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1) Töövõtulepingu vormistamine EMSL-i juhatajaga koolituse läbiviimiseks

Urmo viis 15.-16. oktoobril läbi eestkostekoolituse EMSL-i venekeelsete ühenduste 
mentorlusprojekti raames, milleks vastavalt projekti eelarvele oli ette nähtud koolitajatasu 
1131 eurot. Vastavalt EMSL-is kehtivale põhimõttele ei ole tööga seotud koolitused 
töötajatele lisatasu, vaid lähevad EMSL-i palgafondi katteks. Projekti rahastava KÜSK-i 
nõudmisel ei saa seda teha niisama, vaid selleks tuleb sõlmida töövõtuleping.

Nõukogu otsustas: volitada Maarja Mändmaa sõlmima Urmo Kübaraga töövõtulepingu 
koolituse läbiviimiseks ning vähendada ühekordselt Urmo Kübarale juhatuse liikme 
lepinguga ette nähtud töötasu, nii et kätte saab ta palgana sama summa, mis ikka.

2) 2011 tegevuskava ja eelarve täitmise ülevaade

Nõukogu poolt aasta prioriteetseteks teemadest seatutest on rahastamise teemal 
novembris alustamas Siseministeeriumi töörühm, kus jätkame oma 2010 rahastajate 
koostöövõrgustikuga alustatud teemadega. Kolmanda sektori tulevikugrupi teemadega 
alustab novembrist tööd lapsepuhkuselt naasnud Anna, tehes aasta lõpuks valmis 
esimese raporti ja testides selle käigus läbi ka plaanitud töömeetodi. Töö liikmete ja 
venekeelsete ühendustega kulgeb plaanipäraselt. Kulutusi on tehtud 290 071 eurot (83% 
eelarvest) ja tulusid laekunud 286 674 eurot (88% eelarvest).

Arutelus keskenduti teemadele, mille kohta Urmo oli ülevaates märkinud, et need “võiksid 
olla kaugemal”.

Maarja: Mis probleem on vabaühenduste registriandmete tasuta kättesaadavaks 
tegemisega?
Urmo: Valitsuse tegevuskavas on tähtajaks 2013, me sooviks ettepoole tuua, aga 
Justiitsministeerium ei võta vedu.



Liia: Soovitan teha koostööd Eesti Open Data kogukonnaga, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumis käivituvad mõned konkreetsed projektid, pakkuge neile 
ka see idee välja. Justiitsministeerium ei ole sellest ilmselt huvitatud, neil on oma ärihuvi 
mängus.
Maarja: Miks on liikmetegevused märgitud kui “võiks olla kaugemal”?
Urmo: Ei ole suur probleem tegelikult, sest meil ei ole seatud eesmärki, et peaks mingi 
kindla arvu liikmeid juurde saama, aga tunne on, et varem on olnud liitumishuvi rohkem. 
Liikmekülastusi oleme vähem teinud, kui plaanisime, Martin pole jõudnud rohkem.
Maarja: Avalike teenuste koostöökeskkond?
Urmo: Pole jõudnud tegeleda. Tööriist valmis, aga vajaksime inimest, kes kohalike 
omavalitsustega ja teenuseid osutavate vabaühendustega suhtleks, neid innustaks seda 
kasutama, andmeid värskendama jms. Pole jõudnud sellele raha otsida, et inimest 
palgata.
Kristina: Sellele peaks äriplaani kirjutama.
Liia: Äkki on sellest rahandusministeerium huvitatud või omavalitsusliidud?
Kristina: Või Teenusmajanduse koda?
Maarja: Teenusmajanduse koda pigem ei tegele sellega, omavalitsusliitudel pole 
võimekust.
Liia: MAK-ide MTÜ-konsultandid, või siis viia teemana EKAK-i ühiskomisjoni.
Urmo: Püüan kõigepealt Siseministeeriumiga üle rääkida, see võib olla võimalik siduda ka 
ühenduste rahastamise korrastamise programmiga. Kodaras on iseenesest selliseid 
tegevusi ette nähtud, järelikult peab ka raha olema.
Kristina: Mis saab Tatjana töökohast, kui ta lapsepuhkusele jääb jaanuaris?
Urmo: Otsime inimese, kes teeks venekeelset kommunikatsiooni ja ka aitaks EMSL-i 
ürituste ja tellimuskoolituste korraldamisega, mida seni tegi Elina, kes nüüdsest on poole 
kohaga ja keskendub kodanikuhariduse teemale. Uus inimene peab valdama vene keelt 
emakeelena laitmatult, eesti keelt vabalt ja olema organiseerimis-suuteline.
Kristina: Anna meile teada, kui otsima hakkad, siis saame soovitusi anda. Eelarve tabeli 
osas on mu meelest rumal, et selleks kulutatakse Alari tööaega. See peaks olema 
raamatupidaja ülesanne, kel oleks selline programm, kust oleks niisugune ülevaade ühe 
nupulevajutusega iga kuu kättesaadav. Tuleks uurida Janekilt, kas tal on selline programm 
ja kas ta oleks suuteline tootma iga kuu korrektset ülevaadet meie tuludest-kuludest 
tegevuspõhisena. Kui ei suuda, tasub ehk teisi pakkujaid vaadata ja öelda, kui palju see 
maksma läheb. Mulle ei meeldi Alari kulutamine selliseks tööks.

Selles päevakorrapunktis otsustamist ette nähtud ei olnud.

3) EMSLi 2012+ strateegia

Käsmus räägitu põhjal on peamiseks uueks suunaks koolidele suunatud tegevused, kus 
12. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis, kui õpitakse vabaühendusi, läheksid õpilased 4-5 
nädala jooksul tunniks-paariks nädalas mõnda kohalikku vabaühendusse tööle. Täites seal 
endale huvipakkuvaid ja jõukohaseid ülesandeid, õpiks ta organisatsiooni ka lähemalt 
tundma ja hiljem analüüsib selle tegevust oma praktika-kokkuvõttes.

Kristina: Kaasata tuleks VTA, teha riskianalüüs. Eriti peab mõtlema vabaühenduste 
ettevalmistamisele, et õpilastele ei antaks valesid ülesandeid, ei oodataks neilt valesid 
asju. Selles tahan kindlasti osaleda.
Sandra: Mis on selle korraldamisel EMSL-i roll ja mis kohalike ühenduste, koolide, 
õpetajate roll? Kes meilt täpsemalt teeb, kas Elina? Mina olen ka valmis praktiliselt poolelt 
aitama.



Urmo: Järgmisel õppeaastal võiksime Lääne-Virumaal teha 3-4 koolis piloodi, seal oleks 
meie roll idee “maha müüa”, aidata nii koole kui ka vabaühendusi selle korraldamisel, 
analüüsida kogemust ja siis seda laiendada juba teistesse kohtadesse. Pikas perspektiivis 
kindlasti ei jääks EMSL koole ja ühendusi igal aastal uuesti kokku viima, vaid kui see juba 
toimib, siis peaksid nad ise omavahel selle korraldamisega hakkama saama.
Kristina: Räägi Toomas Kruusimägiga, et kuidas see kooli direktori koha pealt paistab. 
Margo: Inglise kolledž on Elton kolledžist palju eeskuju võtnud. EMSL-i roll peaks olema 
eestvedaja, aga kohe algusest ehitada nii, et tekiks iseseisev suutlikkus suhelda koolidel 
ja ühendustel ise, inglased on suutnud nii selle ehitada. Ilmselt esimestel aastatel 
esimesed asjad ei lähe ka nii, Sbr-s kaua ju tehtud. Olulisem küsimus on see, et kui 
esimene kord õnnestub, et siis ehitada mingit laiemat. Enda jaoks peaks mõtlema, mis 
õnnestumine tähendab.
Kristina: Siin on nii palju erinevaid osapooli, kõigil peab tekkima ettekujutus, mis teeb selle 
koostöö edukaks ja mis mitte
Liia: Kaugem eesmärk oleks, et tekiks koolide ja ühenduste koostöövõrgustik, vastastikune 
huvi ja infovahetus ja usaldus
Sandra: Peab mõtlema, mis oleks vabaühenduse, õpetaja, direktori motivatsioon? 
Maarja: Mis need mõõtnäitajad peaks olema? Kooli jaoks on ilmselt oluline, et saab teha 
tunde huvitavamaks? MTÜ jaoks mõõdetav, et mul käisid regulaarselt abis käima 10 
õpilast ja läbi kelle ma saan promoda oma MTÜ tegevust.
Sandra: Oleks see osa ühiskonnaõpetuse kursusest? Sõltub mahust ka, äkki annab 
sellest teha eraldi valikkursuse gümnaasiumis, ainult neile, kes tõesti huvitatud ja ise 
valivad selle.
Margo: Inglismaal ei oleks ma seda tegema läinud, kui see olnuks valikkursus, aga ainult 
tänu sellele, et see oli kohustuslik ja ma selle läbisin, olen ma täna siin.
Sandra: Kas Inglismaa näol on meil see mudel olemas?
Urmo: Enam-vähem.
Margo: Hea mõte oleks ka see, kui ühte MTÜ-sse läheb mitu last.
Maarja: Ja kas tõesti on nii, et õpilane teeb seal MTÜ-s, mida iganes? Kujutan ette, et 
Naabrivalves võiks ta ju pigem minna patrullima, mitte istuda kontoris ja panna asju veebi?
Urmo: Mõte on osalt ka selles, et näidata, et vabaühendus võib olla karjäärivalik mistahes 
huvide korral. Et kui sa tahad saada ajakirjanikuks, siis ka sellel erialal on sul võimalik 
töötada vabaühenduses, et see pole ainult projektijuhtimine või heategevus. Eeldatavasti 
on osale lastest põnevam kaasa lüüa millegi korraldamises, vabaühenduse sihtrühmadega 
töötamises, osale võib-olla just rahulikum kontoritöö, näiteks seesama kodulehega 
tegelemine.

Urmo: Kas praegustest tegevustest on midagi, mida välja visata?
Kristina: Võibolla Hea Kodanik ja ngo.ee maha võtta? Nad võtavad liiga palju aega?
Liia: Kui töid on liiga palju, siis tuleb maha võtta.
Kristina: Lihtsalt väga vähe inimesi teeb liiga palju. Tuleb EMSLi staffi suurendada. 
Margo: Kuidas meil vabatahtlikega on?
Tarmo: ELF-is oleme üritanud vabatahtlike värbamisprotsessi rohkem jõudu panna. Ette 
mõtleme läbi ja kirjutame kuulutusse, viime läbi intervjuud ja siis kui leiame sobiva 
kandidaadi, siis võtame. Talgurindel on ressursipuudus hooajaliselt, nt suvel, siis on palju 
abi praktikantidest, siis ka ei võta esimest ettejuhtuvat, vaid püüame neid värvata ja 
soovitavalt pikaajaliselt. Sel aastal oli meil üks, kel oli üle nelja kuu ette nähtud praktika. 
Võime edaspidi öelda, et me alla kahe kuu ei võta.
Maarja: Vaadake asju ka niipidi läbi, mis on rahastajate ootused EMSL-ile? Palju meil on 
baaskohustusi ja palju jääb head puhvrit, et uusi intsiatiivi rahastada?



Liia: Eestkoste on üks oluline roll, suutlikkus selles valdkonnas nõuaks, et see resurss ja 
inimjõud peaks olema suurem. Kasvõi ühiskomisjonis osalemine nõuab mitte ainult 
kohaleminekut
Maarja: Teen ettepaneku, et juhatus koostab ülevaate, millised ressursid on täna olemas, 
millised on valikud. Eelarve on hästi ära jagatud rahastusallikate ja tegevuste kaupa, 
samamoodi võiks olla ka ajaline jaotus.
Kristina: Kuidas sa kujutad ette, et aeg tegevuste vahel jagunema peaks, mis on 
tähtsamad?
Liia: Need ideed tegevusteks on head ja vajalikud, aga me peaksime oskama hinnata 
ressursivajadust ja öelda, et selle või teise asjaga peaks näiteks tegelema üks inimene 
pidevalt. Kui suure mahuga töö on näiteks EKAK-i toimimise järelevalve, su kogemuse 
pealt saab seda ju enam-vähem hinnata?
Margo: Hea, kui see on su enda peas olemas, aga ma pole kindel, kas see on nõukogu 
tasandi küsimus. Kui sa tuled meie ette, et need on asjad, mida EMSL suudaks ära teha, 
siis see, kas sa mingil hetkel pead leidma juurde rahalist või inimressurssi, selles ma 
nõukogu liikmena ei pea kaasa rääkima. Mis nõukogu tööd lihtsamaks teeks, on see, kui 
tegevuste juures oleks mingid prioriteedimärgid. Kui aasta pärast näeme, et ressurss ei 
vea välja, siis on selge, mille lahti haagime, mille minna laseme.
Daniel: Ressursiasi on jah oluline, kui tahame strateegias kaasa rääkida.
Maarja: Ja küsimus on ka, et nõukogu ütleb oma prioriteedid. Võib-olla näiteks osa arvab, 
et see või teine tegevus pole üldse oluline.

Nõukogu otsustas: Urmo koostab nõukogule ülevaate sellest, kui palju on EMSL-il 2012 
praeguste jõudude juures tööaega ja kui palju mingi tegevus aega võtab.

Järgmine koosolek toimub 21.11 kell 16-18 EMSL-i kontoris.


