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Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu üldkoosoleku protokoll 
 
Aeg:   22.05.2015 kl 13-16 
Koht:    Vaba Lava 
Osavõtjad:   Osales või esindatud 50 liiget 
Koosoleku juhataja:  Margo Loor 
Protokollija:   Alari Rammo 
 
Esitatud päevakord: 
1. 2014. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine 
2. Nõukogu liikmete valimine 
 
 
Koosoleku rakendamine 
Üldkoosolek kinnitas päevakorra, üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Margo Loor ja protokollijaks 
Alari Rammo. Häältelugejateks valiti EMSL-i töötajad Maiu Uus, Mari Öö Sarv ning koosoleku 
esindajana andis üldkoosolekul end üles külalisena kutsutud Marten Lauri. Vastu ja erapooletu ei 
olnud keegi. 
 
1. 2014. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine 
 
Maris tutvustas minevat ja tulevat. Vt Lisa 1. 
 
Ants Johanson: Kas igipõline liikmemaksude teema on olnud tähelepanu all? Ootame pigem 
rahastust fondidelt ja programmidelt kui panustame ise. Vabatahtlikku tööd panustatakse, aga 
liikmemaksuga mitte. 
Maris: EMSLil ei ole liikmemaksuga probleeme olnud, kuid liikmemaksud on väike osa eelarvest. 
Kas liikmed peaksid panustama? Ootame seda muidugi. Need liikmed, kes peavad osalemist 
tähtsaks, neile pole liikmemaks kunagi probleem olnud. 
Alari: EMSLina saame näidata eeskuju, aga me ei saa igale kodanikule öelda, et ta kodukoha 
seltsile raha annaks. 
Maiu: Avaliku sektori ressurss on ka vähenemas, sellega tuleb arvestada. 
Ants: Mõtteviisi muutus on oluline, kui seda on võimalik enam muuta. Fondide võimaluste juures 
on mõtteviis kuidagi ära kadunud. Lihtne kritiseerida, aga peaks propageerima. 
 
Ettepanek: Kiita aruanne heaks. 
Otsus: Vastu ja erapooletuid ei olnud. Poolthääli seetõttu ei loetud. Aruanne kiideti heaks. 
 

2. Nõukogu liikmete valimine 
Nõukogus on põhikirja järgi 7-10 liiget. Tänavu lahkusid nõukogust Hille Hinsberg ja Rasmus 
Rask, mistõttu langes liikmete arv kuuele. Valida tuleb seega vähemalt üks liige. 
 
Üles seati kaks kandidaati, sulgudes esitajaliige: Madle Lippus (Linnalabor) ja Jannus Jaska 
(Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik). 
 
Otsustada tuleb, mitu valida. 
 
Ettepanek: Jätkata 8-liikmelise nõukoguga. 
Hääletus: Vastuhääli ei olnud, erapooletuks jäi 3 liiget, poolthääli seetõttu ei loetud.  
Otsus: Valida kaheksaliikmeline nõukogu ehk kaks uut liiget. 
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Jannus Jaska tutvustas end ise, Teele Pehk tutvustas Madle Lippust. Toimus kirjalik hääletus. 
 
Marten Lauri tegi teatavaks tulemused (Lisa 2): 
Hääleõiguslikke liikmeid kohal 50, valimiskasti jõudis 48 sedelit, üks neist oli kehtetu. 
  
Hääletustulemused: Madle Lippus 41 häält,  Jannus Jaska 42 häält 
 
Otsus: Valida EMSLi nõukogu liikmeteks Madle Lippus ja Jannus Jaska. 
 
Lahkuvatest nõukogu liikmetest tänati Hille Hinsbergi ja Rasmus Raski. 
 
Koosolek jätkus Caroline Slococki (Lisa 3) ja Alari Rammo ettekannetega ning lõppes aruteluga 
kodanikuühiskonna hetkeseisust. 
 
 
Lisa 1. Marise slaidid 
Lisa 2. Valimiskomisjoni protokoll 
Lisa 3. Caroline’i slaidid 
Lisa 4. Osalenute allkirjaleht 
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Üldkoosolek 2015 

 
 
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu  
üldkoosoleku päevakord  
 
I Ametlik osa 
§  Koosoleku juhataja, päevakorra, protokollija ja häälte lugejate 

kinnitamine 
§  2014. aasta aruande tutvustamine ja kinnitamine 
§  Nõukogu liikmete valimine 
 
II Ettekanded ja diskussioon 

§  Caroline Slocock, Civil Exchange 
§  Alari Rammo, EMSL 
§  arutelu 

 
Lõpetame kell 16.00 
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AASTA 2014 
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HUVIKAITSE: OOTUSTE 
ETTEPANEKUTEKS SÕNASTAMISE AASTA 
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Vabaühenduste liit EMSL tunneb muret leviva 
kuulduse tõttu, et moodustataval valitsuskoalitsioonil 
on plaanis kaotada valitsuses regionaalministri koht. 
Juhime tähelepanu, et ministri ülesannete 
ümberjagamisel ei tohi ununeda ega arvestamata 
jääda valitsuse roll  kodanikuühiskonna arendamisel.  

Kordame ka oma teist 
ettepanekut võimaldada selgi 
perioodil teatud tingimustel 
mitterahalist 
omafinantseeringut. Kui 
toetuse taotlejalt eeldatakse 
näiteks 10% suurust 
omapanust, ei ole vahet, kas 
ta panustab raha või muid 
ressursse.  

Paneme ette, et aastaruandel võiks piisata vaid ühe juhatuse liikme 
allkirjast nagu äriühingutelgi. Seda, et üldkoosolek on aastaaruande 
kinnitanud, me ju eeldame ega kontrolli. Kui tõesti üks juhatuse liige 
tegutseb kolleegide ja üldkoosoleku tagaselja, on selle vältimine ikkagi 
teiste isikute elementaarne hoolsuskohustus ja nende vastutus, kus riigi 
näiline abikäsi teeb elu hoopis keerulisemaks.  
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VÕIMEKAD VABAÜHENDUSED: 
ENESE SISSE JA KAUGEMALE TULEVIKKU 
VAATAMISE AASTA 

KEVADKOOLIS OSALEJAID 97 
SUVEKOOLIS  OSALEJAID 94  
ARENGUPROGRAMMI LÕPETAS 27 
KÄSIRAAMATUID SAI VALMIS 2 
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ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVAGA LIITUJAID 
AASTA LÕPUKS 58 

§  Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav 
§  Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks 

annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse 
kasutamisega soovitakse saavutada 

§  Annetuse tegemiseks ei avaldata survet 
§  Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse 

abivajaja õigusi privaatsusele 
§  Annetustena kogutud raha kasutatakse 

heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt 
§  Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused 

 

HEA KODANIKU KASVULAVA: 
KOGUKONNAPRAKTIKA KASVAMISE JA 
KINNISTUMISE AASTA 
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1248 1329 1384 
1635 1703 

3006 2952 2973 2973 2908 

960 955 944 944 930 

dets aprill juuni okt jaan 

Hea kodaniku infokanalid 2014 

FB eesti  vene 
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RAHAASJAD 
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LIIKMESKOND 

2014. aastal liikmeid:  
§  liitus 6 
§  lahkus 3 
§  aasta lõpuks kokku 108 
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MEESKOND 
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PLAANID AASTAKS 2015 

§  UUE VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMM: reageerimisvalmidus ja töö selle 
nimel, et 2015 kevadel tööle asuva valitsuse tegevusprogramm toetaks 
vabaühendustes oleva potentsiaali kasutussevõttu 

•   EURORAHA KASUTAMINE: osaleme seire- ja  valdkonnakomisjonide 
töös ja loome koostöövõrgustiku, mis toetab vabaühenduste 
kaasarääkimist ning ühiste huvide eest seismist eurotoetuste 
kasutamise järelevalves. 

•   RAHASTAMINE: Hoiame avalikkuse, ametkonna ja vabaühenduste 
tähelepanu vabaühenduste rahastamise korrastamise vajadusel ning 
toetame juhendmaterjali levikut ja kasutuselevõttu 

•   ÕIGUSKESKKOND: osaleme sotsiaalse ettevõtluse õiguskeskkonna 
analüüsis ja parandamises; osaleme vabatahtliku tegevuse 
õiguskeskkonna parandamises; annetamist soodustava õiguskeskonna 
parandamises. EKAK: osaleme aktiivsemalt ühiskomisjoni töös ning 
selgitame arengukontseptsiooni põhimõtteid 

•   EKAK: osaleme aktiivsemalt ühiskomisjoni töös ning selgitame 
arengukontseptsiooni põhimõtteid 

•   AVATUD VALITSEMINE: osaleme AVP ümarlaua ja koordineeriva kogu 
töös ning koostöös e-Riigi Akadeemiaga viime avatud valitsemise 
põhimõtted kohalikesse omavalitsustesse 
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•   ARVAMUSFESTIVAL: jätkame Arvamusfestivali 
korraldamises osalemisttagame Festivali 
professionaalse  teenindamise 

•   VALIMISTE VALVURID: valvame valimiste hea tava 
järgimist ning selgitame seda avalikkusele 

•   KOGUKONNAPRAKTIKA: laiendame kogukonnapraktikat 
ning täiendame selle sisu (20 uude kooli aastas, 600 
õpilast aastas, vabaühendused kaasatud ja nad ise 
võimekad õpilaste kaasajad   

 

•   DEMOKRAATIAKOOL: arutelu- ja nõustamisprogramm 
vabaühendustele üle Eesti sellest, kuidas olla heaks 
demokraatiakooliks 

•   NÕUSTAMINE: nõustame vabaühendusi igapäevastes 
juriidilistes- ja juhtimisküsimustes, väliskeskkonnaga 
toimetulemisel 

•   VABAÜHENDUSTE JUHTIMISPROGRAMM: töötame välja ja 
käivitame arenguprogrammi  vabaühenduste juhtidele 

•   TRADITSIOONILISED SUURKOOLITUSED: toimuvad 
traditsiooniline kevad- ja suvekool 

•   TELLIMUSKOOLITUSED: pakume kvaliteetseid koolitusi 
•   VENEKEELSED VABAÜHENDUSED: vene töökeelega 

vabaühendused on saanud nõu organisatsiooni arenguks  
•   USAID-i indeks: analüüsida Eesti vabaühenduste elujõulisuse 

arengut 
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•   HEA KODANIK: anname välja kodanikuühiskonna teemalist 
ajakirja laiemale publikule ja laiema levikuga, osa kuludest 
teenime tasa 

•   NÄDALAKIRI:  igal nädalal jagame uudiseid 
kodanikuühiskonnas ja kodanikuühiskonnale eesti ja vene 
keeles 

•   VÄLISKOOSTÖÖ ja -KOOLITUSED: osaleme aktiivselt 
ENNA ja CIVICUSe (+AGNA) töös ning vahendame infot 
vabaühendustele  

•   LIIKMETEGEVUSED: kohtumised, vahendatud abi 
vabatahtlikelt ning  arutelud ja kogemustevahetus 
liikmeklubides 

•   AASTA TEGIJAD: kodanikuühiskonna aasta 
tähelepanuväärsemad sündmused, silmapaistvamad inimesed 
ja organisatsioonid on tunnustatud. Tunnustada ja levitada 
parimaid praktikaid.  

•   EMSL on võimekas, mõjus ja saavutab seatud eesmärgid  

KÜSIMUSED JA ARUANDE 
KINNITAMINE 
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NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE 

1. JANNUS JASKA 
 
2. MADLE LIPPUS 
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The	  future	  of	  the	  voluntary	  sector	  -‐	  
lessons	  from	  the	  UK	  	  

	  
Caroline	  Slocock	  

	  Caroline	  Slocock	  
Director	  of	  Civil	  Exchange	  
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A	  	  turning	  point…	  

	  	  
“The	  voluntary	  sector	  risks	  declining	  over	  the	  next	  	  ten	  years	  into	  a	  
mere	  instrument	  of	  a	  shrunken	  state,	  voiceless	  and	  toothless,	  unless	  it	  
seizes	  the	  agenda	  and	  creates	  its	  own	  vision..”	  Professor	  Nicholas	  
Deakin	  
(author	  of	  the	  UK’s	  Compact)	  
	  
“We	  need	  to	  move	  from	  being	  simply	  ‘campaigners’	  and	  ‘doers’	  to	  
becoming	  ‘changemakers’	  and	  ‘enablers’.”	  Paul	  Farmer,	  CEO	  of	  Mind,	  
now	  Chair	  of	  umbrella	  organisaQon	  for	  Charity	  CEOs,	  ACEVO	  
	  
“We	  	  need	  a	  bolder	  	  charity	  	  sector…that	  fights	  with	  everything	  in	  us	  to	  	  
avoid	  becoming	  the	  poverty	  industry..”	  	  Danny	  Kruger,	  CEO,	  Only	  
Connect	  
	  
	  

RelaQonship	  with	  the	  state?	  

•   The	  state	  wants	  the	  voluntary	  sector	  to	  help	  it	  
cut	  costs,	  reshape	  services,	  engage	  with	  public	  

•   PotenQal	  to	  deliver	  posiQve	  change	  
•   But	  danger	  of	  “mission	  driW”	  	  
•   Not	  just	  about	  money,	  but	  also	  much	  greater	  
power	  of	  the	  state	  
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Panel	  on	  the	  Independence	  of	  the	  
Voluntary	  Sector	  

•   Set	  up	  to	  review	  what	  was	  happening	  to	  	  
independence	  

•   Concluded	  there	  was	  a	  serious	  problem	  for:	  
–   Independent	  purpose	  –	  money	  must	  follow	  mission,	  
not	  mission	  following	  the	  money	  

–   Independent	  ac.on	  –	  acQon	  that	  pursues	  	  purpose	  
and	  meets	  needs	  

–   Independent	  voice	  –	  ability	  to	  voice	  concerns	  about	  
public	  services,	  not	  just	  deliver	  them	  

•   For	  example,	  women’s	  refuges	  

A	  challenging	  context	  	  

•   State	  funding	  has	  become	  increasingly	  important	  
•   Contract	  culture	  creates	  pressure	  to	  become	  less	  
specialist,	  bigger,	  more	  managerial,	  like	  
businesses	  

•   CompeQQon	  divides	  the	  sector	  
•   Diversity,	  different	  interests,	  parQcularly	  between	  
large	  and	  small,	  make	  it	  even	  harder	  

•   Loss	  of	  disQncQve	  idenQty	  
•   Voice	  of	  the	  sector	  under	  parQcular	  threat	  
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ParQcularly	  important	  now	  

•   Democracy	  needs	  different	  voices	  and	  ways	  of	  
expressing	  them;	  people	  expect	  more	  power	  
to	  shape	  services	  and	  voluntary	  sector	  is	  a	  
trusted	  channel;	  tradiQonal	  poliQcs	  in	  decline	  

•   Disempowered	  need	  voices	  to	  speak	  up	  on	  
their	  behalf,	  because	  services	  oWen	  don’t	  
work	  well	  for	  them,	  needs	  ignored	  

•   State	  wants	  to	  find	  new	  ways	  of	  doing	  things,	  
parQcularly	  around	  prevenQon	  

What	  is	  the	  soluQon?	  

•   Underlying	  cause:	  loss	  of	  idenQty	  and	  respect	  
for	  the	  disQncQve	  contribuQon	  of	  the	  
voluntary	  sector	  

•   Sector	  must	  arQculate	  where	  it	  	  adds	  value	  and	  
set	  its	  own	  direcQon	  –	  collecQvely	  

•   In	  UK,	  looking	  for	  a	  Commission	  on	  future	  of	  
the	  voluntary	  sector	  
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What	  makes	  the	  voluntary	  sector	  
disQncQve	  	  

•   Able	  to	  generate	  community	  resources	  and	  
strengthen	  communiQes	  

•   Knowledge	  about	  what	  works,	  esp	  on	  
prevenQon	  

•   OWen	  more	  “joined	  up”	  	  
•   “Mutuality	  and	  reciprocity”	  in	  relaQonships	  
•   A	  network	  and	  voice	  on	  behalf	  of	  marginalised	  
•   But	  it	  is	  also	  becoming	  harder	  to	  define	  	  
	  

Some	  reflecQons	  
“We	  have	  the	  capacity	  to	  act	  as	  a	  ‘currency	  converter’	  
between	  what	  the	  economist	  Edgar	  Cahn	  calls	  the	  ‘core	  
economy’	  of	  family,	  friendship	  and	  community,	  and	  the	  ‘cash	  
economy’	  where	  everyone	  and	  everything	  must	  be	  paid	  for."	  	  

	  Kathy	  Evans,	  Children	  England,	  umbrella	  organisaQon	  for	  
	  children’s	  chariQes	  

	  
"Merciful,	  non-‐judgemental,	  believing	  in	  you,	  are	  not	  phrases	  
anyone	  would	  commonly	  associate	  with	  state	  social	  security	  
provision....	  Voluntary	  organisaKons	  can	  jusKfiably	  occupy	  a	  
different	  and	  complementary	  space.”	  	  

	  Chris	  Mould,	  Chairman,	  Trussell	  Trust,	  which	  operate	  food	  
	  banks	  
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Recovering	  the	  mojo	  

“I	  think	  the	  voluntary	  sector,	  to	  the	  extent	  that	  it	  
is	  definable	  at	  all,	  has	  a	  responsibility	  to	  both	  
comfort	  and	  disturb.	  	  We	  do	  the	  comforKng	  
well	  enough	  in	  2014	  but	  what	  of	  the	  
disturbing?	  	  Ministers	  would	  have	  us	  say	  less	  
but	  in	  truth	  we	  haven’t	  said	  enough…My	  first	  
and	  biggest	  plea	  to	  the	  sector	  in	  the	  coming	  
years	  –	  recover	  the	  mojo,	  raise	  the	  voice,	  
revive	  the	  anger.”	  	  David	  Robinson,	  
Community	  Links	  

Some	  ideas	  for	  a	  future	  direcQon	  
•   Sector	  creaQng	  its	  own	  vision	  and	  agenda	  	  
•   A	  clear	  mission:	  prevenQon,	  creaQng	  “agents	  of	  
change,”	  working	  with	  others	  

•   Social	  value	  much	  befer	  recognised,	  supported	  
•   ‘Local	  first’	  as	  the	  default	  switch,	  power	  devolved	  
•   Sector’s	  voice	  raised	  and	  heard,	  an	  effecQve	  
Compact	  

•   Co-‐designing	  befer	  public	  services	  through	  more	  
collaboraQon,	  less	  compeQQon	  

•   New	  kinds	  of	  funding	  
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Some	  quesQons	  

•   How	  will	  your	  voluntary	  sector	  evolve	  over	  the	  
next	  10	  years?	  

•   Are	  you	  facing	  a	  choice	  between	  campaigning	  
and	  delivering?	  

•   Between	  narrow	  organisaQonal	  interests	  or	  
working	  together	  to	  create	  common	  good	  in	  
society?	  










