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Päevakord:
1) EMSLi tegevuskava 2011
2) Ettevalmistused üldkoosolekuks

1) EMSLi tegevuskava 2011
Urmo andis ülevaate 2010 tegevuskava ja eelarve täitmisest. Olulisematest plaanitud 
asjadest jäid juhatuse kehva ajaplaanimise tulemusel käivitamata kolmanda sektori 
tulevikugrupp ja kohalike omavalitsuste nõustamine, oluliste tulemusteta jäi töö rahastajate 
koostöövõrgustikuga (tööleping projekti juhiga lõpetati sel põhjusel aasta lõpus ja 
asendajat pole jõutud otsida) ja ühenduste andmebaasi moodustamisega (kuigi 
läbirääkimised Justiitsministeeriumiga on toimunud, pole jõutud kokkuleppele, kas 
ministeerium annaks selleks vajalikud andmed EMSLi kasutusse või nõustub ise registri 
kasutajasõbralikkust tõstma). Samuti ei käivitatud plaanitud heade tegude festivali 
(Siseministeerium on sarnase tegevuse plaaninud Euroopa Vabatahtliku Tegevuse Aasta 
raames ega ole EMSLi ettepanekutega seejuures eriti arvestanud) ega regulaarseid 
kohtumisi Riigikogu liikmetega (toimus üks, mille vastu suuremat huvi ei olnud). 
Positiivsele poolele jäävad kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 ettevalmistamine, 
liikmetegevuste käivitamine, avalike teenuste projekt “Seitse ühe hoobiga”, ühenduste 
arendusprogramm, avaliku ja kolmanda sektori töövarjupäeva “Pooltevahetus” piloot ning 
EMSLi traditsiooniliste tegevuste läbiviimine (üritused, kommunikatsioon).

Nõukogu taunis eriti kolmanda sektori tulevikugrupi mittekäivitamist, leides, et vajadusel 
tulnuks teisi tegevusi ära jätta, kui selleks muidu aega ei leitud.
Otsustati, et tulevikugrupi tegevuste plaanimiseks toimub koosolek 26. aprillil kell 
16 Avatud Eesti Fondis, osalevad EMSLi nõukogu liikmetest huvilised, lisaks kutsuda 
esimesele kohtumisele Katrin Enno, Agu Laius, Maris Jõgeva, Annika Uudelepp, Kaidi 
Holm ja Kodukandi esindaja. Kristina soovitas mõelda, kuidas luua silda arenguprogrammi 
ja tulevikugrupi tegevuste vahele.

Rahastajate koostöövõrgustikule elu sisse puhumiseks tuleb leida hea eestvedaja, kelle 
peamiseks tugevuseks oleks lobby-töö. Urmo kirjeldab tööülesandeid ja nõukogu aitab 
mõelda, kust sobivat inimest leida.

2011 tegevuskavasse kanduvad eelmisel aastal tegemata või pooleli jäänutest 
tulevikugrupp, KOV nõustamine, ühenduste andmebaasi teema, Tallinna ja rahastajate 
koostöövõrgustik. Aasta jooksul lõpevad avalike teenuste projekt “Seitse ühe hoobiga”, 



mille jätkamise võimalusi otsitakse, ning kaasamise ja eestkoste alane “Paremate 
poliitikate projekt”. Jätkuvad EMSLi traditsioonilised ettevõtmised (manifest ja hea 
valimistava, kevad- ja suvekool, juhtimise jututoad, kommunikatsioon, töövarjupäev, 
liikmeklubid), venekeelses võrgustikus algab mentorlusprojekt. Oluline on jälgida ja 
osaleda Kodar 2011-14 elluviimises ja EL 2014+ rahastamistingimuste väljatöötamises, 
viimaseks valmistatakse ette ühisprojekti Praxisega. Aasta jooksul tuleb koostada EMSLi 
strateegia aastateks 2012-15, sügisel saab EMSL 20-aastaseks. Kodanikuühiskonna 
konverents toimub osana kodanikuühiskonna nädalast 11. aprillil Tartus koos Domus 
Dorpatensise ja Väitlusseltsiga.

Lahtine on ühenduste arenguprogrammiga jätkamine, mis oleks väga vajalik, kuid milleks 
pole suudetud rahastust leida. Tallinna võrgustiku jätkutegevusteks on esitatud taotlus 
KÜSKi piirkondlikku vooru.

Otsustati, et nõukogu jaoks on tegevuskavas prioriteetideks tulevikugrupp, EMSLi 
strateegia, rahastajate koostöövõrgustik, vabaühenduste manifest, liikmetegevused ja 
venekeelsete ühenduste võrgustik. Nende teemade peab juhatus nõukogu toimuvaga 
kursis hoidma, regulaarselt andma aru tegevuskava täitmisest ning ka nõukogu liikmed 
panustavad neisse küsimustesse rohkem.

2) Ettevalmistused üldkoosolekuks

Üldkoosolek toimub 27. mail Tallinnas. Nõukogu liikmetest ei kandideeri uueks ametiajaks 
Mall, Aare ja Allar. Eimar kandideerib, Maarja kaalub kandideerimist ning Raineri plaanid 
pole teada.
Liikmeid teavitatakse võimalusest kandidaate üles seada, tähtajaga 13. mail. Urmo 
valmistab ette ja saadab nõukogule plaani potentsiaalsetest kandidaatidest, kellega tuleks 
rääkida ja uurida nende valmisolekut kandideerida.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 10. mail kell 16 EMSLi kontoris. Päevakorras 
2010 majandusaasta aruanne ja üldkoosoleku ettevalmistamine.
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