute töö, kuigi ideid meil jätkub. 
Ehk peaksime võtma sisse kohad Tallinna sadamas ja
lennujaamas, et reisijatele selgitada Tallinna
sotsiaalpoliitika omapära ja paluda otsest finantsabi?
Kui nii, siis saab ehk paluda linnavalitsuselt vastavaid,
võib- olla kerjamislitsentsideks nimetatavaid lube. 
 
Sihipärane oleks mittetulundusühinguid koondavate
katusorganisatsioonide esindajate diskussioon kohalike
omavalitsustega eesmärgil korrastada teenuste
delegeerimist ja mittetulundusühingute rahastamist
reguleerivaid tingimusi - informeeritust, litsentseerimist,
teenuste standartiseerimist, kvaliteedikontrolli
tõhustamist, protsessi arusaadavust ning läbipaistvust
jne. 
Milline on erinevate erakondade suhtumine kolmanda
sektori organisatsioonidesse? 
Näen võimalust moodustada katusorganisatsioonides
teatud valdkondade mittetulundusühingute esindajatest
koosnevad töörühmad, kes leiaksid ja realiseeriksid
taktika koostöö parandamiseks kohalike
omavalitsustega. 
 
Rasketest aegadest võib olla palju kasu. 
 
Kalle Laane 
Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühingu 
juhatuse liige 
kalle.laane@neti.ee 

PROBLEEM 



 

KOOLITUS  

EMSL korraldab kevadel sotsiaalküsimustega tegelevatele 
ühendustele koolitusi: kaks Tallinnas ja üks Tartus. 
Eesmärgiks on pakkuda osalejatele teadmisi, oskusi ning 
motivatsiooni järgmistel teemadel: 
1) organisatsiooni arendamine ja juhtimine 
2) organisatsiooni, selle tegevuse ja teenuste marketing 
3) fundraising ehk oma varade arendamine ning ärisektori 
kaasamine.  
Koolitused on kahepäevased ja valida saab kolme 
toimumisaja vahel: 
1) 26-27.04.2002.a. - Tallinn 
2) 10-11.05.2002.a. - Tartu 
3) 17-18.05.2002.a. - Tallinn 
Kellaaeg: esimene päev - 11.00 - 18.30; teine päev - 
9.00 - 16.00. 
Koolitajateks on: 
1) Organisatsiooni arendamine ja planeerimine. Vahendid 
organisatsioonis strateegilise planeerimise protsessi 
läbiviimiseks. Mida muuta, milleks (kuhu) muuta, kuidas 
käivitada muutusi, millest alustada, mida arvestada - 
ANTS SILD, Baltic Computer Systems'i nõukogu esimees
2) Õigete võimaluste leidmine ja nende elluviimine. Oma 
tegevuse, ideede ja projektide arendamine, selleks 
marketingi võimaluste kasutamine � KRISTINA MÄND, 
EMSLi juhataja 
3) Fundraising ja varade arendamine. Koostöö 
ärisektoriga ja firmade kaasamine - TIIT RIISALO, 
Saaremaa Merispordi Selts. 
Oleme koolitusgrupi koostanud spetsiaalselt selle 
koolituse tarbeks ning ka materjalid töötatakse välja 
vastavalt. 
Tasu: 
Koolitust finantseeritakse Euroopa Liidu Access 1999 
programmi raames. 
· EMSLi liikmesorganisatsioonidel palume osalemisel 
tasuda inimese kohta 135 krooni. 
· EMSLi mitteliikmetele on koolituse osalemine 395 krooni 
inimese kohta. 
Osalejad: 
Et tulemused efektiivsemad oleksid, ootame igast 
ühendusest vähemalt kahte � kolme osalejat. 
Tulemused: 
Õpetuste, praktiliste näidete, grupitööde ning arutelude 
käigus saavad teadmisi ja oskusi, kuidas oma ühenduste 
tegevust ja ideid oskuslikumalt ellu viia, kasutades selleks 
erinevaid juhtimis- ja analüüsivõtteid, marketingi ning 
kuidas oma plaanidele leida toetust erasektorilt kui ühelt 
potentsiaalsemalt toetajalt. Kõik osalejad saavad kaasa 
materjalid. 
 
Palun andke teada, kas teie ühendus soovib osaleda, 
millisel kuupäeval ja mitme inimesega. Vastuseid ootame 
EMSLi e-postile info@ngo.ee või  telefonitsi (0) 626 3309 
hiljemalt 15. aprilliks. 
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Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liit 
10142 Tallinn, Endla 4a 
Telefon  626 3309, Faks 626 3310 
E-post info@ngo.ee 
www.ngo.ee 
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Uus raamat 
 

�MAAILM AASTATEL 2000 
JA 2001� 
Lester Brown, Christopher Flavin, Hillary 
French.  
 
Maailm aastatel 2000 ja 2001 on Worldwatch Institute 
aastaraamat, milles oma ala asjatundjad analüüsivad 
maailma majanduse ja ühiskonna arengut mõjutavaid 
globaalseid probleeme ning pakuvad nendele lahendusi. 
Rohkem kui kolmekümnesse keelde tõlgitud raamat on 
mõeldud teavitama nii poliitikuid kui avalikkust; 
keskkonna-, majandus- ja ajaloohuvilisi.  
 
Käesolev eestikeelne väljaanne on koostatud ja tõlgitud 
kahe Worldwatchi aastaraamatu � State of the World 
2000 ja State of the World 2001 peatükkidest. 
Worldwatchi teadlased otsivad põhiliselt vastust 
küsimusele: �Kuidas kujundada ühiskonda ja 
majandustegevust nii, et see ei tekitaks pöördumatuid 
kahjustusi maakera elu ja inimtegevust ülalhoidvatele 
looduslikele süsteemidele?� Interdistsiplinaarse vaatluse 
all on muuhulgas energeetika, kolmanda maailma 
võlakriisi, globaliseerumise, vabakaubanduse, 
informatsioonitehnoloogia, transpordi ja tööhõivega 
seotud probleemid.  
 
�Wordlwatchi aastaraamatu tõlkimist peetakse 
maailmas ühiskonna küpsuse ilminguks. See on raamat 
nagu iga teine, oma puuduste ja vigadega, ent sellisena 
maailmas ainulaadne. See on ainus koguteos, mis võtab 
kokku suundumused keskkonna kontekstis.� -- Eesti 
Päevaleht Worldwatchi aastaraamatust ja selle 
eestindamisest 2000. a veebruaris.  
 
Toimetajad: Mari Jüssi ja Piret Kuldna  
Inglise keelest tõlkinud: Tiina Peil, Priit-Kalev Parts, 
Helen Poltimäe, Kersti Kuldna, Ahto Oja, Piret Tillo, Elle-
Mari Talivee, Piret Kuldna, Mari Jüssi. 
 
Raamat on müügil Säästva Eesti Instituudis, hind 75.- 
 
Säästva Eesti Instituut 
Lai tänav 34 
10502 TALLINN 

JURISTI KONSULTATSIOONID 
EMSLIS 

EMSList saab konsultatsiooni mittetulundust puudutavate 
juriidilistele küsimustele. Jurist Kaido Floreni vastuvõtt on 
teisipäeviti, alates kella 16.30-st. Vastuvõtule saab 
ainult eelregistreerimisega, seda saab teha e-posti 
teel info@ngo.ee või telefonitsi numbril (0) 626 3309. 
Hea oleks, kui saadate koos registreerimisega ka oma 
küsimused. Juristi abi on tasuline, 1 tund maksab 450.- 

 

ÜHINE EMSLI E-POSTI LISTIGA

Listi saadetakse infot sündmuste, stipendiumite, 
rahastamiskonkursside, projektitaotluste ning kõige 
muu kohta mis puudutab mittetulundussektorit, 
Listi liikmel on võimalus saata ka oma 
organisatsiooni tegemisi-toimetamisi puudutavaid 
uudiseid. Registreeri e-posti teel info@ngo.ee 


