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Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu üldkoosoleku protokoll 
 
Aeg:   27.05.2016 
Koht:    Kultuurikatel 
Osavõtjad:   Osales või volitustega oli esindatud 41 liiget 
Koosoleku juhataja:  Martin A. Noorkõiv 
Protokollija:   Mari Öö Sarv 
 
Esitatud päevakord: 
1. 2015. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine 
2. Nõukogu liikmete valimine 
3. Hääletustulemuste avalikustamine ja protokolli kinnitamine 
 
 
Koosoleku rakendamine 
Üldkoosolek kinnitas päevakorra, koosoleku juhatajaks kinnitati Martin A. Noorkõiv ja 
protokollijaks Mari Öö Sarv. Häältelugejateks valiti Marek Jaakson, Katerina Danilova, Karl-
Joosep Volmerson. Vastu ja erapooletu ei olnud keegi. 
 
1. 2015. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine 
 
Maris tutvustas minevat nii tegudes kui numbrites. Vt Lisa 1. 
 
Küsimused:  
Tuulike Mänd uuris, millest EMSLi omatulu tuleb.  
Maris Jõgeva: peamiselt koosneb omatulu liikmemaksust, tellimuskoolitustest ja muudest 
tellimustöödest, suuremaks tööks on veel USAID-i indeksi Eesti raport, mille koostamine on 
lepingu järgi tasustatud töö. Veidi meile ka annetatakse.  
 
Siim Vahtrus Keskkonnaõiguse Keskusest küsis, kuidas EMSL tegevustoetust kasutab.  
Maris: Tegevustoetus on kokku 60 000 eurot, kasutame seda huvikaitsetööks, infotööks ja kontori 
ülalpidamiseks. Kolm tegevussuunda seotud kodanikuühiskonna arengukavaga – me ülesandeks 
on näiteks rahastamise korrastamine, õigusruumi parandamine, kodanikuühiskonna teavitus ja 
muu. Lepingu sõlmimisel otsisime EMSLi ja ministeeriumi eesmärkides ühisosa. 
 
Eva Truuverk Teeme ärast: Mis on EMSLi unistus, mis võiks olla täitunud enne järgmist sellist 
koosolekut? 
Maris: Tahakski klaarimaks saada järgmise viie aasta unistust ja selleks strateegiat pikalt 
arutades ja küsimusi küsides koostame. Tahaks, et järgmisel üldkoosolekul saaks kõiki me 
seatud eesmärke hinnata “rohelisega” ja öelda: “tehtud!”. Üks suur unistus on, et rohkem 
otsiksime koostööd ja leiaksime ühisosa üles. Koos ära tegemise tunnet tahakski tunda veel 
rohkem, no nagu siis kui Teeme ära! tuli.  
 
Karl Joosep, Tegusad Eesti Noored: Võrreldes 2014. aastaga oli 2015. aasta käive väiksem. Kas 
oli midagi, mis jäi puudu? 
Maris: Üks suurem summa me käibes on viimastel aastatel olnud Arvamusfestival ning EMSLi 
osa selle eelarvest on aasta-aastalt erinenud. Esimesel aastal käis EMSLi kaudu rohkem festivali 
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vahendeid, mullu juba vähem.Veel võib vahe tulla mõne suurema projekti lõppemisest. Suurem 
osa me eelarvest tulebki erinevate projektide kaudu, aastas on meil kokku 15-20 projekti. Kui 
kõigil väiksemgi vahe, koguneb suurem summa.  
 
Martin A. Noorkõiv: Kas see on probleem, et käive oli väiksem kui aasta varem? 
Maris: Ei, see ei ole veel probleem. Oleks vahe olnud suurem, no näiteks kolmandiku suurune, 
siis saaks järeldada, et oleme tõenäoliselt teinud senisest vähem. 
 
Tuulike Mänd: Viimati, kui otsisin, oli pea võimatu leida infot EKAKi ühiskomisjoni kohta. Ütlesid, 
et see tegutseb, kas kuskil on info selle kohta väljas ja täieneb? 
Maris: Siseministeeriumi lehel. Me oma kvartaliaruannetes, mida loodame, et olete pannud 
tähele, seal on ka EKAKi komisjonist juttu, kui see on vahepeal kokku saanud. Komisjon kohtub 
kaks korda aastas, peamiselt on teemaks olnud kodanikuühiskonna arengukava – koostamine, 
vahearuanne, arengukavaga seotud teemad.  
 
Ettepanek: Kiita aruanne heaks. 
Otsus: Vastu ja erapooletuid käsi ei tõusnud, poolthääli loeti kokku 37. Aruanne kiideti heaks. 
 
Maris tutvustas ka 2016. aasta plaane. Vt Lisa 1. 
Helen tutvustas Kogukonnapraktikat ja Aljona kodanikuharidusega tegelevate vabaühenduste 
andmebaasi. 
Siim tutvustas rahastamise variraportit ning hasartmängumaksu ümberkorraldamise võimalusi. 
 
2. Nõukogu liikmete valimine 
Nõukogus on põhikirja järgi 7–10 liiget. Tänavu sai ametiaeg täis Mari-Liis Jakobsonil, Martin A. 
Noorkõivul ja Margus Rinkil, ametisse jäi viis liiget. Valida tuleb seega vähemalt kaks, 
maksimaalselt viis liiget. Kui valida ka viis , saab ametisse astuv nõukogu jääda kaheks aastaks.  
 
Tarmo Tüür: kas nõukogu liikmed on ka nõus, et viiele kohale valitakse viie kandidaadi seast ja 
mis valimised need siis on? 
Maris: Mõtlesime sellele, et kas oleks põhjendatud väiksema nõukogu liikmete arvu kinnitamine 
lihtsalt sellepärast, et valimised ei jääks ära. Lahendasime selle nii, et liikmetel on võimalus anda 
igale kandidaadile nii poolt- kui vastuhääl, kasutage seda võimalust. Kui keegi viiest kandidaadist 
saab vastuhääli rohkem kui poolthääli, siis teda nõukogu liikmena arvestada ei saa. 
Otsus: Kõik on selle poolt, et valida viit nõukogu liiget. 
 
Üles seatud viis kandidaati, sulgudes esitajaliige: Ivo Visak (Eesti Üliõpilaskondade Liit), Leena 
Kivisild (Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon), Mari-Liis Jakobson (Avatud Eesti Fond), Martin A. 
Noorkõiv (Domus Dorpatensis), Toomas Roolaid (Päästeliit). 
 
Ivo Visak ja Mari-Liis Jakobson, Martin A. Noorkõiv ja Toomas Roolaid tutvustasid end ise. Leena 
Kivisilda tutvustas Anne Ensling, Eva Truuverk lisas omapoolse soovituse.  
 
Toimus salajane hääletus. 
 
Häältelugemiskomisjoni esimees Marek Jaakson tutvustas hääletustulemusi: (lisa 2) 
Välja anti 41, hääletussedelit, tagasi toodi 39. 
Martin A. Noorkõiv: poolt 37, vastu 2. 
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Mari-Liis Jakobson: poolt 37, vastu 2. 
Leena Kivisild: poolt 32, vastu 7. 
Ivo Visak: poolt 36, vastu 3. 
Toomas Roolaid: poolt 36, vastu 3. 
Ettepanek kinnitada hääletustulemus. Vastu ega erapooletuid pole. 
 
Otsus: Valida EMSLi nõukogu liikmeteks Martin A. Noorkõiv, Martin A. Noorkõiv, Leena Kivisild, 
Ivo Visak, Toomas Roolaid. 
 
Koosolek jätkus Mari-Liis Jakobsoni tagasivaatega Eesti kodanikuühiskonna suurematele 
väljakutsetele viimase 25 aasta jooksul (vt Lisa 3) ja lauaaruteludega EMSL ja 
kodanikuühiskonna vajadustest ja visioonist nendega toimetulemisel lähiaastatel.  
 
 
Lisa 1. Marise slaidid 
Lisa 2. Valimiskomisjoni protokoll 
Lisa 3. Mari-Liisi slaidid 
Lisa 4. Osalenute allkirjaleht 
 
 
Martin A. Noorkõiv      Mari Öö Sarv 
Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 



Vabaühenduste liit EMSL 
üldkoosolek, 27.05.2016 

Kultuurikatel,	Tallinn	



Päevakord:		

§  Koosoleku juhataja, päevakorra, protokollija ja häälte lugejate 
kinnitamine 

§  2015. aasta aruande tutvustus, arutelu ja kinnitamine 
§  Nõukogu liikmete arvu otsustamine, liikmete valimine 
§  Hääletustulemuste avalikustamine ja protokolli kinnitamine 
 
Tulevikuvaade:		
Kodanikuühiskonna arengulugu ja EMSLi roll selles. Mari-Liis 
Jakobson.  
Arutelu: millise muutuse järele on kodanikukühiskonna arengus 
vajadus? Mis seada prioriteediks EMSLi strateegias 2017-2020  

  
 



EMSL 2015	
	







Strateegiliste	ülesannete	täitmine	

Käivitada	
üldhariduskoolides	

programm	

Vabaühendused	kui	
demokraa<akool	

Vabaühenduste	
andmed	tasuta	
kä=esaadavaks	

Osaleda	avalikes	
diskussioonides	ja	
käivitada	neid	

Aidata	ühtlustada	
riigieelarvest	
rahastamise	
põhimõ=eid,	

maksusoodustused	

Seista	EKAKi	
koostööpõhimõtete	

järgimise	eest	

Koondada	ja	kaitsta	
vabaühenduste	

seisukoh<		

Koolitada	ja	nõustada	
partnereid	

Koguda,	toimetada	ja	
levitada	ees<	ja	
venekeelset	

informatsiooni	

Levitada	maailmas	
infot	ees<	

kodanikuühiskonnast	



TEGUTSEMISKESKKOND 



1.   VALITSUSE	VAHETUS:	
tegevuskava,	
koostöövormid	

2.	RAHA:	riigi	raha,	EL	raha,	
annetused	

3.	KOOSTÖÖ:	Ees<	
kodanikuühiskonna	
arengukontseptsiooni	
hindamine,	avatud	valitsemine	



Kohalolek	ja	huvi	
Haldusvõimekuse	

komisjon	
	

Ühinguõiguse	
revisjon	

EL	toetuste	
konsultatsioonid	

Avatud	
valitsemise	
partnerlus	

Vabaühenduste	
juh<de	

arenguprogramm	

Analüüs	ja	
intervjuud	 Kärajad	 Variraport	 HMM	

muudatused?	



VÕIMEKAD VABAÜHENDUSED 



VÕIMEKAD	
VABAÜHENDUSED	
	

VABAÜHENDUSED	KUI	
DEMOKRAATIAKOOL	
	
TULEVIKUGRUPI	
NÕUSTAMISPROGRAMM	JA	
KOOLITUSED	
	
KEVADKOOL:	KOOSLOOME	
	
SUVEKOOL:	LEGITIIMSUS,	
AVATUS,	VASTUTAVUS	
	
		
	



Vabatahtlik	
tegevus	

Avatud	
valitsemine	

Sotsiaalne	
innovatsioon	

Annetuste	
kogumine	

Kodanikuharidus	



HEA	KODANIKU	KASVULAVA	



KOGUKONNAPRAKTIKA	
755	ÕPILASE,	10	KOOLINI	
	
KODANIKUHARIDUSE	
KOALITSIOON	
	-	ET	PROGRAMMID	
OLEKS	LÄBIMÕELDUD	JA	
MÕJUSAD	
	
KODANIKUHARIDUSES	
OSALEVATE	
VABAÜHENDUSTE	
ANDMEBAAS	
	



Hea	Kodaniku	infokanalid	



LIIKMED	





EMSLil oli aasta lõpus 107 liiget, mitmed neist 
katusorganisatsioonid 

EMSLi liikmed on kõige ägedamad 
vabaühendused  

EMSL on liikmesorganisatsioon 
EMSLi liikmed on eeskujulikud liikmemaksu 

maksjad 
Liikmed võiksid julgemaltki tõstatada teemasid 



EMSL	ON	….	TEMA	INIMESED	



RAHAASJAD	





TEGEVUSPLAAN	2016	



Me	igapäevane	töö	tagab	vabaühenduste	kaasatuse	ja	
esindatuse	otsustes,	lisaks	juhime	eestkosteprotsesse	seal,	kus	
vabaühenduste	vajadused	muutusteks	kõige	teravamad	ja/või	
vajab	alustatu	lõpetamist:	annetamist	soodustav	
õiguskeskkond,	vabatahtlik	tegevus,	sotsiaalsete	e=evõtete	
õiguslikud	alused.		
	
Vabaühenduste	rahastamise	andmed	on	avalikult	
käMesaadavad.	
	
RahastamisprakPkate	korrastamiseks	teeme	tööd	polii<lise	
rahastamise	vähenemise	nimel,	sh	e=epanekud	HMNi	ja	nn	
katuseraha	korrastamiseks.	EMSLi	e=epanekud	toetavad	
tegevuskeskonna	paranemist,	ega	vähenda	rahastamisallikatele	
ligipääsu,	arvestavad	tasakaaluga	riigi	ja	KÜ	ülesannete	vahel	
	
	
	



Osaleme EKAKi kuulamise ning kolme komisjoni istungi 
ettevalmistamises: anname sisendi, ärgitame 
kodanikuühiskonna rollidest rääkima; (2) Avalikus 
diskussioonis viitame EKAKi põhimõtetele, põhjendame 
seoseid. (3) otsime koostöövisiooni tulevikuks 
 
Osaleme sihikindlamalt ja aktiivsemalt Arvamusfestivali 
sisu loomises, et kodanikuühiskonna teemad oleksid 
programmis ja vabaühendused nähtavad. 
 
Kogukonnapraktika on plaanijärgselt laienenud:  noored 
kaasatud, osalevad vabaühendused ja õpetajad on toetatud 
ja koolitatud. Programmil on oma mõju hindamise 
metoodika ning korraldatud info kogumine mõju 
mõõtmiseks 
	



Tugime vabaühendusi strateegiliseks huvikaitseks ja 
poliitikakujundamises osalemiseks 
 
Jätkame venekeelse arenguprogrammi läbiviimist ning 
kaasame tegevustesse uusi vabaühendusi, et EMSL oleks vene 
töökeelega vabaühenduste seas enam tuntud ja arvestatud" 
 
Koordineerime annetusi koguvate vabaühenduste 
võrgustikku, et annetuste kogumise hea tava leviks, oleks 
mõistetud ning hea annetuste koguja märk kasutuses.  
 
EMSL teenib kvaliteetsete tellimuskoolitustega piisavalt omatulu 
 
Igapäevane kodanikuühiskonna info ning ka arvamused 
kodanikuühiskonna teemadel on nii eesti kui vene keeles 
jagatud ning jõuavad rohkemate lugejateni. 
 



Eesti vabaühenduste elujõulisuse areng on jälgitud ja 
kommunikeeritud 
 
Kodanikuühiskonna aasta silmapaistvamad organisatsioonid ja 
eestvedajad on traditsiooniliselt esile tõstetud 
 
Vabaühendusteni jõuab enam infot maailmapraktikatest, me enda 
võrgustikes teatakse Eestis toimuvast 
 
EMSLi liikmed on kursis ja räägivad kaasa EMSLi seisukohtades 
ning osalevad me tegevustes. Kontor on kursis liikmete tegevuse, 
huvide ja ootustega EMSLile. 
 
EMSLi ühiskondlik roll on liikmetega kokku lepitud ja 
tegevusvalikud aastateks 2017-2020 paigas. 25. sünnipäeva 
tähistamisel vaatame tagasi kodanikuühiskonna arengusse ja EMSLi 
rollile selles 



KOGUKONNAPRAKTIKA 
  seisuga 2015.a lõpp 

kool = kogukond

mõju = piirkond



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KODANIKUHARIDUSEGA TEGELEVATE 
VABAÜHENDUSTE ANDMEBAAS



Hasartmängumaks:	
suurprojek<d	(aasta)	ja	väikeprojek<d	

2013	 2014	 2015	
EOK	 1	823	381	€	 1	907	664	€	 1	834	294	€	
väikeprojek<d	 1	624	579	€	 1	574	318	€	 1	280	903	€	
aastaprojek<d	 4	905	749	€	 5	607	014	€	 5	906	918	€	

8	353	709	€	 9	088	996	€	 9	022	115	€	

8	353	709	€	
9	088	996	€	 9	022	115	€	
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EMepanekud	vabaühenduste	
rahastamise	korrastamiseks		

•  Muuta	hasartmängumaksust	vabaühenduste	toetamise	
mudelit:	maksulaekumised	saab	suunata	ministeeriumide	
eelarvetesse,	et	korraldada	ministeeriumis	läbipaistvamal	
moel	tegevustoetuste	(seni	aastatoetused)	otsustamine,	
projek<konkursid	(seni	väikeprojek<d)	saab	ministeerium	
delegeerida	ka	rakendusasutusele	(nt	KÜSK,	Innove,	jt).	
Suunatud	raha	peab	olema	eraldatud	ministeeriumi	
üldisest	eelarvest,	et	seda	ei	saaks	“aukude”	lappimiseks	
kaotada.	Sellise	muudatusega	on	sotsiaal-,	haridus-	ja	
kultuurivaldkonnas	võimalik	kasutada	raha	palju	
läbimõeldumalt	valdkonna	eesmärkide	ja	vajaduste	
rahastamiseks	ning	korraldada	prak<kad	vastavalt	
rahastamise	juhendmaterjalile.		



Kuidas	edasi?	

•  Variraport 
•  Kohtumised HMN-I sihtrühmade ja 

ministeeriumitega  
•  Kokkulepe ja ettepanek 

seadusemuudatuseks  
•  Katuseraha osas pideva avaliku surve 

hoidmine  
 



NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE	
	



IVO	VISAK	
Üliõpilaskondade	Liit	



LEENA	KIVISILD	
	EMevõtlike	Naiste	Assotsiatsioon

	 	 			



MARI-LIIS	JAKOBSON	
	 	 	 	Avatud	EesP	Fond	



MARTIN	A.	NOORKÕIV	
	 	 	 	Domus	Dorpatensis	



TOOMAS	ROOLAID	
	 	 	 	Päästeliit	



EMSLi	strateegia	2017-2020	



MISSIOON:	miks	meid	vaja	on?	Kellele	ja	mida?	
1.	Kellele?	Mis	võrreldes	senisega	on	muutunud	sihtrühmade	rõhuasetustes?	
2.	Tegevussuunad,	teemavaldkonnad:	mida?	Mis	praegusega	võrreldes	peaks	
muutuma?	
3.	Kus?		
	

	
AIDATA	ARENEDA	

	VABAÜHENDUSTE	TEGEVUST/KODANIKUAKTIIVSUST	TOETAVAL	
KESKKONNAL	JA		

TUGEVDADA	ÜHENDUSTE	SUUTLIKKUST	SELLES	KESKKONNAS	
	TULEMUSLIKULT	TEGUTSEDA	

•  Liikumine	vabaühenduste	juurest	ühiskonna	poole	
•  Kas	kõigepealt	on	vaja	ak<ivseid	kodanikke	ja	siis	tuleb	kodanikuühiskond	

või	on	vaja	kodanikuühiskonda	ja	siis	tulevad	ak<ivsed	kodanikud?	
•  kas	“keskkond”	on	jäänud	samaks?		
	



SWOT:	TUGEVUSED	
	•  EMSL	omab	kodanikuühiskonnast	“suurt	pilP”	ja	me	eksperPis	ning	unikaalsus	

seisnebki	seoste	nägemises	ja	loomises		(7)	
•  EMSLi	maine	on	piisavalt	tugev,	me	oleme	“laua	taga”,	poliiPkakujundamises	

“kohal”	(3)	
•  EMSLi	ümber	on	kogunenud	ja	koguneb	jätkuvalt	palju	ägedaid	inimesi	

(liikmed,	nõukogu,	töötajad,	vabatahtlikud),	kellel	on	nii	tahe	kui	valmisolek	
kodanikuühiskonna	arengusse	ja	EMSLi	töösse	oma	osa	anda	(3)	

•  Rahvusvaheline	võrgus<k	ning	ligipääs	rahvusvahelistele	teadmistele	annavad	
juurde	eksper<isi	rääkida	kaasa	kodanikuühiskonna	arengut	puudutavatel	
teemadel	(2)	

•  EMSLi	iikmeskond	(105)	on	piisavalt	suur	ja	laiapõhjaline,	mis	annab	meile	
teadmise	ja	legi<imsuse	luua	kodanikuühiskonna	arendamisel	agendat	(1)	

•  Meil	on	toimiv	infoväli	oma	siht-	ja	sidusrühmadega	suhtlemiseks	nii	ees<	kui	
vene	keeles	(1)	

•  EMSL	on	rahaliselt	elujõuline,	oma	tegevuses	läbipaistev,	protsessid	toimivad	
häs<	



SWOT:	NÕRKUSED	
	

•  Kuna	tegevusvaldkondi	palju,	tegevus	killustunud,	tegeleme	
korraga	paljuga	ning	meeskonnasliikmed	on	üksi:	üksinda	on	mõju	
väiksem,	laialivalguvate	tegevuste	tõMu	EMSLi	sõnum	
kokkuvõMes	segasem	(6)	

•  Valikud	ja	töö	kvaliteet		sõltuvad	üksikutest	inimestest,	väikese	
meeskonna	tõMu	ei	ole	ka	piisavat	paindlikkust	ülesannete	
ümbermängimiseks		(3)	

•  EMSL	ei	ole	viimasel	ajal	olnud	teerajaja	rollis	ning	näidanud	üles	
innovaatlilsi	lahendusi	(3)	

•  Me	tegevuse	mõju	on	keeruline	mõõta	ja	näidata	(1)	
•  EMSLi	tugevused	-	näiteks	maine,	positsioon	–	pole	täielikult	

realiseeritud	(1)	
•  Kuna	rahastamine	on	suures	osas	projek<põhine,	ei	ole	EMSLil	ja	

ala<	ka	meeskonnaliikmetel	piisavat	rahalist	kindlustunnet	
•  Liikmed	on	pigem	passiivsed,	nende	osalus	väike	kuigi	nad	soovivad	

olla	kaasatud	ning	saada	EMSLi	tööst	kasu	
•  Kas	meil	on	võimalust	moodustada	koalitsioone,	millel	on	mõju?	



SWOT:	VÕIMALUSED	
•  Ühiskondliku	debaP	polariseerumine	on	toonud	välja	

palju	rohkem	akPivseid	inimesi-	me	võimalus	on	tegeleda	
nende	harimisega	väPmaks	äärmuslikkust	(5)	

•  Mõju	hindamise	oskuste	paranemine	ühiskonnas	ja	me	
enda	võimalus	suunata	vabakonda	oma	mõju	hindama,	
näitama,	aitab	vabakonna	mõjukust	suurendada	(4)	

•  Globaliseerumine	ja	suurem	rahvusvaheline	läbikäimine	
annab	võimaluse	rohkemate	teadmiste	ja	oskuste,	
eksper<isi	kasutamiseks	me	töös	(3)	

•  Elanikkonna	vananemine	toob	juurde	suure	hulga	inimesi,	
keda	kodanikuühiskonda	kaasata		(2)	

•  Tehnoloogiline	areng	annab	uued	võimalused	
annetamiseks,	kaasamiseks	(1)	



SWOT:	OHUD	
	

•  Rahvusvahelised	kriisid	sunnivad	riiki	tegelema	stabiilsusega	ning	
arengute	(sh	kodanikuühiskonnaga	seotud	teemad	ei	saa	piisavalt	
tähelepanu	(5)	

•  Vabaühendustel	pole	katust	vaja,	EMSL	kaotab	oma	tähtsuse	(5)	
•  Avalikku	raha	jääb	vähemaks	ja	seda	on	võimalik	kasutada	

tegevusteks,	mis	pole	EMSLi	põhieesmärkidega	seotud	(4)	
•  Konkurents	headele	töötajatele	suureneb.	Professionaalsel	

kodanikuühiskonnal	pole	tööandjana	pakkuda	töötajale	lisaväärtust	
–	palka	maksta	saab	vähem,	ühiskondlikku	eneseteostust	
võimaldavad	ka	avalik-	ja	ärisektor.	

•  Polii<line	kord	muutub	ja	kodanikuühiskonnal	pole	enam	senistki	
mõju.	Suureneb	sõltuvus	valitsusest	nii	ressursside	kui	tegevuse	
iseseisvuse	osas.	



VISIOON	
•  Kuidas	kirjeldame	oma	missiooni,	kui	see	on	täidetud?	
•  Millised	on	konkreetsed	fak<d?		
•  Milliste	näitajate	järgi	hindame,	kas	me	oleme	missiooni	täitnud?	

	
Praegune	visioon:		

Ees<s	on	tugev	kodanikuühiskond,		
kus	inimesed		

saavad	(keskkond),	tahavad	(hoiakud)	ja	oskavad	ak<ivselt	osaleda	

Võimalik	visioon:	aastal	2020	on	...	

Palju	häid	kodanikke	
Oleme	polii<kas	piisav	jõud	
vabaühendused	on	kuuldud	ja	arvestatud	
Vabaühendused	lahendavadki	ühiskondlikke	probleeme	
Osalemiseks	on	võrdsed	võimalused	



Vabaühenduste mõju 

Kaitstud 
kodanikuruum: 

kodanikualgatuseks 
soodus keskkond 

Kodanikuharidus:	
rohkem	häid	

kodanikke	kes	valmis	
muutusi	ellu	viima	

Vabaühendustel	on	
mõjusaks	

tegutsemiseks	
piisavad	ressursid	

Eestvedajate	
võimekus	

probleemidega	
tegelemiseks	

Vabakonna	
iden<teet,	ühised	

huvid	on	
sõnastatud	

Ühiskondlik	
sidudus,	sallivus	ja	

arvestamine	



Strateegiaarutelu	eesmärgid:		
	

•  kontrollida,	kas	pinnale	jäänud	teemad	on	
päriselt	olulised	ja	millist	muutust	neis	ootame	

•  sisustada	prioriteediks	kippuvad	märksõnad	-	
mida	need	meile	tähendavad,	kas	saame	
ühtmoodi	aru	EMSLi	võimalustest	ja	rollist,	millel	
peaks				

•  täpsustada	vajadused	ning	koguda	e=epanekuid		
•  kontrollida,	ega	ole	teemasid,	mis	jäänud	
fookusest	välja,	ent	on	olulised	



•  MIS	SEE	TEEMA	MINU	JAOKS	TÄHENDAB?	
•  MIKS	SEE	TEEMA	ON	TÄHTIS?	KUS	KING	
PIGISTAB?	

•  MIDA	MEIE	SAAME	ÄRA	TEHA	JA	MIDA	TEISED	
SAAVAD	ÄRA	TEHA?	

	
KAS	MIDAGI	JÄI	KRIPELDAMA	JA	TAHAKS	
LISADA?		



Mis	edasi	saab?	

Kokkuvõ=ed	aruteludest:	Ci<zen	OS	platvormil	on	
need	koos	ja	saab	kommenteerida	

Võimalike	stsenaariumite	hindamine,	ressursside	
hindamine	

Mõju	mudeli	joonistamine:	kuidas	jõuame	
eesmärkideni	

Millist	organisatsiooni	on	eesmärkideks	vaja?	
Tegevusmudeli	täpsustamine	

Tegevuste	täpsustamine,	tegevuskava	ja	eelarve	
	









25+ aastat Eesti 
kodanikeühiskonnas: 
kuidas vaadata 
tulevikku? 

Mari-Liis Jakobson 



Eellugu: Suurte eesmärkide 
ajastu 

-  Kodanikeühiskond kui liikumiste ühiskond 
-  EV aegsete traditsioonide elustamine 
 
-  Taasiseseisvumine kui suur eesmärk 



I Iseseisev, demokraatlik… 
ellujäämisühiskond?  
-  Idealism-naivism taandumas, tagasihoidlik arusaam 

modernse lääneliku kodanikeühiskonna toimimisest 
-  Poliitilise kodanikeühiskonna kõrvaletõrjumine 
-  Majanduslangus 
-  Nõukogude aegne pärand organisatsioonikultuuris 
-  Turuideoloogia 

-  Appi tulevad välisfondid 

-  Raskused ametliku regulatsiooniga 
-    



II kodanikuühiskonna 
institutsionaliseerumine 

-  Arusaam, et kodanikuühiskonna arengu eelduseks on  
koostöö poliitilise tasandiga 

-  Kodanikuühenduste tegevussuutlikkus 



III Tähelepanu 
tegevuskeskkonnale 
-  Õiguskeskkonna detailid 
-  Avaliku võimu hoiakud 
-  Laiema avalikkuse suhteliselt 

ähmane arusaam kodanikuühiskonna 
toimimisest 



IV Me oleme tõsiseltvõetavad, 
tegelt ka! 

-  Kodanikeühiskonna püüded võtta tagasi n-ö poliitilist 
rolli ja edendada osalusdemokraatiat 
-  Majandusbuum 
-  Avalikkuse teadlikkuse ja osalemishuvi kasv 
-  Professionaliseerumine ning kihistumine ühenduste 

hulgas 



V Läbipaistvama ja enese-
küllasema sektori suunas  

-  Majanduskriisi järelmõjud 
-  Protestitsükkel 
-  Jätkuv professionaliseerumine (ja polariseerumine) 



Mida võtta kaasa ajaloost?  
-  Enamasti võtab probleemide sõnastamisest lahenduseni 

jõudmine aastaid (kui mitte aastakümneid)  
-  Vaheetappe ei tohi võtta lõppjaamana. 

-  Samas on vaja aeg-ajalt uusi ja n-ö värskendavaid teemasid, 
et vabakond ei tunduks „kaevikusõdalasena“, kes „ikka veel 
sama plaati ketrab“.  



Mida võtta kaasa ajaloost?  
-  Areng ei toimu lineaarselt, 

vaid sageli ka sattumuslikult.  

-  Oluline tunda ära, kuidas 
erinevad sattumuslikud 
sündmused võimaldavad 
arengut suunata. 








