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Jah,äraloidu!

Jah,äraharju!

Kuiheaon–hõiska!

Kuihalbon–karju!

(AugustSang)

Teenuste osutamise kõrval on huvikaitse ehk eestkoste (ingl advocacy) üks ka-
hest vabaühenduste peamisest tegevusest ühiskonnas. Sageli on mõlemad ühes 
organisatsioonis omavahel läbi põimunud.  Olgu siis omal algatusel või kel-
legi tellimusel mõnd teenust osutades – näiteks hoolitsedes vanemateta laste 
eest, andes töötutele nõu, kogudes abivajajatele annetusi, hooldades puisniite, 
pakkudes inimestele võimalusi armsa hobiga tegeleda jne – on vabaühendusel 
võimalik vahetult kellegi või millegi heaks midagi ära teha. 

See annab ka huvikaitsetööks väga vajalikku infot tegeliku olukorra ja 
probleemide kohta – sellise kogemusega vabaühenduse autoriteet on tugevam 
kui ainult teoreetikute oma. Teenuse osutamine on aga piiratud nende inimeste 
ja paikadega, kelle-millega sa tegeleda jõuad. 

Eestkostega tegeledes mõjutab vabaühendus seevastu kedagi teist tegutse-
ma – Riigikogu, valitsust või kohalikku võimu langetama mõnd vajalikku ot-
sust, äriettevõtet loobuma plaanist rajada loodust reostav tootmine, avalikkust 
käituma mõistlikumalt vms. Pannes ka teised inimesed ja organisatsioonid 
oma heade eesmärkide nimel tööle, võib vabaühendus saavutada ühiskonnas 
palju suuremaid muutusi kui omaette pusides.

Suhetes avaliku võimuga tähendab huvikaitse sisuliselt poliitika (ingl policy) 
kujundamises osalemist, nii et olge ettevaatlik kuulutamisega “Meie poliitikaga 
ei tegele!”, kui tahate kinnitada hoopis sõltumatust erakonnapoliitikast (politics).

Selles käsiraamatus olemegi püüdnud kirjutada sellest, kuidas huvisid hästi 
kaitsta. Nagu ka teised “Hea kodaniku tööriistade” sarja õppematerjalid ja koo-
litused, ei ole see näpuga näitav ja õigeid vastuseid loetlev õpik. Vabaühenduste 
liidu EMSL 20 tegevusaastat on meile õpetanud, et harva on mõni lahendus 
igas olukorras võrdselt hea. Olulisemaks peame arusaamist teemast, õppimis-
võimet ning julget pealehakkamist. Nõnda oleme siia kirja pannud enda ja teis-
te kogemusi ning mõtteid, milleni oleme nende kaudu jõudnud. Loomulikult 
tuleb neid aina juurde ning seepärast soovitame vaadata ka Hea Kodaniku info-
väravasse www.ngo.ee/teabekeskus, kus kõik käsiraamatu tekstid samuti üleval 
ning igaühel on võimalus neid oma tähelepanekute ja soovitustega täiendada.

Sissejuhatus
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Käsiraamat on osa EMSL-i, Praxise ja Siseministeeriumi paremate poliiti-
kate projektist, mis kestis 2008–11, kus meie eesmärgiks oli muuta kaasamist 
paremaks ning tõsta nii kaasajate kui ka kaasatavate suutlikkust. Projekti rahas-
tas Tarkade Otsuste fond ning muudest tegevustest ja tulemustest saab lugeda 
www.ngo.ee/tof. 

Autorist

Urmo Kübar tegeleb vabaühenduste liidu EMSL juhatajana huvikaitsega pea-
aegu iga päev. Olgu siis poliitikute või ametnikega suheldes või avalikkuse ees 
sellest rääkides, miks tugevat kodanikuühiskonda ja vabaühendusi vaja on ning 
kuidas nende arengule hoogu anda. Või hoopis vabaühendustega samu teema-
sid arutades, neid nõustades ja koolitades. Ülikoolis on ta õppinud ajakirjan-
dust ja politoloogiat ning enne EMSL-i tulekut töötanud nii ajalehetoimetustes 
kui ka erakonnas. Koos Hille Hinsbergiga on ta kirjutanud ka “Kaasamise käsi-
raamatu vabaühendustele ja ametnikele”.

Abilistena osalesid käsiraamatu kirjutamises Kristina Mänd (“Olulised mõis-
ted huvikaitses”), Rait Talvik (“Huvikaitse plaanimine”) ning Alari Rammo 
ja Anna Laido (“Huvikaitse tegevused”). Samuti andsid nõu ning jagasid oma 
mõtteid mitu projektis osalenud organisatsiooni. Aitäh selle eest!

EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes teeb kõik endast 
oleneva, et Eesti inimesed tahaksid, saaksid ja oskaksid olla head, aktiivsed ja 
arukad kodanikud.
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PROBLEEM

Eestkoste
Selles käsiraamatus räägime eestkostest kui vabaühenduste tegevusest oma liik-
mete, sihtrühmade, teema või piirkonna huvide, väärtuste ja õiguste esinda-
misel ja kaitsmisel. Eestkostetegevustega mõjutatakse teisi midagi tegema (või 
just mitte tegema), olgu tegu siis mõne konkreetse otsuse vastuvõtmisega või 
hoiakute ja käitumise muutmisega. 

Eestkoste, huvikaitse ja lobitöö
Eteestkosteloneestikeeleskateinetähendus(õigussuhe,millemäärabkohuspiira-
tudteovõimegaisikuõigustekaitseksjatemaeestteatudtegudetegemiseks),kasu-
tataksevabaühendustesellistetegevustepuhulsagelikasõnuhuvikaitsevõilobitöö.
Kohationseemaitseasi,mis tähendusi rääkijadneilesõnadeleannavad,agameie
käsitlemeneidkõikisamaskontekstis:kellegiühistehuvidekoondamist,õiguste ja
vabadusteeestseismistningsellenimelavalikuvõimu,ärisektorivõikaavalikkusega
suhtlemist.

Kuieestkoste jahuvikaitsemõistedonneutraalsemad,siis lobitöödpeetaksepigem
äriühinguteleomaseksotsustajatemitteametlikuksvõisuisasalamisimõjutamiseks.
Termininegatiivnevarjundtulenebsuurestiolukorrast,kuimõjutaminetoimubüksnes
era-võiärihuvidesningavalikkuseeestvarjatult,midakutsutaksekakuluaaripoliiti-
kaksjatagatrepluseks.Siiskieipeakslobitöödvaidhalvakspidama,justnagupoliitikat
ennastki,miseipeaolemaeemaletõukavjajälk,vaidonteinekordtäitsaausjaavatud.

“Teised”, keda eestkostetegevustega mõjutada püütakse, võivad olla näiteks ava-
lik võim (riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused), äriettevõtted ja muud or-
ganisatsioonid, aga ka avalikkus laiemalt. Mõnikord on piisav või otstarbekas 
keskenduda neist ühele, vahel tuleb aga töötada korraga mitmes suunas.

Näiteks kui organisatsioon loeb oma ülesandeks paremate ligipääsuvõima-
luste tagamist ratastoolis liikujatele, võib olla vajalik tegeleda nii avaliku võimu-
ga (kes saab kehtestada nõudmised, eraldada vahendeid, määrata sanktsioone), 
hoonete, ühistranspordi jms omanikega, kuhu ratastoolis liikujad pääsema 
peaksid, kui ka avaliku arvamusega, et teema olulisust mõistetaks ja vabaühen-
duse püüdlusi toetataks või vähemalt ei töötataks neile vastu. 

Avalik arvamus ning valijate või klientide käitumine on avaliku võimu 

Olulisedmõisted
huvikaitses
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või äriettevõtete jaoks mingi otsuse tegemisel kindlasti oluline argument. Siin 
maksab meeles pidada, et avalik arvamus ja inimeste tegelik käitumine ei pruu-
gi kokku langeda ning praktikas on otsustajate jaoks sel juhul tugevam argu-
ment käitumine. Näiteks kui su eesmärgiks on edendada talutoodete müüki 
ning avaliku arvamuse küsitlused näitavad sellele ideele poolehoidu, ei pruugi 
see fakt veel kedagi veenda, kui poes eelistavad inimesed endiselt odavamaid 
suurtootjaid. 

Teinekord, eriti uudsemate ideede puhul, võib aga just avaliku võimu või 
äriettevõtete eduline otsus kujundada soodsalt ka avalikku arvamust ja inimes-
te käitumist.

Kellele ja mis järjekorras oma eestkostetöös keskenduda, peab iga vaba-
ühendus seega ise leidma, lähtudes teemast (kellest või millest soovitud tu-
lemuse saavutamine sõltub), kontekstist (kelle toetus on juba olemas ja mis 
suunal on veel vaja töötada) ja ka oma vahenditest. Avaliku arvamuse mõjuta-
mine või inimeste käitumises muutuste saavutamine nõuab üldjuhul rohkem 
tööd kui üksikute inimeste või organisatsioonide puhul, ka on selleks sageli 
vaja erinevaid oskusi, mida kõike ei pruugi ühes organisatsioonis leiduda – hea 
läbirääkija ei pruugi olla näiteks edukas masside mobiliseerija jne. Vahendite 
nappus ei tähenda muidugi, et vajalikust ideest peaks loobuma. Sel juhul tuleb 
neid hankida või siis leida liitlasi, kes korvaksid su nõrku kohti (vt peatükki 
“Võrgustikud ja liitlaste kaasamine”).

Avalikes või erahuvides?
Seda käsiraamatut kirjutades oleme eelkõige silmas pidanud avalikes huvides te-
gutsevaid eestkosteorganisatsioone. Ka erahuvides toimuv eestkoste on normaal-
ne ja vajalik, kuid argument, et seistakse laiema ühiskondliku hüve eest, annab 
eestkostetegevustele kaalu juurde (vt ka järgmine alapeatükk legitiimsusest).

Selget piiri avalike ja erahuvide vahele on aga raske tõmmata ning sõna-
osavamad suudavad peagu iga tegevuse juures näidata, kuidas sellest tõuseb ka 
mingi laiem hüve. Üldiselt loetakse vabaühendust avalikes huvides tegutsevaks, 
kui ta tööst saavad kasu ka need, kes tema liikmeskonda ei kuulu, või kui ta 
tegutseb küll ainult oma liikmete huvides, ent need liikmed on mingil põhjusel 
ühiskonnas nõrgemas positsioonis (nt puuetega inimesed). See ei tähenda, et 
ainult oma liikmete või rahastajate huvides tegutsejal ei oleks õigust avalikes 
aruteludes osaleda; kindlasti ei saa aga heaks kiita, kui ühendus seejuures seda 
varjab (vt läbipaistvuse teemat järgmises alapeatükis). 

Legitiimsus
Kodanikuühiskonna kontekstis tähendab legitiimsus arusaama, et kellegi (näi-
teks vabaühenduse, aga ka avaliku võimu organisatsiooni, äriettevõtte, üksik-
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isiku või kelle tahes) tegevused on seaduslikud, vastuvõetavad ja õigustatud. 
Sisuliselt võib seda nimetada tõsiseltvõetavuseks või autoriteediks, mis on 
häda vajalik edukaks huvide eest seismiseks. 

Legitiimsus on eelduseks, et sind tunnustatakse, sinuga arvestatakse, tahe-
takse koos töötada ja sind toetada.

Keerulisemaks muudab asja aga see, et nagu arusaamad ikka on legitiimsus 
selles tähenduses subjektiivne mõiste. See ei kaasne automaatselt nime, ame-
tikoha või organisatsiooni tüübiga, vaid tuleb oma tegevusega välja teenida ja 
seda peab pidevalt tõestama nende silmis, kelle jaoks sa legitiimne pead olema 
– vabaühenduse puhul näiteks ta liikmed ja sihtrühmad, partnerid, avaliku või-
mu esindajad, rahastajad, meedia, avalikkus jne. 

Seejuures võivad eri poolte ootused ja hinnangud erineda. Siiski on mõned 
universaalsed põhimõtted, millest vabaühendus peaks lähtuma, kui soovib olla 
legitiimne.

Definitsiooni kahe esimese elemendiga, seaduslikkuse ja vastuvõetavuse-
ga, on vabaühendustel harva probleeme – enamasti on ühendused asutatud ja 
tegutsevad kooskõlas seadustega ning ühiskonnas üldiselt vajalikeks peetavate 
väärtustega, nagu näiteks demokraatlikkus, sallivus, nõrgemate aitamine jne. 
Seadusi ja väärtushinnanguid võib nimetada legitiimsuse välisteks allikateks – 
need eksisteerivad juba enne ühenduse tegevust (kuigi muidugi on ühendustel 
sageli oluline roll ka nende loomisel ja uuendamisel).

Kriitilise tähtsusega on seega definitsiooni kolmas element, õigustatus ehk see, 
milline organisatsioon on ning mida ja kuidas ta teeb. Siin saab rääkida vähe-
malt kolmest vabaühenduse legitiimsuse sisemisest allikast.

• Toetus. Oluline argument vabaühenduse tegevuse puhul on tema 
seljatagune – see, kelle seisukohti ta esindab. Tavapäraselt räägitakse 
siin esmajoones liikmeskonnast, kuid mitte kõik vabaühendused ei ole 
liikmesorganisatsioonid. Liiati eelistavad paljud tänapäeval liikmeks 
astumise asemel vabamat seost, kuuludes pigem võrgustikku (vt 
peatükki “Võrgustikud ja liitlaste kaasamine”). Seega võivad liikmete 
kõrval legitiimsuse allikaks olla ka teised toetajad, sh rahastajad ja 
annetajad, vabatahtlikud, samuti meedia ja arvamusliidrite poolehoid. 
Oluline on aga, et tegu oleks targa, informeeritud toetusega, mis 
tugineb kaasamisele ja aruandlusele, muidu on toetus – ja sellega ka 
legitiimsus – ehitatud haprale pinnale ja võib probleemide tekkides 
kergesti kaduda.

• Pädevus. Sageli tuleneb ühenduse legitiimsus ekspertiisisuutlikkusest, 
oma tegevusvaldkonna põhjalikust tundmisest nii Eesti kui ka maailma 
mastaabis, kogemustest, vahetutest kontaktidest sihtrühmadega (näiteks 



O
L

U
L

IS
E

d
M

õ
IS

T
E

d
H

U
V

IK
A

IT
S

E
S

1 2

tänu teenuse pakkumisele) ja selle abil saadud informatsioonist, mida 
teistel ei ole.

• Saavutused. Tugev argument vabaühenduse legitiimsuse poolt on, kui 
ta saab näidata, et tal ei ole mitte üksnes hea tahe, vaid et ta on oma 
tegevusega tõesti lahendanud probleeme ja muutnud ühiskonda pare-
maks. Olulised ei ole siin kindlasti üksnes töö tulemused ja mõju, vaid 
ka nendeni viinud protsess – kas see on olnud läbipaistev, avatud, eeti-
line, õiglane, säästev jne.

Meeles tuleb pidada, et organisatsiooni legitiimsuse kõrval on oluline ka legi-
tiimsus kõnelda teatud teemal. Võib märgata, kuidas ühes valdkonnas toetuse, 
pädevuse ja saavutustega tuntuks saanud vabaühenduselt hakkavad nii avalik 
võim, meedia kui ka teised ühendused ootama osalemist töörühmades, teema-
de kommenteerimist või ühisavaldustele allakirjutamist küsimustes, milles ta 
ei pruugi asjatundja olla. See võib organisatsiooni mainet kahjustada, sestap on 
ühendusel mõistlik läbi mõelda, kus tema legitiimsuse piirid jooksevad.

EMSL ja legitiimsus
KuigiakronüümEMSL(EestiMittetulundusühingutejaSihtasutusteLiit)võiksviidata
sellele, et organisatsioon tegeleb kõigi küsimustega, mis puudutavad kasumitaot-
lusetaorganisatsioone,eioleseenii.TäpsemaltpiiritlebtegevusalaEMSL-iliikmete
heakskiidetudmissioon,misütleb,etteguonavalikeshuvidestegutsevatevabaühen-
duste huvide kaitsjaga, kelle ülesandeks on arendada ühenduste tegevust toetavat
keskkonda ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult te-
gutseda. Esimene saavutatakse peamiselt eestkostetegevustega (seadusandluse,
heade tavade, rahastamis- jms võimaluste ning avaliku arvamuse kujundamisega),
teineteenustega(koolitused,nõustamine,erinevadprojektidjne).

SeegaeioleEMSL-ilpädevust rääkidakaasavaldkondlikesküsimustes,kaeikirjuta
meorganisatsiooninaallavaldkondlikeühendusteavaldustele,nagunäitekskaskonk-
reetneotsuslooduskaitsespeaksolemanii-võinaasugune.Kuisellistkommentaari
küsibmeiltavalikvõimvõimeedia,suunameneidedasisellesvaldkonnastegutsevate
vabaühendustejuurde.

SamutieiväidaEMSL,ettaesindabkõigivabaühendustearvamust.Sedaeisaaoma
valdkonna kohta öelda ka ükski teine organisatsioon, välja arvatud juhul, kui tema 
sihtrühm on väga väike ja ta on tõesti kõigi nendega ses küsimuses suhelnud. Küll
saabjatulebigaseisukohapuhulväljatuua,kedajakuidaskaasatesvõimillistevoli-
tustealusel(ntkokkulepeliikmetega)seeonsündinud.Kaonvõimalik,etseisukoht
esindabvabaühendusejuhtidevõitöötajateeksperdiarvamust.

NÄIDE
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Vastutavus ja läbipaistvus 
Muidugi ei välista nimetatud legitiimsuse allikad üksteist, vaid enamasti tu-
gineb vabaühenduse legitiimsus nende kombinatsioonile: järgitakse seadusi ja 
ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi, asjatundmisest ja kogemustest tulevad saa-
vutused, nii suureneb omakorda toetus jne. 

Kuid nagu öeldud, ei ole legitiimsus midagi garanteeritut, vaid seda tuleb 
pidevalt uuesti välja teenida. Kui ühendus rõhutab legitiimsuse allikana saavu-
tusi, on tema jaoks kriitilise tähtsusega läbipaistvad ja veenvad viisid, millega 
tõestada oma tegutsemiskvaliteeti, tulemusi ja mõjusid. Kui ühendus väidab, et 
ta mandaat põhineb inimestel, keda ta esindab ja kes teda toetavad, on oluline 
näidata suhestumist nendega (kas räägitakse neist, nende eest, nende nimel või 
nendega koos) ja kasutatavaid mõtestatud kaasamismehhanisme. Kui legitiim-
sus põhineb asjatundmisel, on oluliseks väljastatava informatsiooni tõepärasus, 
selle kogumise meetodid jne.

Protsesse, mille abil tekib ja püsib arusaam ühenduse legitiimsusest, nime-
tatakse vastutavuseks (ingl accountability). Vastutavus tähendab, et organisat-
sioon tegeleb vajalike asjadega, täidab lubadused, on seejuures demokraatlik, 
avatud, eetiline ja kasutatavaid ressursse säästev ning annab oma tegevusest aru. 

Vastutavuse “tööriistadeks” on seega plaanimine (missioon, visioon, stra-
teegia, tegevuskavad), valitsemine ja juhtimine (põhikiri, struktuur, töökorral-
dus, kaasamis- ja järelevalvemehhanismid, endale kehtestatud reeglid, nagu 
näiteks eetikakoodeks), kommunikatsioon ja aruandlus (uudiskirjad, jooksvad 
ülevaated tegevustest ja tulemustest, keskkonnamõjude, tegevus- ja finantsaru-
anded jms). 

Millised neist ja mis mahus konkreetse organisatsiooni jaoks otstarbekad 
on, sõltub muidugi ühenduse eesmärgist, suurusest, tegevusulatusest, rahas-
tusallikatest jms – selge, et mõnekümne kohaliku liikmemaksudest rahastatav 
külaelu edendav selts ning sadu tuhandeid eurosid maksuraha kasutav katus-
organisatsioon rakendavad erinevaid vastutavustegevusi.

Ent sõltumata sellest, milliseid nimetatud vahenditest kasutatakse, on 
vastutavuse juures oluline läbipaistvus (ingl transparency), mis viitab orga-
nisatsiooni kohta käiva olulise info selgusele ja aktiivsele jagamisele. Selline 
ühendus ei oota, kuni tema käest küsitakse, vaid on ise innukas huvilistele ja 
teistele avalikustama oma tegevust kujundavaid põhimõtteid ja eesmärke, ka-
sutatavaid vahendeid ja nende allikaid, endaga seotud inimesi ning oma töö 
tulemusi, varjamata seejuures ka negatiivset infot, kui on põhjust arvata, et see 
on oluline. Esmatähtis on sellise info jõudmine nendeni, keda organisatsiooni 
tegevus puudutab, seega ei saa siin üldistada, milliseid teid selleks kasutama 
peab. Mõne puhul võib parimaks kanaliks olla küla teadetetahvel või koosolek, 
suuremate ühenduste puhul on aga elementaarne, et niisugune info on selgesti 
esitatuna kergesti leitav ta kodulehelt.
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PROBLEEMKas läbipaistvusega võib liiale minna?
Soovollaläbipaisteveitähendamuidugitervemõistusekaotamist.Vabaühenduste-
gaseotudinimestelonõiguseeldadateatavaosanendekohtakäivainfokonfident-
siaalsust,nttöölepingutetäpnesisu.Samutionnormaalne,etnäiteksLastekaitse
Liiduliikmetenimekirionavalik,kuidHIV-positiivseteinimesteühinguomamitte.
Iga tüliga ei pea tormama avalikkuse ette (vaata selle kohta meediasuhtluse osa
peatükist “Võrgustikud ja liitlaste kaasamine”), iga taktikalist plaani ei pea enne
avaldamajne.

KuiRiigikoguarutasseadusemuudatust,millegatehtiMTÜ-deaastaaruandedärire-
gistrisavalikuks,protestisidsellevastuametiühingud,öeldes,etnendefinantsseisu
avaldaminekahjustabnendevõimalusisuhetestööandjatega.Siinonsiiskiõigusta-
tudküsida,kasnäiteksbluffimiseteelsaavutatudvõitläbirääkimistelkuulubkoda-
nikuühiskonnaleomasteväärtustesekka.

Kindlastionavatusjaläbipaistvuskeskkonnatundlikud.Kodanikuühiskonnavaenuli-
kevalitsusegariikidesnaguZimbabwevõiValgeveneonõigustatud,kuivarjatakse
infotühenduseinimeste javahenditekohta.Eestipuhulonagaraske leidaõigus-
tust,kuiväidetavaltavalikeshuvidestegutsevvabaühendussoovibollakinnine ja
salatsev.

Poliitiline tahe
Poliitiline tahe tundub olevat mõiste, mille olemasolu või puudumise nentimi-
sega saab justkui lõpetada ratsionaalse arutelu mis tahes idee elluviimise plus-
side ja miinuste üle. Nõnda on selle olemuse ja kujunemise mõistmine eestkos-
tetegevuse edukuse seisukohast vältimatu. 

Poliitilist tahet võib defineerida kui poliitikute ja ametnike pühendumist 
millegi tegemisele. Näiteks poliitilist tahet kaasata näitab see, kui avalik võim 
pingutab omalt poolt, et kodanikud ja nende ühendused saaksid võimalikult 
hästi kaasa rääkida, suhtub lugupidavalt tehtud ettepanekutesse, püüab prob-
leeme mõista ja otsib lahendusi, innustab ametnikke kaasama ja leiab selleks 
vajalikud vahendid (aeg, koolitused, raha), tunnustab ametnikke kaasamise ja 
karistab sellest kõrvalehiilimise eest jne.

Poliitilise tahte puudumise märgiks (isegi kui sõnades toetatakse) on prak-
tikas kaasamisest hoidumine või paljalt moepärast harrastamine, huvipuudus 
paremate kaasarääkimistingimuste loomise vastu, probleemide eitamine või et-
tekäänete leidmine nendega tegelemise edasilükkamiseks. Rääkimata otsesest 
vastutöötamisest, näiteks ühenduste sildistamisest opositsiooni käepikendu-
seks, ettepanekute naeruvääristamisest vms.
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Sotsioloog Carmen Malena eristab poliitilise tahte puhul kolme elementi1.

• Mida avalik võim soovib? Ideaalne olukord eestkosteorganisatsiooni jaoks 
on, kui avalik võim ei tee nendega koostööd mitte sellepärast, et on selleks 
sunnitud, vaid kuna tahab seda ja mõistab nõnda tõusvat tulu. Ehkki avalik-
kuse ette jõuavad pigem kaasamise halvad näited, ei tööta avalikus sektoris 
mõistagi vaid ühenduste vaenajad. 

Sageli on poliitik või ametnik “kaasamiseusku” juba loomu poolest, 
eriti kui ta on ise olnud tegev mõnes vabaühenduses. Samuti võib veendu-
mus kaasamise vajalikkuses tekkida töö käigus. Kaasamist, nagu ka osa-
lemist, on võimalik tõeliselt õppida ainult seda tehes ning esimesed kat-
setused ei pruugi häid tulemusi anda. Kui aga su partner kogeb, et tänu 
kaasamisele saab ta asjalikke ettepanekuid ja infot, mis aitavad teda ta töös, 
otsib ta tõenäoliselt edaspidi juba ise võimalusi seda paremini teha.

Nõnda on eestkosteorganisatsioonidel mõistlik vaeva näha, et partne-
ritel selline hea kogemus tekiks. Praktikas tähendab see näiteks tähtaega-
dest ja teistest kokkulepetest kinnipidamist, oma ettepanekute läbimõel-
dust ja argumenteeritust, konstruktiivsust, valmisolekut oma seisukohtade 
kaitsmise kõrval kuulata ja mõista ka teiste huvisid ning leida kompromis-
se jms.

• Mida avalik võim saab ja oskab? On igati inimlik, et parema meelega 
tegeleme asjadega, mida mõistame ja teha oskame, ning ebakindlus oma 
suutlikkuse pärast pärsib ka poliitilist tahet. Keerulisemaks muudab olu-
korra see, et omaenda vähest võimekust ei pruugi inimesed endale tead-
vustada ega selles probleemi näha.

Siin saavad vabaühendused poliitilise tahte tekkele kaasa aidata, andes 
partneritele nõu või võttes mingeid ülesandeid enda kanda. Tihti pelgab 
avalik võim kaasamist, sest arvab, et ei suuda laekuvate ettepanekutega toi-
me tulla ja et koostöö päädib tühja jutuveeretamise, segaduste või tülidega. 
Ühendused võiksid jagada soovitusi, kuidas kaasamist läbi viia, milliseid 
meetodeid kasutada, pakkuda end appi arutelusid korraldama, infot kogu-
ma, materjale ette valmistama jne. Heade koostöösuhete loomiseks mak-
sab panustada ka ühistesse üritustesse, kus partnerid saaksid üksteist pin-
gevabas olukorras tundma õppida. Näiteks EMSL korraldab alates 2010. 
aastast avaliku ja kolmanda sektori vahelist töövarjupäeva “Pooltevahetus”.

• Mida avalik võim peab? Isegi kui avalik võim midagi soovib ja oskaks 
teha, võivad tegelikud olud võimalusi piirata, näiteks majanduslike, ühis-
kondlike või poliitiliste kriiside tingimustes. 

1 Carmen Malena (toim) “From political won’t to political will. Building support for participa-
tory governance” Kumarian Press, 2009.
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Poliitilist tahet kujundav surve võib tulla nii “ülalt-” (nt Euroopa Lii-
du otsused, rahvusvaheliste organisatsioonide avaldused) kui ka “altpoolt” 
(meeleavaldused, streigid, meedia ja avaliku arvamuse surve jne), samuti 
seadustest ja teistest kokkulepetest (nt koalitsioonileppes lubatud tähtajad; 
vajadus kärpida eelarvet; valitsuse reglemendis sisalduv kohustus lähtuda 
õigusloomes kaasamise heast tavast vms). 

Selline surve võib eestkosteorganisatsiooni vaatenurgast olla nii abi 
kui ka lisatakistus. Mõistlik on siin teada oma valdkonnas seadustest ja 
(rahvusvahelistest) kokkulepetest tulenevaid õigusi, vajadusel moodusta-
da survestamiseks koalitsioone kohalike ja rahvusvaheliste partnerite ning 
meediaga. Tasub aga arvestada, et edu võib osutuda Pyrrhose võiduks, kui 
su partner avaliku võimu poolt tunneb, et oled nad sundseisu asetanud. 
Nagu eelmises punktis, võib ka siin targemaks osutuda hoopis oma toetuse 
pakkumine – näiteks lubadus mitte tõsta lärmi mõne tähtajaga hilinemi-
se pärast, kui avalik võim kiire otsustamise asemel küsimuse ühendustega 
korralikult läbi arutab.

Millest sõltub poliitiline tahe?
Kõiki kolme poliitilise tahte elementi võib omakorda vaadelda neljal erineval 
tasandil, nagu järgnevas tabelis. Analüüsides selle abil situatsiooni poliitilise 
tahtega sulle olulises küsimuses, võid leida, kuhu oleks mõistlik oma jõupingu-
tused suunata – kas näiteks konkreetse poliitiku/ametniku arusaamade muut-
misele, nende oskuste parandamisele, välise surve tekitamisele vms.

Mida avalik võim 
soovib?

Mida avalik võim 
saab ja oskab?

Mida avalik võim 
peab?

Üksikisiku tasand Isiklikudväärtused
jauskumused

Isiklikud
teadmised,
oskusedjaõigused

Kohusetunne

Organisatsiooni 
tasand

Organisatsiooni-
sisesed
motivaatorid
(ntpreemiad,
tunnustus)

Asjakohased
mehhanismid
javahendid
(ntkoolitused,
inimeste
töökoormus,
eelarve)

Organisatsiooni-
sisesedreeglid

Avaliku võimu ja 
kodanikualgatuse 
suhete tasand

Konstruktiivsed
koostöösuhted

Suutlikud
vabaühendused

Siduvadkoostöö-
kokkulepped

Ühiskonna tasand Avaliktoetus Toetav
õiguskeskkond

Avalikkusesurve
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Igavabaühenduseipeahuvikaitsegategelema–kõigileipruugiselleksollavajadust,huvi
egasuutlikkust.Otsus,kaseestkosteonorganisatsioonilevajalikjasobiv,kasvabstratee-
gilistestplaanidest,midaigavabaühenduspeaksaeg-ajaltülevaatama,sõltumatasellest,
kastapraegueestkostegategelebvõiei.

Plaanimisekäigusmõeldakse,millistolukordasoovitaksesaavutada(visioon)jamis
otstarveonseejuuresorganisatsioonil(missioon),samutisellele,millineonkeskkond,kus
tegutsetakse(millegajakuidastegelevadteisedorganisatsioonidningmillisedvajadused
onkastäiestivõipiisavaltkatmata),ningmillisedontugevusedjanõrkused.

Sellisemõttetööjärelsaabotsustada,kaseestkostetegevusedaitavadvabaühendu-
selpareminiomaeesmärkisaavutada,kasneedpeaksidolemapõhi-võitäiendavadtege-
vused,kasneidtulebtehaisevõipiisabteistetoetamisest(näiteksosaledesvõrgustikes).

Ülevaatevabaühenduseeestkostesuutestjaarenguvajadustestvõimaldabsaadaühe
EMSL-isväljatöötatudankeeditäitmine. Järgnevateleküsimustelevõibvastataüksi,veel
paremaga,kuiteetesedakoosomatiiminingaktiivsemateliikmetejapartneritega.

1. Eesmärgid ja ühiskondlik vajadus
• Milleksorganisatsioonolemason(visioon,missioon,strateegilisedeesmärgid)?
• Misoneestkosterollorganisatsioonitegevustes(põhitegevusvõitoetavtegevus,

kasseotudkõigivõiosaeesmärkidega)?
• Misonsuurimadeestkostegaseotudühiskondlikud/valdkondlikudvajadused?
• Millistevajadustegaorganisatsioontegelebjamillistegamitte?
• Mis tüüpi ühiskondlikele muutustele on organisatsiooni eestkostetegevused suu-

natud (poliitikate või institutsioonide praktikate mõjutamine, üldine demokraatia
tugevdamine,inimestekäitumise/hoiakutemuutminevms),kuidasneedomavahel
seostuvad?

• Kesjakuidasonülaltoodudvalikudteinud?

2. Tegevused
• Millisedteemadonvaldkonnaspraeguolulisemad?Millisteleneistorganisatsioon

keskendub?
• Millisedonorganisatsiooniolulisemadeestkostetegevused?
• Kuitulemuslikudonolnudsenisedeestkostetegevused?
• Millisedeestkostetegevusedonorganisatsioonilpraegukäsiljalähiaastateksplaa-

nitud?Kuidasneedhaakuvadstrateegilisteeesmärkidega?
• Kuidaseestkostetegevusiplaanitakse?
• Milmääralkasutataksealgatavaid,milmääralreageerivaideestkostetaktikaid?(vt

lk23)
• Milliseid toetavaid tegevusi kasutatakse: uuringud, poliitikaanalüüs, lobi, mee-

diasuhtlusjne?Millistesneistonorganisatsioontugevam,millistesnõrgem?
• Kuidas on organisatsioonis korraldatud eestkostetegevuste, nende tulemuste ja

mõjumõõtminejahindamine?

LISALUGEMINE
Kas eestkoste on teie organisatsiooni jaoks?
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3. Vahendid
• Kesvastutavadorganisatsiooniseestkostetegevusteeest?
• Kuidasonjaotatudülesandedjuhtorganijatöötajatevahel?
• Kesonorganisatsioonipeamisedkoostööpartnerideestkostealal(püsivadjaühe-

kordsedpartnerid)?
• Millisedonolnudpartneriterollid?
• Kuiefektiivneseekoostööonolnud?
• Kuidasonkorraldatudliikmetejasihtgruppidekaasamineorganisatsioonieestkos-

tetegevustesse?
• Millised on liikmete ootused organisatsiooni eestkostetegevustele ning rahulolu

organisatsioonisuutlikkusejaendakaasarääkimisvõimalustega?
• Millisedonorganisatsioonieestkostegaseotudkulud?
• Millistestallikatestneedkuludkaetudon?Kasneedallikadonstabiilsed?
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Eesmärgi püstitamine
Küsimus, mida sa tahad oma tööga saavutada, on trikiga. Jättes kõrvale mõned 
eneseotsingute ja segaduste perioodid, tundub meile ju üldiselt, et teame, miks 
me midagi teeme ja et see on vajalik. Tihtipeale jääme aga hätta, kui tuleb seda 
lause või paariga sõnadesse panna. 

Tavaliselt on eestkostetöö eesmärgiks üks või mitu järgmisest loetelust.
• Mingi konkreetse otsuse (muutmise) saavutamine või ärahoidmine 

– näiteks Eesti Noorteühenduste Liit seisab valimisõiguse alampiiri lan-
getamise eest 16. eluaastale; Tallinna Kalamaja seltsid võitlevad oma lin-
naosas tasulise parkimise kehtestamise plaani vastu; 2010. aasta kevadel 
tekkis boikotiliikumine Rimi kaupluste vastu, et saavutada seal uuesti 
Eestis toodetud liha müümine jne;

• Inimeste käitumise ja hoiakute muutumise saavutamine – näiteks 
Inimõiguste Keskus viib läbi kampaaniat “Erinevus rikastab”, tõstmaks 
tolerantsust erinevate vähemuste vastu; erinevad rahvatervisega tegele-
vad vabaühendused propageerivad tervislikke eluviise, keskkonnaorga-
nisatsioonid säästvat tarbimist, arukat käitumist looduses jne;

• Kodanikuühiskonna ja demokraatia tugevdamine üldisemalt – näiteks 
EMSL-i eestvedamisel jälgitakse valimiskampaaniate ajal kinnipidamist 
heast valimistavast, erinevad valdkondlikud organisatsioonid nõuavad, et 
oluliste otsuste tegemisele eelneks avalik arutelu ja nende korralik kaasa-
mine, keda otsus mõjutab jne.

Esimene neist on kõige tavapärasem eestkostetöö eesmärk, võrreldes järgmis-
tega on see ka kiiremini saavutatavam ja konkreetsem. Samas on selge, et ainult 
otsuse vastuvõtmisest ei pruugi piisata, et saavutada ühiskonnas mingi sisuline 
ja püsiv muutus.

Esiteks on otsusest enamasti olulisem selle rakendamine; vastuvõtmine ei 
tähenda veel, et see ka soovitud kujul toimuks ja sel oleks loodetud mõju. Seda 
võib Eestis näha paljude kaunisisuliste strateegiate, kontseptsioonide ja arengu-
kavade, aga ka mitme seaduse puhul. 

Teiseks on mis tahes otsuse mõjuvõim piiratud. Sellega luuakse enamasti 
võimalused või kohustused, aga nende kasutamist mõjutavad suurel määral ühis-
konnas levinud tavad, harjumused, väärtushinnangud jne. Prügikonteinerite eri 
värvi võõpamisest või mahetoodete märgistamisest on vähe kasu, kui inimesed 
ei näe sodi sorteerimisel või puhtalt kasvatatud toidu eelistamisel mõtet olevat.

Huvikaitseplaanimine
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PROBLEEM

Nõnda on mõju omada soovivatel eestkosteorganisatsioonidel konkreet-
sete otsuste lobistamise kõrval vaja tegeleda ühiskonnas levinud väärtuste ja 
harjumuste kujundamisega ning püsivate partnerlussuhete tugevdamisega. 
Liiati aitavad need ka konkreetsete otsuste kujundamisele suunatud tegevuste 
puhul: kui on olemas avalikkuse arusaam ja nõudlus ning kui vabaühendused 
suudavad nende toetuseks koonduda, on see oluline argument ka otsustajatele.

Seda meeles pidades on siiski mõistlik jagada erinevad eesmärgid tähtsuse 
järjekorda: peamiseks ja toetavateks või täiendavateks. 

See, millega organisatsioon peab tegelema, tuleneb üldiselt tema missioo-
nist ja strateegiast. Konkreetsete tööde tegevuskavva võtmise eel peaks lisaks 
küsima endalt kolm küsimust2.

• Kas me tahame seda teha (ka siis, kui tuleb tagasilööke), kas see paneb 
meil silmad särama?

• Kas me oskame seda teha ning kas me oleme parimad selle tegemises 
või on äkki keegi teine, kes seda paremini teeks ja keda me võiksime 
pigem toetada?

• Kas me suudame seda teha – kas lisaks soovile, teadmistele ja oskustele 
on meil olemas ka aeg ja raha selle tegemiseks?

Kui vastus mõnele neist küsimustest on eitav või kahtlev, on mõistlikum plaa-
nist loobuda või kui see on siiski väga vajalik, siis tegeleda esmalt nende takis-
tuste kõrvaldamisega. Vastasel juhul on tõenäoline, et tööd jäävad venima ning 
soovitud kasu asemel võid asjale hoopis kahju teha.

Nagu Kolumbuse merereis

Ilmtingimataeipruugiasjadhalvastiminnakasiis,kuisultöödalustadesveelselget
eesmärkipole.Uutejasegasteteemadepuhulongisagelivajaalgusesveiditöödteha,
etolukorrastselgempiltsaadajasiisjubaarukameesmärkseada.Kavõibtöökäigus
selguda,eteesmärkolivalevõietmidagimuudonolulisem–jäädasellisesolukorras
algselesihilejäigalttruuksonmõistagirumal.

ŠotimaavabaühendustekatusorganisatsiooniSCVOendinejuhatajaMartinSimeon
sesosasvõrrelnudvabaühendusiKolumbusega,kuitooavastasAmeerika.Teelemin-
neseiteadnudta,kuhuläheb,ningpäralejõudeseisaanudaru,kustaon–entometi
muutistaomategevusegamaailma.(Simelisabnäitelõppuveel:“Naguvabaühendu-
sedeiteinudkaKolumbussedamitteenda,vaidteisterahaeest.”)

Ometigi–selgeeesmärkaitabtöödplaanida,vaadata,kaspüsidõigelkursil,ninglõ-
pukshinnata,kasoledsoovitusaavutanud(võiäkkisaavutanudhoopismidagimuud).
Seepärastmaksabeesmärgigavaevanäha.

2 Kohendatud kujul Jim Collinsi raamatust “Good to great: why some companies make the 
leap... and others don’t”, William Collins 2001. 
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Tegevuste kavandamine
Eesmärgile mõeldes, seda sõnastades ja paremaks sõnastades saad selgemaks 
probleemi olemuse ja enda võimalused asju paremaks muuta. Sõltub ka sulle 
sobivatest töömeetoditest, kuid üldiselt kipuvad plaane kirja pannes nende nõr-
gad kohad paremini välja tulema, kui ainult neile mõeldes või neist rääkides.

Selgeks mõeldud ja sõnastatud eesmärk annab kätte juba ka suurema osa 
vajalikust tegevusplaanist, samuti on see eelduseks, et saaksid hiljem oma tööd 
ja saavutatut hinnata.

Nii eesmärki ja tegevusi plaanides kui ka hiljem hinnates maksab lahus hoida 
kolme tasandit: tegevus(ed), tulemus(ed) ja mõju(d).

• Tegevused on need, mida su organisatsioon ette võtab, et eesmärgi poo-
le liikuda. Näiteks oma ettepanekute koostamine õigusloomeks, kohtu-
mised poliitikute ja ametnikega, osalemine töörühmades, uuringute 
läbiviimine, liitlaste leidmine, ülesastumised meedias, konverentside ja 
teiste ürituste korraldamine, teavituskampaaniad, meeleavalduste, boi-
kottide või streikide organiseerimine jne.

• Tulemused on need, mis su tegevuste tõttu juhtuvad. Näiteks sinu et-
tepanekutega arvestava seaduse vastuvõtmine Riigikogus, suurenenud 
teadlikkus või toetus su teemale, paranenud rahastamine, kellegi käitu-
mise muutumine, uuringuga leitud uus info jne. Tulemuseks võib mui-
dugi olla ka see, kui midagi soovimatut jääb toimumata, nt kohalikke 
häiriv kaevandus rajamata vms.

• Mõjuks on see, kuidas elu tänu sinu töö tulemustele paremaks on muutu-
nud. Sõltuvalt su valdkonnast võib selleks olla näiteks vähem õnnetusi või 
kuritegevust, parem rahvatervis ja pikem eluiga, puhtam ja mitmekesisem 
loodus, vähenenud töötus ja elavnenud majandus, õnnelikumad inimesed 
jne. Ei saa mõistagi ka välistada, et oled teinud valearvestuse ning su töö 
mõjul muutub elu hoopis halvemaks (mõnikord sõltub see ka vaatenurgast).

Liikudes tegevustest mõjude suunas, väheneb pidevalt sinu roll ning suureneb 
väliste faktorite ja ettenägematute asjaolude osakaal. Samuti pikeneb aeg, mille-
ga pead arvestama: tegevused saad tavaliselt ette plaanida kuupäevalise ja kella-
ajalise täpsusega, tulemuste puhul võib see olla nii ja naa, mõju aga avaldub (ja 
kinnistub) tihti alles aastate või isegi aastakümnete jooksul.

Seega kui eestkosteorganisatsioon sellega ei arvesta ning tegutseb üksnes pro-
jektipõhisena, võib ta küll saavutada tulemusi, ent mõjuni ei pruugi jõuda. Seda 
eriti siis, kui ta projektid ei kasva loogiliselt üksteisest välja, vaid lähtuvad üksnes 
saadaolevatest rahastusvõimalustest. Et seda vältida, on igale organisatsioonile 
oluline leida stabiilseid rahaallikaid, näiteks liikmemaksud, majandustegevusega 
teenitud tulud, regulaarsed annetused, tegevustoetused või muu selline.
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“Selleks et”-ahel
Lihtnevõimaluseestkostetegevusiplaanidaonkasutada“sellekset”-ahelat3:esmaltsõ-
nastadplaanitudtegevusening liigudseejärel“sellekset”-loogikatkasutadesüksikult
üldiseleehkomasuureeesmärgini(võivastupidi).Näitekskaksvõimalust,kuidasselle
ahelaabilkirjeldadaEMSL-itegevustheavalimistavatutvustamiseljajärelevalves2011.
aastaRiigikoguvalimisteeel4.

Et eestkostetööl võib olla korraga rohkem kui üks eesmärk ning selleni jõudmiseks
tehaksetavaliselterinevaidtegevusi,võibselliseidahelaidühealgatusejuureskoos-
tada mitu ja erineva pikkusega. Mõlemas ahelas on esimeseks punktiks tegevus ja
viimaseksmõju,vahepealsedontulemused.

Oluline on, et sellise loogilise ahela abil on sul võimalik juba oma tööd kavandades
testida,kasonpõhjusteeldada,etplaanitudtegevusedviivadsoovitudtulemusteja
mõjuni.Kuinäedahelasnõrka lüli,töötasellega–võibselguda,etmõndategevust
polevajavõionvajatehamidagimuud.

Kanäitabsellineahel,millistinfotonsulvajakogudahindamaks,kasliigudõigelkursil.
Sellejuurdetulemetagasieestkostetööhindamisepeatükis.

3 Kendall Guthrie jt “The challenge of assessing advocacy: Strategies for a prospective 
approach to evaluating policy change and advocacy” (Blueprint Research & Design Inc, 
2005).

4 Loe heast valimistavast lähemalt www.ngo.ee/valimised.

Esimene
1. Moodustame asjatundlikest inimes-

testvalimistevalvuritekogu,keshakkab
kommenteerima hea valimistava vastu
eksivaidkampaanianäiteidningkordnä-
dalaskoostamarikkumistehäbiposti,

sellekset
2.suurendada meedia huvi hea valimista-

va teema kajastamise vastu ja pakkuda
omaltpooltselleteemalisikommentaare,

sellekset
3.kasvatada avalikkuse teadlikkust heast

valimistavast ning valijate nõudlikkust,
etRiigikogussepürgijadsedajärgiksid,

sellekset
4.erakonnadjaüksikkandidaadidheadva-

limistava tõsiselt võtaksid ja hoiduksid
ebaeetilistestkampaaniavõtetest,

sellekset
5.valimisvõitlus oleks võrdsete võima-

lustega,ausjaeetiline,keskendukssi-
sulisteleküsimusteleningvalijasaaks
tehatargavaliku,

sellekset
6.paraneksvalimistemaine,suureneks

valimisaktiivsus ja tugevneksdemo-
kraatiaEestis.(Peamineeesmärk)

Teine
1. Teeme valimiskampaania ajal järele-

valvetheastvalimistavastkinnipida-
miseüle,

sellekset
2.niisugusenäiteabilteadvustadaera-

kondadele, etka vabaühendustel on
poliitikasolulinerolltäitajanadtee-
vadseda,

sellekset
3.poliitikudoskaksidsellegaarvestada

kaomatöösRiigikokkuvalitunajaõi-
gusloomegategeledes,

sellekset
4. kodanikuühiskond oleks Eestis roh-

kemkaasatudjatugevam.(Täiendav
eesmärk)

NÄIDE
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EMõjude (aga teinekord ka tulemuste) aeglane avaldumine ning sõltumine 
paljudest organisatsioonivälistest asjaoludest muudavad eestkostetöö hindami-
se keerulisemaks, kuid mitte võimatuks. Seda tuleb lihtsalt endale ja teistele 
teadvustada, seada realistlikke eesmärke, mõõta arengut (kas on alust arvata, et 
asjad kulgevad soovitud suunas) ning säilitada kriitiline meel, mitte kirjutada 
enda nimele asju, mille juhtumisel sinu tegemistega üldse või olulist pistmist 
polnud. Isegi kui rahastajate (või ka liikmete või avalikkuse) surve kiiresti tu-
lemusi saavutada võib ahvatleda seda tegema, maksab meeles pidada, et esma-
joones on hindamine vajalik su enda jaoks oma töö paremini tegemiseks, ning 
enesepetmisest ei ole siinkohal kasu.

Algatav ja reageeriv eestkoste
Lähtuvalt initsiatiivi allikast võib vabaühenduse eestkostetegevusi jagada alga-
tavateks ja reageerivateks. Esimesel juhul tuleb vabaühendus sõnumiga välja 
omal initsiatiivil, näiteks et tõmmata tähelepanu mõnele teadvustamata prob-
leemile või tõstatada muid enda meelest olulisi küsimusi. Reageeriv eestkoste 
tähendab, et ühendus vastab kellegi teise algatusele, näiteks arutlusel olevale 
eelnõule, tehtud avaldusele vms.

Algatava eestkoste eeliseks on, et vabaühendus saab ise välja tulla nende tee-
madega, mis ta meelest kõige olulisemad, ja panna paika rõhuasetused – erine-
valt näiteks eelnõude kommenteerimisest, kus sellised valikud on teinud keegi 
teine. Teiseks on vabaühendus sel juhul ise oma aja peremees ega sõltu teiste 
seatud tähtaegadest.

Reageeriva eestkoste eeliseks on, et see on mitmes mõttes lihtsam – teema 
juhtimisega tegelevad teised, seega on see juba ka nende jaoks oluline (algatava 
eestkoste puhul võib olla vajalik alles hakata teiste huvi äratama ning tegevusi 
nende plaanidega sobitama) ning vabaühendusel on täita vaid konkreetne roll, 
anda oma sisend.

Mõistlik on kasutada mõlemat – olla teadlik oma sihtrühma või valdkon-
na jaoks olulistest küsimustest ning neid tõstatada, samas olla valmis ja suute-
line reageerima ka teiste algatustele. Hea eeltöö võimaldab vältida kummagi 
lähenemise puudusi. Olles kursis oma partnerite vajaduste ja plaanidega ning 
prognoosides võimalikke arenguid, saab vabaühendus ette valmistada oma po-
sitsioone reageerimiseks; kaasates oma plaanide ettevalmistamisse ka teisi, saab 
ka partnereid ette valmistada ja algatusi arukamalt ajastada.
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Eestkostetegevusteplaanimiselvõibabiksollasise-javäliskeskkonnaanalüüsimine
järgmisteleküsimustelevastates.Siinonmõistlikkaasatakõiki,keshiljemhuvikaitse
elluviimisegategelemahakkavad.

 
1. Sisekeskkond
• Mikskäsitletav/lahendatavprobleemmeiejaoksolulineon?

• Midamesellestteemastteame,millineinfomeilolemason,millineinfopuudub?

• Millisedonmeiemeeskonna/organisatsiooniressursid(materiaalsedvahendid,inime-
sedomakogemustejakompetentsustega,kontaktidjavõrgustikudjne)?

• Millineonmeiemeeskondjaorganisatsioonikultuur?Kuikauaüksteisttuntakse,kas
meeskondtöötabkoossujuvaltjatulemuslikult,mismeiemeeskonda(jaüksikuidini-
mesiseal)motiveerib,kasmeeskonnasonolemaskõikvajalikudteadmisedlahenda-
tavaprobleemiseisukohastjne?

• Kesonmeieorganisatsiooniliikmedjatoetajad–kelleeestmeüldsekostame?Mison
nendehuvidjavajadused,motivatsioon?

• Kuidas toimub meie organisatsiooni juhtimine (sh kuidas juhitakse ja planeeritakse
eestkostetegevusi)?

• Milline on meie organisatsiooni strateegia praegu (mida, kuidas ja miks me teeme,
milliseidsihtesilmaspidades)?

• Millisedonolnudmeietöötulemusedsiiamaani(midaonsaavutatudjakuidas,head
jahalvadkogemused,õppetunnidjne)?

• Millineonmeieorganisatsioonimaine,kuvandavalikkusejakoostööpartneritesilmis?

• Millisedonmeieorganisatsiooniinfokanalid,millistinfotjamillisetulemuse/mõjuga
olemeväljajaganud?Millisteinfokanalitekaudusaameiseinformatsioonijatagasi-
sidetomategevusekohta?

• Meieorganisatsioonitugevusedjanõrkused(SWOT-analüüsiSW-osa).

2. Väliskeskkond
• Millisedonhoiakudjaarvamusedmeiekäsitletavaprobleemikohtaühiskonnaskuika

ntotsustajateseas?Millisedonhoiakudjaväärtusedühiskonnaslaiemalt(kasotsiaal-
kultuurilinetaustjakontekst)?

• Millineonhetkelmeiepoliitilinekeskkond(kesjakusonvõimul,milliseidseisukohti
nadtoetavad,midaeitoeta,millisedteemadonüldsearutluseall,milliseidpoleava-
tud,millisedonerinevatepoliitilistejõududeomavahelisedsuhtedjne)?

LISALUGEMINE
Sise- ja väliskeskkonna analüüs
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• Kesmeievaldkonnassarnasteteemadejaküsimustegaveeltegelevad?Kesonmeie
potentsiaalsedkoostööpartnerid,keskonkurendid?Kesonvaldkonnagaseotudotsus-
tajadningmuudolulisedmõjutajad?Kesjakuidastegelevadmeileolulisteküsimus-
tegarahvusvaheliseltasandil?

• Millineonmeieõiguskeskkond–seadusedjamuuregulatsioon(katavad),sedaeelkõi-
geeestkostesubjektisilmaspidades?

• Milline on meedia häälestus meie teemade puhul  – kas meid huvitavaid küsimusi
käsitletaksemeelsastivõipigemmitte (midaonmeediasvaremmeidpuudutavate
teemadekohtailmunudjamillisteskanalites)?

• Poliitilisekeskkonnaanalüüskäibsagelikäsikäesmajanduslikukeskkonnaanalüüsiga,
kunateemadonvägatugevaltomavahelseotud,sagelionsiiskimõistlikniiriigikui
regionaalsetasandimajanduslikkusituatsioonikapoliitikaanalüüsisteraldivaadelda.

• Arvestadesväliskeskkonda,millisedonmeieorganisatsioonivõimalusedningvaritse-
vadohud(n-öSWOT-analüüsiOT-osa)?

• Millisedväliskeskkonnateguridjakuidasmeid(jameieplaane)mõjutavad?Millineon
nendemõjuteguriteolulisus?

Autor: Rait Talvik
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PROBLEEM

Vabaühenduse jaoks, kes soovib kedagi mõjutada midagi tegema, on teada-
gi kõige huvitavam, kuidas leida õige ja töötav “nõks”. See on samasugune 
küsimus, nagu oleks äriettevõtte puhul “Kuidas rikkaks saada?”. Tegevused, 
mis annavad ühes olukorras ja ühe organisatsiooni puhul häid tulemusi, ei 
pruugi seda teha teises. Esimesena pähe kargavad ideed on tavaliselt need, 
mida teisedki kasutavad, ent millest ei pruugi olla muud tolku kui teadmi-
ne, et oled vähemalt midagi üritanud. Erinevate tegevuste plusside-miinuste 
tõsine läbikaalumine aitab aga vähemalt endale pärast ausalt öelda, et tegid, 
mida suutsid.

Huvikaitsetegevused

Kelle raha, selle laul?
Niierialakirjanduseskuikaargikõnelusteskohtabsageliarvamust,etkuivabaühen-
dussaabrahaavalikultvõimult(olgusiistegevustoetusenavõikaprojektidevõitee-
nustejaoks),eioletaenamerapooletuneidvajaduselkritiseerima.

Etavalikvõimrahastabavalikeshuvidestegutsevaidvabaühendusi,onsiiskitäiesti
normaalnejavajalik,sedaenam,etpaljudühiskonnasnõrgemaspositsioonisolevad
sihtrühmad (töötud, puuetega inimesed jne) ei suudagi ise oma esindusorganisat-
siooniülalpidada.Etrahastusegaeitohikaasnedapoliitilise iseloomugapiiranguid,
onüksEestikodanikuühiskonnaarengukontseptsiooni (EKAK,vtwww.ngo.ee/ekak)
põhimõtteid.Kaoleksseeavalikuvõimuendaseisukohaltrumal,sestkoostöömõte
onsaadauutinformatsiooni,mittepugejalikkutakkakiitmist.

Kui vabaühendus suhete rikkumise hirmus kriitikat tegemast loobub, on see sageli
hoopis ta enda liigne ettevaatlikkus ja ses olukorras peaksid liikmed ja sihtrühmad
omaesindajaidkorralekutsuma.

Mõistlikonrahastajagajubakoostööalgusesselgeksrääkida,eteriarvamustetekkimine
koostöökäigusonnormaalne.Samasvõibkumbkipoolõigustatulteeldada,eteriarva-
mustekorralüritatakseneidesmaltomavahellahendada,etavalikkuseleeiantavalein-
fotjaaktsepteeritaksekaomaallajäämist,kuiteisteargumendidonolnudtugevamad.

Eisaasiiskilõpunivälistada,etkriitikaeitookskaasatagasilöökerahastuses.Seljuhul
maksabsellestteadaandaEMSL-ile,EKAK-irakendamiseühiskomisjonilejameediale,
entseostvõibollarasketõestada,sestametlikpõhjendusrahastamiselõpetamisele
võivähendamiselevõibollanäiteksühendusehilineminearuannetega,projektideslu-
batudtulemustemittesaavutaminevms.Niionühenduselekindlastitähtisollaoma
asjaajamisteskorrektne,kuidtarkonkavältidaolukorda,kusrahastajanadomineerib
üksallikas.Sedamitteüksnesomaeestkoste-,vaidkajätkusuutlikkusehuvides.
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Järgnev ei ole sammsammuline juhend, kuidas näiteks meeleavaldust või 
allkirjade kogumist ette valmistada ja läbi viia, vaid on mõeldud pigem abiks 
kaalumisel, mida millises olukorras kasutada. Kõik need on erinevad inimes-
tega suhtlemise vormid, poolehoidjate võitmine, mille puhul maksab meeles 
pidada, et konkreetsest nõksust olulisem on pikaajaliste konstruktiivsete suhete 
loomine. Igas olukorras tuleb kasuks endalt küsida, et kui oleksid ise “teisel 
poolel”, siis kuidas sooviksid, et sinuga suheldaks, mis paneks sind tahtma teise 
soovitut teha, ja siis proovida sellest lähtuda ka oma tegevustes.

Osalemine konsultatsioonides
Konsulteerimine, mille puhul eelnõu saadetakse enne otsuse tegemist huvirühma-
dele kommenteerida, on Eestis levinuim kaasamise vorm (ning koos töörühmade 
moodustamisega ka enam-vähem kõik, mida ametnikud kaasamiseks kasutavad). 

See, kellele eelnõu kommenteerimiseks saadetakse, sõltub eelnõu koosta-
ja soovist ja teadmistest. Kaasamise hea tava (vt www.ngo.ee/kaasamine) näeb 
ette, et valitsusasutus selgitab välja huvirühmad, keda väljatöötatav otsus puu-
dutab, ja kaasab neid. Kohalike omavalitsuste kohta see otseselt ei käi, ent vae-
valt tahavad ka nemad öelda, et nad heast tavast ei lähtu.

Ootamise asemel on siiski mõistlikum ise endast partneritele märku anda 
ja teavitada, millistes küsimustes olete pädevad ja huvitatud kaasa rääkima. 
Vastavalt Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonile (EKAK, www.ngo.
ee/ekak) ei saa avalik võim nõuda, et vabaühendus räägiks kaasa üksnes ka-
tusorganisatsioonide või võrgustike kaudu. Samas võib see tõhusa katuse või 
võrgustiku olemasolul ühenduse seisukohalt mõistlikum olla.

Kui sulle saadetakse seisukoha avaldamiseks eelnõu, vasta tähtajal ja kü-
situd vormis (loe ka liikmete ja huviliste kaasamisest peatükis “Võrgustikud ja 
liitlaste kaasamine”). Samuti rõhuta, et soovid ka tagasisidet, eriti põhjusi, kui 
su ettepanekutega ei arvestata. Viimase saamine ei ole veel väga tavapärane.

Keerulisemaks läheb, kui keegi pole su arvamust küsinud. Et õigustloovate 
aktide muutmisest või koostamisest üldse teada saada, pead ise regulaarselt külas-
tama vastavaid veebikülgi (nt ministeeriumite puhul eelnõude infosüsteem http://
eelnoud.valitsus.ee), jälgima uudiseid ja kuulutusi ajalehtedes (nt planeeringute 
väljapanekute teadaanded ilmuvad sageli neis). Kui avastad midagi endale olu-
list, pead olema võimeline kiiresti reageerima. Soovitatav on ka sel juhul esmalt 
eelnõu koostajatega suhelda ja uurida, millised on su võimalused osaleda. Kui 
avalik võim tõrjub sind osalemast, võta kasutusele aktiivsemad mõjutusvahendid: 
avalikkuse informeerimine, mõttekaaslaste koondamine aktsioonideks jne.

Koostöö laabub paremini, kui suudad pakkuda ametnikele või poliitikutele 
infot, mida nad veel ei tea. Selle eest on nad sageli tänulikudki, sest nende endi 
töömaht väheneb ja eelnõu seletuskirja saab lisada rohkem teavet muudatuste 
mõju kohta,  loomulikult eeldusel, et su teave on usaldusväärne ja kohane.



2 8

L
IS

A
L

U
G

E
M

IN
E

LISALUGEMINE
Soovitusi läbirääkimisteks

Läbirääkimistejaargumenteerimisekohtaonüllitatudhulkõpikuidjasoovitusi,midajärg-
nevloeteluasendadaeisuuda.TeguonEMSL-itähelepanekutega,millejärgiminekohtu-
misteljaläbirääkimistelmeiehinnangulkasukstuleb.Suuresosaskehtivadneedkateiste
eestkostetegevustepuhul.Paljudtunduvadkindlastielementaarsed,ometikuulemesage-
li,kuidasvabaühendusednendevastueksivad(javaheljuhtubsedakameilendil).

• Valmistu põhjalikult. õpi tundma oma partnerit (nii organisatsiooni kui ka ini-
mest)japrotsessidekäiku,samutimõtleläbiomaseisukohapoolt-javastuargumen-
didningkuidasviimastelevastata;valmistaettenäiteid,millegaomaväiteid illust-
reerida.

• Kuula ja küsi rohkem, kui ise räägid. Niionsulšansssaadapareminiaruteise
pooleootustest,vajadustestjavõimalustestningmõelda,kuidasendaominendega
klappimapanna.Lisaksmeeldibinimestele,kuinendevastuhuvituntakse,jaontõe-
näoline,etsinussesuhtutaksekuiarukasse,lahendustelesuunatudpartnerisse.

• Kontrolli, kas saate teineteisest õigesti aru. Isegi kui töötate samas vald-
konnas,võitespetsiifilisemaidtermineiderinevaltmõista,sestaponsellistestparem
hoiduda. Kuid ka ilma nendeta tasub aeg-ajalt partneri juttu oma sõnadega tagasi
peegeldadajaküsida,kassaadtastõigestiaru,samutipaludatalsamateha.Niiväldi-
tetahtmatutmöödarääkimist.

• Alusta ühisosast, kergematest küsimustest. Erimeelsusieipeavältima,aga
neist ei pea ka alustama. Kui esimesed jah’id käes, võib ka keerulisemate teemade
arutelu positiivsemalt minna; kohe tüliküsimuste kallale asudes ei pruugi te hiljem
enamkalihtsamatesasjadesühtkeelt(soovida)leida.

• Ära alusta rahast, vaid eesmärkidest.Rahaküsimiseleonkõigelihtsameiöel-
da,agarahapoletavaliselteesmärk,vaidvahend.Rääkigeesmaltläbi,midasaavuta-
datahate,ningsiisarutageerinevaidvõimalusi,kuidassellenijõuda.

• Paku välja rohkem kui üks lahendus.Ühelahendusekorralonsupartnerilvaid
võta-või-jäta-valik,mitmelahendusekorralagavõimalusvalidanendeseastsobivaim.
Valmistaettevõimalikudjäreleandmised,olevalmiskompromissiks–täielikvõiton
eestkostespigemharv.

• Näita teisele tema kasu.Niipoleseeenamainultsinu,vaidteieühineasi.Kasu
võibollaniisee,etvaldkonnas,misteilemõlemalekordaläheb,saabmidagivajalikku
(paremini, soodsamalt) tehtud, aga ka partneri soov selle käigus pildile saada (eriti
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tähtispoliitikutele)vms.Midateiselvaja,onmõistlikväljaselgitada,mitteeeldada.
Arvesta,etomategelikestsoovidesträäkiminevõibollateiselepiinlik,seepärasthoi-
duhalvustamisest,oleempaatiline.

• Ole täpne, aus, järjepidev, usaldusväärne. Tea kõigepealt ise, mida ja miks
vaja,väljendasedaselgelt.Äravassiegamanipuleerifaktidega.Kuilepitaksekokku,
etmingitinfotveelavalikkuseetteeivii,siispeaomalubadust.

• Ära loobi ähvardusi, eriti kui sul puudub jõud nende elluviimiseks.Argu-
mentideasendamineähvardustegaonnaguniihalbmõte,sesthirmeiajendakedagi
healesisuliselekoostööle,mispeaksolemalühiajalisekasuasemeleestkosteorgani-
satsioonieesmärgiks.Kuisaagaseejuuresveelblufid,eikaotasaainulthäidsuhteid,
vaidkatõsiseltvõetavuse.

• Vajadusel vaheta eestkõnelejat.Vabaühendustepinkeioletavaliseltkuigipikk,
enttõsiseltvõetavasorganisatsioonispeakssiiskiolemarohkemkuiüksteemaspä-
devinimene.Kõiklihtsalteiklapiomavaheljatargemonneidmittekokkulasta(kui-
giarukaltkasutatunavõibmõnikordvärskendavollakaüksheatüli,eritikuioskad
mõelda,kuidassellestedasiminna,ntn-öheajahalvapolitseinikutaktika).Kuinäed,
etprobleemonsuvastasistuvasinimeses,võidproovidarääkidatemaülemusevõi
kolleegideganingpaludataväljavahetada.

• Ole väärikas. Seetähendabhoidumistniihädaldamisestkuikaülbitsemisest–sul
polevajatekitadateiseshaletsustegaalaväärsustunnet,vaidvõrdsepartnerlusesoo-
vi.Väärikuseallakuulubkapuhanudolek(“Töödonniipalju,etmaeijõuaüldsema-
gada!”einäitasindtöökana,vaidhalvaajaplaanijana)ningkorrektneväljanägemine.
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Osalemine töörühmades ja komisjonides
Töörühmi ja komisjone ei saa lõputult suureks ajada, aga kui sind ei kutsuta ja 
sa seal osalevate organisatsioonide kaudu oma seisukohti esitada ei saa, avalda 
ise soovi osaleda ja põhjenda seda veenvalt. Parimaks argumendiks on ka siin 
su pädevus ning sihtrühma suurus, keda kaasates sa tegutsed.

Nii töörühmade kui ka konsultatsioonide puhul võib vabaühendus kokku 
puutuda ka vastupidise probleemiga – teda üritatakse kaasata teemasse, millega 
tal erilist pistmist pole. Püüa kutset saades selgeks teha, mis on arutelude ees-
märk ja sult eeldatav roll, ning ära pelga ka ära öelda. Kui tead, soovita paremat 
adressaati.

Töörühmades-komisjonides osalemise plussiks on struktureeritud tegevus 
– ideaalis on kõigile selge, millega ja mis ajaperioodil tegeletakse, jagatakse ära 
tööd ja rollid ning sinu ülesandeks jääb enda oma tõhusalt täita, kaasates sel-
leks omakorda enda sihtrühmi. Kui võib eeldada suurt ajasurvet, hinda oma 
võimeid realistlikult, sest võid olla oma valdkonna või piirkonna ainus esindaja 
ja sellega kaasneb suur vastutus.

Regulaarsete arutelude pidamist maksab ka ise avalikult võimult nõuda – 
teha näiteks oma partnerile ettepanek edaspidi kas omavahel või veidi suurema 
grupi organisatsioonidega näiteks iga kahe kuu tagant kokku saada, et arutada, 
mis hingel ja kuidas koos tegutseda.

Nii töörühmade kui ka konsultatsioonide puhul võib aga juhtuda ka, et 
sind kaasatakse silmakirjalikult, “poliitilise tahte” legitimeerimiseks, et pärast 
saaks öelda, et vabaühendused osalesid ju ka otsustamises. Kui tunned, et on 
nii, taandu sellisest arutelust kiiresti ja avalikult. Igasugused “seestpoolt õõnes-
tamise” teooriad on tavaliselt enesepettus.

Kohtumised-läbirääkimised
Samasugune ühise laua taga partneritega asjadest rääkimine nagu töörühmade 
ja komisjonide puhul, lihtsalt tavaliselt vähemate osalejatega, konkreetsemal 
teemal ja seetõttu sageli ka tulemuslikum. Vaata lähemalt lk 28-29.

Eelnõude algatamine
Eestis on kodanikel endil õigusaktide algatamise õigus vaid kohalikul tasandil ja 
selleks tuleb eelnõu juurde koguda vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike valla- 
või linnaelanike allkirjad. Piirissaart ja teisi anomaalselt väikseid valdu silmas pi-
dades seab seadus alampiiriks viis allkirja. Formaalselt on tegu õigusakti algatami-
se ettepanekuga, mis esitatakse valla- või linnavalitsusele, kes peab selle arutlusele 
võtma kolme kuu jooksul, ning kui küsimus kuulub volikogu pädevusse, edastama 
eelnõu viimasele ühe kuu jooksul. Eestis on seda võimalust kasutanud MTÜ Ko-
daniku Hääl, kes andis 2011. aastal Tallinna linnavõimudele üle 3882 tallinlase 
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allkirjaga eelnõu suunata Tallinna Televisioonile eraldatud raha pealinna lasteae-
dade remondiks (mille volikogu siis maha hääletas).

Riigi tasandil säärast rahvaalgatuse võimalust pole, kuigi niisuguseid arut-
elusid on peetud ja vastavad eelnõudki parlamendi menetluses olnud. Viimast 
küll suurema eduta, kuna ehkki otsedemokraatia kõlab äärmiselt kaasavana, on 
Eesti poliitilise kultuuri juures kardetud sellega kaasnevaid veelgi võimsamaid 
populismilaineid. Eks ole ka loogiline, et kui sa ei suuda valitud rahvaesinda-
jaid veenda oma mõtet toetama, pole mürinal eelnõu esitamisest suurt tolku, 
kui see nagunii peatselt tagasi lükatakse. 

Kui oled normitehnikas kodus, võid eelnõu sellegipoolest ise valmis kir-
jutada ning näiteks Riigikogu vastavale komisjonile välja pakkuda. Esitajana 
võid kasutada ka tuttavat Riigikogu liiget või fraktsiooni, ent sel juhul arvesta, 
et eelnõu saab juurde esitaja erakonna märgi ja teised võivad juba paljalt see-
pärast vastu hääletada. Igal juhul on kasulik paralleelselt eelnõu kirjutamisega 
töötada ka sellele fraktsioonide toetuse saavutamisega. Kui teema on piisavalt 
kaalukas, ei ütle fraktsioonid ära palvest nende koosolekul oma mõtteid tut-
vustada.

Eelnõu valmiskirjutamisega säästad nii ametnike kui poliitikute aega ja 
vaeva ning neile on ka must valgel arusaadav, millist muudatust kehtivas õigu-
ses sa soovid. Ära unusta ka nõuetekohast seletuskirja, mis selgitab muudatuste 
vajalikkust ja mõju. Samuti arvesta, et arutelu käigus võib Riigikogu su eelnõu 
oluliselt muuta, nii et hoia ka edasisel silm peal.

Manifestid enne valimisi
Need on üks viisakamaid võimalusi läbimõeldult ja must valgel avaldada oma 
piirkonna või valdkonna seisukohast  arvamust selle kohta, kuidas peaksid 
Riigikogust, valitsusest või kohalikust võimust sõltuvad asjad eesseisva valit-
susperioodi jooksul korraldatud olema. Eestis on näiteks 2007. ja 2011. aasta 
Riigikogu ning 2009. aasta kohalike valimiste eel EMSL-i eestvedamisel ülli-
tatud vabaühenduste manifest, omal teemal on selliseid teinud ka õpilased ja 
üliõpilased, noorteühendused, keskkonnaorganisatsioonid, tööandjad, ameti-
ühingud jt. 

Enne valimisi on võimule pürgijad niisugustele ettepanekutele tavaliselt 
enam avatud, sest esiteks soovivad nad valijate toetust ja teiseks häid ideid oma 
programmidesse. Viimast silmas pidades tasub manifeste koostada enne, kui 
valimisprogrammid kinnitatakse (vähemalt pool aastat enne valimisi). Hiljem 
saad omakorda neid analüüsida ning välja tuua, kes, kuidas ja mida toetab, kes 
mitte. Eestis pole levinud avalikult väljaütlemine, et vabaühendus soovitab hää-
letada kindla, kõige õpetaja-, looma- või reumasõbralikuma partei või kandi-
daadi poolt – see tähendaks ilmselt ka seda, et teised hakkavad sind käsitlema 
selle parteiga kuidagi eriliselt seotuna, ja seda ei pruugi sa tahta. 



H
U

V
IK

A
IT

S
E

T
E

G
E

V
U

S
E

d

3 2

Manifeste ja muid valimiseelseid tegevusi toetavad ka avalikud arutelud, 
kuhu poliitikud tulevad üldiselt heal meelel, kui suudad saali tuua ka valijaid, 
mitte üksnes korraldajaid ja toimumiskoha turvamehe. Üks-ühele-kohtumi-
sed on samuti kasulikud, et asju põhjalikumalt läbi rääkida ja kokku leppi-
da, püüa selleks leida erakondadest inimesed, kes teemast huvituvad ja kel 
on oma parteis ka mõjuvõimu: lihtsalt sõbralikust kaasanoogutajast sulle abi 
pole.

Ideaalis aitab selline manifest sul oma valdkonna ideid ka laiemale ava-
likkusele tutvustada. Et aga tegu on populaarsust koguva lähenemisega, peab 
arvestama, et iga üksiku manifestiga avalikkuse, meedia, aga ka poliitikute tä-
helepanu võitmine muutub aina raskemaks.

Artiklite kirjutamine ja muud esinemised meedias
See pole niivõrd eraldi meetod kui pigem toetav tegevus, millest oleme lähe-
malt kirjutanud peatükis “Võrgustikud ja liitlaste kaasamine”. Mõnel juhul aga 
piirdubki vabaühenduse kogu plaan teema tõstatamisega meedias. Siis sarna-
neb see reklaami(kampaania)ga, on ainult rahaliselt vähem kulukas.

Kindlasti ei maksa suuri lootusi ehitada ühele artiklile või intervjuule “Te-
revisioonis”. Võib muidugi juhtuda, et üks kajastus on nii õnnestunud, et kõik 
sellest rääkima ja selle mõjul tegutsema hakkavad, aga tõenäosus on umbes 
sama, kui loota lotovõiduga rikkaks saada.

Arukam on luua enda ümber võrgustik hea sule või jutuga spetsialistidest, 
arvamusliidritest ja huvitatud ajakirjanikest, kes siis teemat eri nurkade alt pi-
kema aja jooksul fookuses hoiavad.

Reklaamikampaaniad
Kõikvõimalikke turunduskommunikatsiooni võtteid saab ka eestkoste-
tegevusteks kasutada, sest tarbimisühiskonnas on reklaamide keel inimestele 
arusaadav ja kanalid tuttavad. Kõige tuntumad näited on muidugi valimisrek-
laamid, ent ka vabaühendused kasutavad reklaamikampaaniaid oma sõnu-
mite levitamiseks. Kindlasti on see omal kohal, kui eestkostetöö eesmärgiks 
on muuta inimeste hoiakuid ja käitumist (nt tervislike ja turvaliste eluviiside 
propageerimine), ent reklaamid võivad olla ka vahend, millega ühendada ini-
mesi mingi eesmärgi nimel (nt üleskutsed mõjutada poliitikuid mingit otsust 
tegema).

Tuleb arvestada, et reklaamid taanduvad enamasti mõnele üsna lihtsale 
sõnumile (“Erinevus rikastab”, “Kumm on seks”, “Ära löö last!”) ning töötavad 
pigem tähelepanu äratajate ja arutelu ärgitajatena, mida peaks toetama suure-
mat süvenemist võimaldavate tegevustega, nagu ülesastumised meedias, üri-
tused jne. Viimastega jõuad aga väiksema ringi inimesteni. Reklaamtrükised 
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(ajalehtede lisad, voldikud jms) võimaldavad põhjalikumat teemakäsitlust, aga 
mõtle enne nende tegemist ise, millal ja miks sa viimati mõnd sellist huvitatult 
lugesid, ja otsusta siis, kas nad tasuvad aega, vaeva ja raha.

Vähegi silmatorkava reklaamikampaania läbiviimine on ka kallis, ehkki 
hea eesmärgi nimel on asjatundjad ja ettevõtted sageli valmis ka odavamalt või 
tasuta panustama. Näiteks “Teeme ära!” suudab kaasata professionaalseid part-
nereid sel määral, et tasuta saadud tööde hind ulatuks rahas sadadesse tuhan-
detesse eurodesse.

Odavamatest variantidest on reklaamikampaania ka see, kui levitad lend-
lehti või klammerdad neid käidavatesse kohtadesse. Suvaliste postide kasuta-
mist peetakse tänapäeval reostamiseks ja avaliku korra rikkumiseks, kui aga 
viid läbi geriljakampaaniat, su kontakte plakatil pole ning oled veendunud, et 
hea eesmärk pühitseb piisaval määral abinõu, siis ... Grammikese veel vanda-
listlikum on grafiti, kus sõnum kantakse värviga ehitisele või teele. Mida Jüri 
Kuuskemaa ka ei arvaks, on see mõne subkultuuri ainuke eneseväljendusviis, 
millega tuleb samuti osata koos elada.

Allkirjade kogumised
Tegu on ühe levinuma meelsuse väljendamise viisiga Eestis, ehkki pole eriti 
näiteid, kus tänu sellele midagi paremaks oleks muutunud. Populaarsus peitub 
ilmselt traditsioonis, ka on see lihtsamaid eestkostetegevusi, olgu siis paberil, 
Facebookis, keskkonnas www.petitsioon.ee või mujal internetis. Nii käibki pi-
devalt korraga kümneid allkirjakogumisi, vahel samaaegselt ühe idee poolt ja 
vastu. 

Raske on aga öelda, kui palju allkirju on vaja, et neid saaks tõsise argumen-
dina kasutada. Kas 100 allkirja väikeses vallas või 5000 Tallinnas on palju või 
vähe? Kui 500 inimest on andnud allkirja idee poolt ja sama palju selle vastu, 
mida otsustajad siis peaks tegema?

Teine küsimus, millele mõelda: kes on õigustatud selles olukorras allkirja 
andma? Kas Kadriorus elav inimene võib toetada Kalamaja jäämist tasuta par-
kimise alaks? Kas Võru inimesel on õigust sõdida Nõva polügooni vastu või 
loevad ainult kohalike elanike soovid? Aga suvitajad? Surfarid? 

Allkirjade kogumise käivitaja peab ka arvestama, et tegu ei pruugi olla kui-
gi informeeritud ja läbimõeldud toetusega ning teiste argumentide ilmnedes 
võib sama inimene ka meelt muuta.

Õrnaks kohaks on veel allkirjade ehtsus. Mugav argument sinu vastu on 
see, kui allkirjad on internetis antud isikutuvastuseta või allakirjutanute hul-
gast leiab ka Che Buraška ja pooled Kreisiraadio tegelastest – mõnel sellisel hu-
moristil on lihtne muuta su aktsioon kergesti rünnatavaks või naeruväärseks. 
Isiku tuvastust nõudes saad aga vähem allkirju, sest paljud ei soovi või julge 
oma nime all meelsust avaldada.
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Kübertüütamised
Mujal maailmas rohkem levinud meetod, teisisõnu “Kirjuta oma saadikule!”. 
On kasutusel nii paberkirjade, fakside kui ka e-kirjadena, kus pataka allkir-
jade üleandmise asemel saabub otsustaja postkasti tund-tunnilt uusi sama-
sisulisi kirju erinevatelt inimestelt. Eesmärk on sarnane meeleavalduse omaga 
– edastada oma sõnum, tekitada kelleski ebamugavust soovimatu või anda talle 
kindlust soovitud otsuse tegemiseks ja näidata, et teid on palju. Eestis kasutasid 
seda võtet näiteks soomeugri organisatsioonid, kui Riigikogu arutas 2010. aas-
tal hõimupäeva kuulutamist lipupäevaks.

Eestvedajate elu teeb kergemaks, kui rahvast saab kutsuda üles saatma kirju 
ühtse veebilahenduse kaudu, kus toetaja sisestab oma nime ja e-posti aadressi 
ning sõnum lähebki teele, kuvades saatjana tema andmed. Õnneks või kahjuks 
pole adressaadil kuigi raske luua oma postkastis või serveris reeglit, mis sellised 
kirjad ära kustutab. Iseasi, kas neil on õigust kodanike kirju blokeerida, isegi 
kui need on ebamugavad ja tülikad.

Meeleavaldused
Kõik selles peatükis kirjeldatavad tegevused on oma meele avaldamine, aga mõned 
võtted on teistest aktiivsemad – paraadid, miitingud, streigid, boikotid jne, kuni 
meele heitmiseni välja, nagu nälgimine või enesepõletamine. Siia ritta kuuluvad 
ka seaduse piiril toimuvad tegevused, nagu registreerimata kogunemised, enese 
aheldamine näiteks puu või maja mahavõtmise takistamiseks ja igasugu gerilja-
tegevused, kus kodanikuaktiivsuse ja vandalismi eristamine võib olla keeruline.

Meeleavaldus ei pea seega tähendama suurt massi. USA sprinterite Tom-
mie Smithi ja John Carlose langetatud pea ja mustas kindas rusika tõstmine 
hümni kõlamise ajal México olümpiamängude medalitseremoonial, tõmba-
maks tähelepanu mustanahaliste diskrimineerimisele, on siiani üks 20. sajandi 
tuntumaid inimõiguste aktsioone. Eestis, kus inimesed armastavad pigem ko-
guneda laulupeole kui oma õiguste eest seisma, on meeleavaldused tavaliselt ka 
ajakirjanikele huvitavad, eriti kui piketeerivad alasti preilid, näiteks karusna-
hatööstuse vastu. Iseküsimus, kuivõrd ka meediatähelepanu aitab su sõnumil 
kohale jõuda.

Ka ei pea meeleavaldus toimuma ühes kindlas kohas ja ajal. Näiteks kellegi 
või millegi boikottimine ei käi üksnes selle väitmise, vaid isikliku käitumise, 
näiteks ostuotsuste kaudu, nagu 2010. aastal Rimi kaupluste vältimise puhul, 
kui nad loobusid Eesti liha müümisest.

Kuigi meele avaldamine on igaühe õigus, võib seda mõneti pidada viima-
seks võimaluseks, kui rääkimine enam ei aita. Harva tasub oma huvide eest 
seismist miitingutest alustada. Teinekord võivad need ka kahju tuua, häälesta-
des inimesi su vastu (nagu Eestis aastate eest toimunud homoparaadide puhul 
pigem juhtus) või näidates sind naeruväärsena. Seda näiteks siis, kui lubatud 
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suure miitingu asemel ainult korraldajad oma plakatitega vehivad või kriiska-
vad osavõtjad tegelikult seletadagi ei suuda, mille poolt või vastu nad nüüd 
parajasti on.

Kohtusse ja teistele kaebamine
Kohtusse minek kõlab mõnele ehk suurejooneliselt ja igal juhul probleeme la-
hendavalt, ent kui ka jätta kõrvale võimalus, et võidu asemel võib sealt tulla 
kaotus, ei ole organiseerunud kodanikel ja vabaühendustel sageli seaduslikku 
alustki kohtusse pöörduda, rääkimata suutlikkusest end seal ise esindada või 
omale õigusabi lubada.

Halduskohtumenetluse seadus ütleb, et oma liikmete või muude isikute 
huvides tegutsev ühendus või ka registreerimata ühendus võib halduskohtusse 
(ehk avaliku võimu tegevuse vastu) pöörduda vaid juhul, kui mõni teine seadus 
niisuguse õiguse annab. 

Üks selline on planeerimisseadus, mis lubab igaühel üldise huvi kaitseks 
kaebuse esitada. Teisena laseb Ǻrhusi konventsioon keskkonnaorganisatsioo-
nidel kohtusse minna. See ongi enam-vähem kõik, et igaüks ei saaks hakata 
avalike huvide kaitsmise argumendiga avaliku võimu tegevust ebamõistlikult 
takistama.

Rumal on ka kedagi ähvardada, et kui te mu tahtmist ei tee, kaeban Euroo-
passe! Nii Euroopa Kohus kui ka Euroopa Inimõiguste Kohus on üsna spet-
siifiliste asjadega tegelevad asutused, rikutud peab olema mõnd üleliiduliselt 
kokkulepitud põhimõtet või peavad olema “siseriiklikud võimalused ammen-
dunud” ehk kõik Eesti kohtuastmed enne läbi käidud.

Ka muud “tsaarile kirjutamised” näitavad enamasti teadmatust riigi toimi-
misest. Näiteks Eesti president ei lahenda õieti ühtegi tüli või probleemi ja saab 
vaid väärtusi moraalselt toetada, kui tegu pole just põhiseadusevastase seaduse 
vastuvõtmisega (kuigi mõni president on meil ka poliitilisi vetosid pannud).

Samuti tasub endale selgeks teha teise sagedaste petitsioonide adressaadi, 
õiguskantsleri rollid. Ka temale ei ole mõtet igas asjas kirjutada, kuna lõpuks 
raiskad vaid enda ja ametnike aega, kes peavad sulle vastama ja põhjendama, 
miks nad kaebust menetleda ei saa. Õiguskantsler teostab riigi ja omavalitsuste 
õigusaktide põhiseaduskontrolli ning jälgib, et asutused järgiks isikute põhi-
õigusi ja vabadusi ning hea halduse tava. Loomulikult võib su mure ka nende 
pädevuste sisse mahtuda, ent veendu selles enne kirjutamist.
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Otsustamistavalikussektorisnimetataksekapoliitikakujundamiseks.Ideaalmudelispan-
naksekõigepealtpaika,millisedprobleemidvajavadlahendamist,siispüütaksesõnastada
võimalikudlahendusedningprognoosidanendemõjusidjamaksumust.Seejärelvõetakse
vastuotsus,viiakseseeellujahinnatakseelluviimisetulemuslikkust(misomakordavõib
ollaaluseksuutevajadustesõnastamisel).

Sekkudaonvõimalikigasetapis,vajadusejaotstarbekusepeabvabaühendusiseäratund-
maningsellekstasubkiprotsesseteada jaendomavaldkonnastoimuvagakursishoida.
Öeldakse,etlisaksseadusloomeleoneelkõigeolulineosaledastrateegiatejaarengukavade
koostamisesningtagada,etteievajadusedneisarvestatudsaaksid.Praktikutenameselle-
leväitelekahekäegaallakirjutadaeisaa,sestselleksonliialtnäiteidarengukavadest,mille
elluviimisevastukeegivalitsuseshiljemhuvieitunne.

Erandiksonkoalitsioonilepe,kuhukirjutatuvõimuparteidkindlastiellutahavadviia,etsel-
lesthiljemvõidukaltraporteerida.Põhinebseedokumentjuvalimislubadusil.Kindlastion
agakapärastsoovituplaanidessekirjasaamistvajakavandadaaegajajõuduosalemiseks
poliitikakujundamisejärgmistesetappides.

Põhiotsustajatekspoliitikakujundamiseprotsessisriigitasandilonerakonnad,ministeeriu-
mid,VabariigiValitsusjaRiigikoguningkohalikultasandillinnadejavaldadevolikogudja
valitsused.

 
Otsusetegemine riigi tasandil 
Seaduseelnõusid võivad algatada Riigikogu liikmed, fraktsioonid ja komisjonid, Vabariigi
Valitsusjaüksnespõhiseadusemuutmisekskapresident.Tööjaotusnendevahelnäebvälja
selline,kuialgatajaksonvalitsus(midataenamastion):

• algatavministeerium–seadusevõimääruseeelnõuväljatöötamine
• teisedministeeriumid–seadusevõimääruseeelnõukooskõlastamine
• VabariigiValitsus–määrustevastuvõtmine,seaduseelnõudeheakskiitmine
• Riigikogu–seadustealgataminejavastuvõtmine.

Riigikoguvõibseadustennevastuvõtmistveelpõhjalikultmuuta,seega lõpliksõna jääb
neile.Parlamenteitorgieelnõuvaidsiis,kuivalitsusonsellevastuvõtmisesidunudusal-
dusküsimusega–kuieelnõuvastueivõeta,astubvalitsustagasi.SedatulebküllEestis
vägaharvaette.

Lisaksseadustelejamuudeleõigusaktidelevõidaksemenetledaveelarengukavasid,mille
järgiavalikusektoriasutusedtegutsemapeavad(näitekskodanikuühiskonnaarengukava),
samutivalitsusekorraldusi,Riigikoguotsuseid,seisukohtijaülevaateidEuroopaLiiduasja-
desningolulisetähtsusegariiklikkeküsimusi.Mingitkindlatvaldkondapuudutavadaren-
gukavad(näiteksriiklikHIV-ijaAIdS-istrateegiavõilooduskaitsearengukava)kinnitabja
nendetäitmistkontrollibVabariigiValitsus.

LISALUGEMINE
Kuidas avalik võim töötab?
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Otsusetegemine kohalikul tasandil 
Kohalikomavalitsusotsustabneidküsimusi,misonseaduseganeilepandud–enamasti
onneedseotudkogukonna liikmeteühiselu jaühistehuvidega (näitekshoolekandekor-
raldaminejalastekaitse).Peamiseksotsustajakssealonlinna-võivallavolikogujaotsuste
elluviimiselabistabtedalinna-võivallavalitsus.Tallinnasonnõuandvasrolliskalinnaosa-
de halduskogud, kus arutatakse vabaühendustega palju rohkem asju läbi kui volikogude
komisjonides. Volikogud võtavad vastu määruseid ja otsuseid, linna- ja vallavalitsused
korraldusi.Üldjoontesonprotsesskohalikultasandilriigitasandiotsustamisegasarnane,
entkunateemadpuudutavadkodanikkelähemalt,peakshuvirühmadeljavabaühendustel
olemapaljutähtsamrollprobleemidesõnastamiseljalahendustepakkumiselningkohalik
omavalitsusvastutabotsusteelluviimiseeest.

 
Kuidas kontrollitakse otsuste elluviimist avalikus sektoris?
Selleksetarusaada,kasotsuseelluviimineonolnudtulemuslik,hinnatakse,võivähemalt
tulekshinnata,niiotsusetegelikkumõju(mitteainultseda,kasettenähtudtegevusedon
tehtud)kuikatoimunudmuutust(kasmuutusontoimunudriigivõikohalikuomavalitsuse
tegevusetulemuselvõimuudestteguritesttulenevalt).Seadustetäitmiseületeostavad
järelevalvetriigitasandileelkõigeministeeriumid,agakaRiigikogu,kedaabistavadõigus-
kantsler ja Riigikontroll. Kohaliku omavalitsuse otsuste elluviimist kontrollib peamiselt
kohalikuomavalitsusevolikogu,agakanende rahakasutust ja tulemuslikkustauditeerib
Riigikontroll.

Kirjutas: Anna Laido
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Kui vabaühenduse partneritena käsitleme selles raamatus neid organisatsioo-
ne, keda mõjutada püütakse (mõnes olukorras võib täpsem termin olla küll 
ka “vastased”), siis liitlastena neid, kellega koos ühiste eesmärkide eest seis-
takse. Liitlasteks eestkostetöös on vabaühenduse liikmed ja sihtrühmad, aga 
ka teised organisatsioonid (olgu siis kolmandast, avalikust või ärisektorist) ja 
neis töötavad spetsialistid, ning meedia. Viimaste kaasamine võib sind su töös 
oluliselt aidata, liikmete ja sihtrühmade kaasamine on aga eestkosteorganisat-
sioonile üldjuhul vältimatult vajalik.5

On ju eestkosteorganisatsioonid tavaliselt loodud mingite ühiskonna-
gruppide ühishuvide koondamiseks ja esindamiseks, selmet niisuguste hu-
videga inimesed peaks igaüks eraldi nende eest seisma. Ka siis, kui tegeled 
loomakaitsega või looduse, ajaloomälestiste, mõne piir- või valdkonna vms 
eest seismisega, on see otsesemalt või kaudsemalt seotud inimestega. Kaasates 
neid, keda su töö mõjutab, saad neilt olulist lisainfot, aga ka legitiimsust. See 
võimaldab ülesandeid jagada, tagab inimeste informeerituse ja arusaamise 
ning aitab ära hoida ebavajalikku dubleerimist ja tülisid.

Muidugi ei tähenda see, et kõiki peab kaasama kõikjale, nagu mõnikord 
lihtsustatult arvatakse ning seda sisuliselt võimatut tööd peljates kaasamine 
hoopis ära jäetakse. Aeg on taastumatu ressurss ning organisatsioon ongi sel-
leks loodud, et ta suure osa tööst liikmete eest ära teeks.

Seotuse tugevnemise järjekorras võib eestkosteorganisatsioon rääkida 
kellestki, kellegi eest, kellegi nimel või kellegagi koos; enamasti on organi-
satsiooni aktivistid ka ise selle sihtrühma liikmed (mille puhul ei tohi aga 
automaatselt arvata, et ollakse nagunii kõigega kursis, mida teistel sihtrühma-
liikmetel vaja, ja et nad ilmtingimata eestvedajatega alati ühel nõul on). Kõik 
need võivad eri organisatsioonide ja eri situatsioonide puhul olla adekvaatsed 
lahendused, oluline on aga, et see oleks organisatsiooni sees kokku lepitud ja 
teadvustatud.

Üldjuhul ei tõstatata probleeme kaasamisega seni, kuni organisatsioon 
võrgustiku meelest head tööd teeb. Kui aga liikmete ja sihtrühmade side oma 
vabaühendusega on selle käigus nõrgaks jäänud, võib ühel hetkel ka küllalt 
tühisest lahkarvamusest tõusta suur tüli ning tavaliseks etteheiteks saab siis 

5 See peatükk on edasiarendus peatükist “Ühenduse liikmete ja sihtgruppide kaasamine”, mis 
ilmus Hille Hinsbergi ja Urmo Kübara “Kaasamise käsiraamatus ametnikele ja vabaühendus-
tele” (EMSL 2009, vt www.ngo.ee/trykised)

Võrgustikudja
liitlastekaasamine
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just kaasamise puudumine. Sellised sisetülid kahjustavad su mainet avalik-
kuse ja partnerite silmis, nende klaarimine kulutab aega ja närve, nii et juba 
seegi on üks argument, miks tasub kaasamisega tegeleda.

Liikmeskond, sihtrühmad ja võrgustik
Vabaühenduse liikmesus tähendab, et inimene või organisatsioon on kirjuta-
nud liikmeavalduse ning koos teiste liikmetega moodustab ta vabaühenduse 
kõrgeima juhtorgani, üldkoosoleku. Tavaliselt kaasneb liikmesusega veel õigusi 
(näiteks pakutakse neile teenuseid, mida teised ei saa), aga ka kohustusi, näi-
teks liikmemaksu tasumine.

Vabaühenduse sihtrühma moodustavad need, kelle huvides ta töötab. Ai-
nult oma liikmete huvides tegutseva organisatsiooni puhul langevad liikmes-
kond ja sihtrühm kokku, avalikes huvides tegutsejate puhul võib sihtrühm olla 
aga liikmeskonnast kordi suurem. Viimane tähendab ka, et kaugeltki kõik hu-
vilised ei pruugi ise olla vahetud kasusaajad: näiteks ei pea endal olema puuet 
selle mõistmiseks, et puuetega inimeste õiguste eest seisev vabaühendus tegut-
seb ka minu huvides, ning nende aitamiseks selles tegevuses. 

Seoses paremate kommunikatsioonivõimalustega on kõikjal maailmas po-
pimaks muutumas vabam koostöövorm, kus ei astuta ühingu liikmeks, vaid 
toetatakse ta eesmärke ja levitatakse sõnumit, tegutsetakse ta juures vabatahtli-
kuna, tehakse annetusi jms. Inimesi ja organisatsioone, kellega vabaühendusel 
on otsene kontakt (lisaks liikmetele näiteks need, kes kuuluvad ta e-posti listi, 
osalevad üritustel jms), võib lugeda vabaühenduse võrgustikuks6.

Võrgustiku loomine ja tugevdamine
Kellegi huvide eest seismise eeldus on tema põhjalik tundmine. See tähendab, 
et igal organisatsioonil peab olema selge, millega tegeletakse (ja millega mitte) 
ning miks ja milliseid inimesi selleks vajatakse, olgu siis oma juhatusse, büroos-
se, liikmeskonda või ka laiemalt võrgustikku. Organisatsiooni ootused neile ja 
ka vastupidi peavad olema vastastikku teada, kattuvad ja tunnustatud.

Sageli nimetavad vabaühendused ühe eesmärgina liikmeskonna ja võr-
gustiku kasvatamist. Kiiresti kasvav organisatsioon loob mulje populaarsusest, 
heade inimeste lisandumine tähendab ka uusi teadmisi, kogemusi, oskusi ehk 
potentsiaalseid abilisi. Kasu on sellest aga ainult siis, kui neid inimesi osatakse 
ka rakendada ning innustununa hoida. Tuleb arvestada, et see nõuab aega, os-
kusi ja ka rahalisi kulutusi organisatsioonilt endalt. Äge kasv võib tähendada, et 

6 Põhjalikumalt saab võrgustiku ning tavapärase liikmesorganisatsiooni erinevustest ning esi-
mese eelistest teise ees lugeda Ori Brafmani ja Rod A. Beckstromi raamatust “The starfish and 
the spider”, vt ka www.starfishandspider.com.
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uutel liitujatel on erinevad eesmärgid ja nägemused, mida ja kuidas vabaühen-
dus peaks tegema, ning kui organisatsiooni tegevus neile ei vasta, on kiiresti ta-
gajärjeks sisetülid. Kõige rohkem on seda näha olnud erakondade puhul. Seega 
ei pruugi laienemine alati hea idee olla.

Olgu tegu alustava või laieneva organisatsiooniga, kui tead, milliseid ini-
mesi ja milleks vajad, mõtle järgmiseks läbi, kuidas ja millist infot nad su kohta 
saavad: teistelt inimestelt, meediast, su korraldatud üritustelt, reklaamikampaa-
niatest, sotsiaalvõrgustikest, kodulehelt jne. Uusi inimesi saab otsida aktiivselt, 
pöördudes ise nende poole (otse või kuulutuste vahendusel), või passiivselt, 
oodates, et nemad su üles leiavad.

Võrgustiku kui vabama koostöövormi puhul käib liitumine ja sealt lah-
kumine väga kergesti ning üldjuhul ei peeta üksikute huviliste üle arvestust. 
Nendega, kes soovivad astuda su vabaühenduse liikmeks, tuleb aga kasuks va-
hetu suhtlemine enne vastuvõtmist, et rääkida nii organisatsiooni tegevuspõ-
himõtetest ning liikmete rollist kui ka tema ootustest, huvidest ja võimalustest 
– näiteks kus ja kui aktiivselt ta soovib kaasa lüüa, mida suudab teha, milliseid 
suhtluskanaleid ja -viise ta eelistab jne. Enamik Eesti ühendusi on piisavalt väi-
kesed, et iga liikmekandidaadiga kohtuda, suuremate puhul on mõistlik luua 
allorganisatsioone (nt kohalikud üksused) ja delegeerida see ülesanne neile.

Kui vastastikused ootused ei kattu, maksab mõelda, kas ootusi ja tegevusi 
annab kohandada või on targem kohe sõbralikult lahku minna. Mida põhjali-
kum on esimene kontakt, seda ladusam hilisem koostöö.

Uute inimeste kvaliteedile rõhudes ei tohi aga ära unustada olemasolevaid. 
Esiteks muutuvad aja jooksul ka nende ootused, vajadused ja suutlikkus, nii-
hästi loomuliku arenguga kui organisatsioonidest liikmete puhul ka eestvedaja-
te vahetudes. Seetõttu on oluline regulaarselt ka nende muutustega kursis olla. 
Selleks sobivad ühisüritused, liikmekülastused ja -küsitlused.

Pidevalt on vaja tagada liikmete ja huviliste informeeritus olulisemast or-
ganisatsioonis ja valdkonnas toimuvast ning tehtud töö tulemustest. Mis täpselt 
nende jaoks oluline ja kuidas nad seda infot saada eelistavad, saad jälle teada 
nendega suheldes. Kui oma saavutuste kuulutamisega tavaliselt jänni ei jääda, 
siis kindlasti ei tohi varjata ka negatiivsemat infot – varjamise ilmsikstulek lõ-
hub su toetajate usaldust kõige kindlamalt.

Suuremates organisatsioonides on paratamatu, et peamine suhtlus toimub 
interneti vahendusel. Enamik on loonud selleks e-posti listid, paljud annavad 
välja e-uudiskirju ja tegutsevad sotsiaalvõrgustikes nagu näiteks Facebookis ja 
Twitteris, osa üllitab ka paberile trükitud info- või ajakirju. Siin tuleb arvestada, 
et kui infot tuleb liiga palju, eriti kui see ei ole selgelt ja huvitavalt sõnastatud, 
hakatakse su teateid lugemata kustutama või kõrvale panema ning nõnda võid 
olulisest infokanalist sisuliselt ilma jääda. Mõistlik võib olla luua erinevaid liste 
– suurematele huvilistele arutelulistid, teistele infolist, kuhu saadetakse kõige 
olulisemaid teateid.
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Kolmandaks tuleb teadlikult luua liikmete ja huviliste arengueeldusi, et 
tõsta vabaühenduse võimekust. Selle vahenditeks on infomaterjalid, koolitu-
sed, nõustamine jms, mille puhul tuleb arvestada nii sihtrühma soove ja va-
jadusi kui ka organisatsiooni kui terviku vajadusi, mida tõenäoliselt tajuvad 
kõige paremini eestvedajad. Kui keskenduda vaid liikmete soovidele, muutub 
organisatsioon pelgalt reageerivaks, mis võib vähendada eestvedajate motivat-
siooni. Vastupidisel juhul võivad viimased aga kujuneda justkui kindraliteks 
ilma armeeta, sest võrgustik pole enam kas suutnud või tahtnud nendega sam-
mu pidada.

Liikmete ja huviliste kaasamine
Nende kaasamine, kelle huvides sa tegutsed, ei erine oma olemuselt sellest, kui 
avalik võim kaasab vabaühendusi. Kõige lihtsam nõuanne on seega: mõtle, kui-
das soovid, et sind kaasataks, ning käitu ise samamoodi teisi kaasates. 

Iga eestkosteorganisatsioon teab, kui keeruline on toime tulla juristide kir-
japandud eelnõudega, mida avalik võim kommenteerimiseks saadab – eriti kui 
eelnõu on pikk (sisaldades läbisegi nii sulle olulisi kui ka ebaolulisi asju), kui sa 
ei ole saanud selle koostamises osaleda ning kui tähtaeg on lühike.

Arvesta, et su võrgustiku liikmetel on üldjuhul sinust veel vähem aega ja 
kogemust niisuguste tekstidega töötamiseks, välja arvatud juhul, kui see just 
ongi nende eriala. Seega paljalt sulle laekunud teksti edasisaatmine üleskutsega 
arvamust avaldada on enamasti sama hea kui kasutu. Algtekst peab küll soo-
vijatele olema kergesti kättesaadav, ent sinu töö on end sellest läbi närida ning 
arvamuse avaldamine võimalikult lihtsaks teha.

Kui tegu pole paljalt eelnõu kommenteerimisega, vaid teie organisatsioon on kaasa-
tud pikema perioodi vältel, näiteks eelnõu ettevalmistavasse töörühma, informeeri 
liikmeid sellest töörühma kokku tulles ja küsi nende ootusi ja ettepanekuid. Töö 
käigus hoia neid kursis arenguga ja küsi nende arvamusi valikute kohta, mida teete.

Regulaarselt aastate jooksul koos käivate töörühmade, näiteks seirekomis-
jonide puhul on sinu ülesandeks koosoleku lähenedes viia ka võrgustik arutlu-
sele tulevate teemadega kurssi ning pakkuda võimalus avaldada oma mõtteid, 
mida saaksid töörühmale edastada.

Nagu sa ise soovid avalikult võimult tagasisidet oma organisatsiooni teh-
tud ettepanekutele, ootab ka su võrgustik infot selle kohta, mis nende arvamus-
test on saanud. Kõige lihtsamaks suhtluskanaliks on siin taas e-posti list, aga ka 
su organisatsiooni üritused, kus kokku tullakse.

Enim võimalusi heaks kaasamiseks on siis, kui oled ise selle algatajaks, näiteks 
töötades välja organisatsiooni programmi, strateegiat või muid pikaajalisemaid 
seisukohti. Siin saad koostada ise organisatsiooni vajadustele vastava ajakava 
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Kommentaaride küsimine 
teile saadetud eelnõule
Ideaalsesmaailmasvõiksliikmetejahuvilistearvamustekogumineteilekommentee-
rimisekssaadetudeelnõukohtakäianii.

1. Kuioletematerjalidisekättesaanudjateinudkindlaks,etseeonteieorganisat-
siooni jaoksolulineküsimus,annatesellestvõimalikultkiirestie-posti listi (või
muuteieorganisatsioonipuhulkõigeoperatiivsemakanali)kauduteada.Teates
peakssisaldumalinkeelnõutekstile,olulisedtähtajad(millalpeateomaseisuko-
hadesitamaningkuidassellenijõuate–misajanionliikmetearvamusedooda-
tud,millalsaadadneileseisukohamustandivms)ningselle inimesekontaktid,
kesteilkommentaaridekokkupanemisegategeleb.Kuiküsimusonvägaoluline,
tähtaegvõimaldabjaliikmedsedasoovivad,võibasjaarutamisekskokkukutsuda
kakoosoleku.

2. Paarijärgnevapäevajooksultöötateeestvedajatega(kontor,juhatus,aktiivvms)
isematerjalidläbi,tootesealvälja,mistemeelestvõiksolulisemolla,sõnasta-
tepeamisedküsimusedjavalikukohad,millepuhulvõrgustikueelistusionvaja
teada.Kuitähtaegoneritinapp,siispakuteväljakavõimalikuseisukoha,mille
kohtaliikmedsiissaavadarvamustavaldada.Mõistlikaegliikmetelearvamuse
avaldamiseks,kassiise-posti teelvõisellekskokkukutsutudkohtumisel,võiks
ollavähemaltpaarnädalat(puhkusteajalkarohkem).

3. Kuiliikmedonarvamustavaldanud(võisiispolesedateinud),koostatenendepõh-
jal eelnõu autoritele saadetava vastuse mustandi ja saadate selle enne liikmetele
tutvumiseks.Sellekspeaksneileaegaandmavähemaltmõnedpäevadkuninädala.

4. Liikmeteltsaadudtagasisidepõhjalkohendatevajaduselmustandit,saadatesel-
le eelnõu autoritele ning avaldate oma kodulehel (kui tegemist on eriti olulise
küsimusega, võib kaaluda ka pressiteate koostamist, vt ka peatüki alateemat
meediagasuhtlemisest).Selleskirjasmärgiteära,kuidasselleseisukohanijõud-
siteningliikmeteeriarvamused,kuineidoli.

(arvesta aga, et üle mitme kuu kestvate arutelude puhul võib huvi osalemise 
vastu maha käima hakata) ning kombineerida erinevaid kaasamismeetodeid, 
võimaldamaks sisukat osalemist. Põhjalikumaid soovitusi sellistes olukordades 
kaasamise plaanimiseks ja läbiviimiseks leiad EMSL-i “Kaasamise käsiraama-
tust ametnikele ja vabaühendustele”7, arutelude korraldamisest on lähemalt jut-
tu käsiraamatus “Kuidas korraldada konverentse ja viia läbi arutelusid”8.

7 EMSL 2009, vt www.ngo.ee/trykised

8 EMSL 2011, arutelude läbiviimisest eelkõige lk 52–76
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ENÄIDEVabaühenduste manifestid 2011
2011. aasta Riigikogu valimiste eel esitas tosinkond eri valdkondade vabaühendust
parlamenti pürgijatele oma ettepanekud vajalikeks tegevusteks. Ettevalmistustega
alustati tavaliselt aasta või pool enne valimiskampaania algust: juhatused või tuu-
mikudvaatasidüleühendusesenisedseisukohad,edasitoimusidtavaliseltarutelud
liikmete,sihtrühmadejavälisteekspertidega(näiteksEestiÜliõpilaskondadeLiitkor-
raldassellekskõrgkoolidesavatudmõttetalgud),kustkogutiuusiideidjatagasisidet,
milletulemusenavalmisettepanekutemustand.Needolidkommenteerimiseksüleval
internetis, EMSL korraldas ettepanekute üle ka veebihääletuse. Lõppteksti kinnitas
tavaliseltkasühenduseüldkoosolek,volikoguvõinõukogu.Sellelejärgnesidjubakoh-
tumisedkandidaatidega,laiemadteavituskampaaniadjms9.

Kui meid endid on halvasti kaasatud, teame tavaliselt, mida oleks kaasaja pida-
nud paremini tegema. Ise kaasaja rollis olemine toob aga tihti kaasa probleeme.

• Mida teha, kui inimesed on passiivsed? Kui võrgustikult ei tule su küsi-
mustele tagasisidet, võib see olla nii märk sellest, et teed oma tööd hästi ja 
nad usaldavad sind, kui ka sellest, et sust ollakse võõrdunud, ei saada su 
küsimustest aru või ei nähta varasemate kehvade kogemuste pärast osalemi-
sel mõtet. Kummaga parajasti tegu, pead ise ära tundma. Võimalik, et oled 
valinud valed kaasamismeetodid – näiteks loodad hakkama saada e-posti 
abil, kuid nemad sooviksid asju näost näkku arutada.

Abiks on, kui lisaks üldistele pöördumistele suhtled otse nendega, kel-
lest võib eeldada, et neil on teema kohta rohkem teadmisi või kogemusi. E-
kirjast paremat tagasisidet annavad telefonikõned ja kohtumised. Ei tohiks 
aga piirduda ainult oma “lemmikutega”, kellega on kõige lihtsam suhelda. 
Su enda huvides on pöörata tähelepanu ka neile, kes võivad olla su tegevu-
se suhtes kriitilisemad.

Midagi halba ei pruugi olla ka selles, kui organisatsiooni seisukoha sõ-
nastabki juhatus või büroo, eriti kui tegemist on lihtsama, vähem olulise 
või võrgustikus juba varem läbiarutatud küsimusega. Seda peavad aga liik-
med teadma ja aktsepteerima. Samuti tuleb arvamuse küsijale teada anda, 
kuidas see on koostatud.

• Mida teha, kui võrgustikus on lahkarvamusi? Kuigi avalik võim eelistab, 
et vabaühendus (ja veel parem kui kogu kolmas sektor) räägiks ühel häälel, 
on eriarvamused pluralistlikus ühiskonnas loomulikud. Nende teadasaami-
ne ongi kaasamise peamisi mõtteid. 

9 Lähemalt saab 2011. aasta manifestide koostamisest lugeda ajakirja Hea Kodanik nr. 
1(51)/2011 lk 16–19, saadaval www.ngo.ee/heakodanik. 
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NÄIDE

Kindlasti ei ole sinu roll teisitimõtlejaid vaikima või oma arvamusest 
loobuma panna. Samuti ei tähenda kaasamine, et jõuda tuleb äranuditud 
seisukohani, mille vastu enam keegi pole, kuid mida keegi ei pruugi ka 
enam eriti pooldada.

Sõltuvalt olukorrast võib lahendus olla lisaarutelu korraldamine, kus eri 
pooled saavad oma seisukohti argumenteerida – võimalik, et sellega leitakse 
ka üksmeel. Mõnevõrra kehvem võimalus on hääletamine, sest vähemusse 
jääjad võivad tunda, et nende huvid ei ole esindatud. Normaalne lahendus 
on ka erinevate arvamuste väljatoomine oma seisukohas.

• Mida teha, kui kaasamiseks ei ole aega? See küsimus võib tekkida ainult 
siis, kui tähtajad seab keegi teine, näiteks soovib avalik võim kommentaare 
mõne päeva jooksul. Esimese sammuna peaks sel juhul arvamuse soovijale 
selgitama, et nii kiiresti pole vastamine võimalik, ja küsima talt lisaaega.

Kui seda ei anta, sõltub edasine teema tähtsusest organisatsiooni jaoks. 
Sellistel tingimustel võib arvamuse andmisest keelduda ning teavitada sel-
lest liikmeid ja avalikkust. Kui küsimus on aga tõesti oluline, võib olla tar-
gem uhkus alla neelata, ise rohkem tööd teha ning esitada kas siis büroo 
või juhatuse koostatud seisukoht, juhtides samas siiski tähelepanu, et arva-
muse küsija rikub kaasamise head tava.

Niisuguseid olukordi aitab vältida, kui organisatsioon on enne oma 
olulisemad seisukohad välja töötanud.

EMSL-i liikmete kaasamise põhimõtted
EMSL-iliikmetekaasamisepõhimõttedpanevadpaika,misteemadelEMSLsõnavõ-
tab,kuidaskujundatakseEMSL-iendaalgatatudseisukohad,kuidastoimitakse,kuion
vaja vastata ühiskonnas või meedias üleskerkinud teemadele, osaleda õigusloomes
võitöörühmades,ningkuidasreageeritakseliikmetetehtudettepanekutele.Väljaon
toodud,millistelpuhkudel liikmeidkaasatakseningmillistel teevadotsuse liikmete
valitudnõukoguvõiEMSL-i töötajad.AlgseltkoostasEMSLvägapõhjalikudreeglid,
mille järgiminepraktikasniisuguse detailsusegakäis aga üle jõu, seetõttumuudeti
paaraastathiljemneedpõhimõttedlihtsamaks.Loewww.ngo.ee/liikmetekaasamine.

Kaasamise põhimõtted on organisatsioonis hea kokku leppida ja kirja panna. 
Oluline pole selle dokumendi pikkus (ülemäära detailne kord võib praktikas 
osutuda liiga jäigaks ning raskesti järgitavaks nii töötajatele kui ka liikmete-
le), vaid vastavus organisatsiooni vajadustele ja suutlikkusele seda rakendada. 
Väiksemas organisatsioonis ajab asja ära ka suuline kokkulepe, kirjalikust on 
kasu aga siis, kui inimesed vahetuvad, samuti saavad sellega kergesti tutvuda 
ühenduse partnerid ja liitlased ning liikmehuvilised.
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Koostöö teiste organisatsioonidega
Sõltuvalt olukorrast võivad su liitlasteks olla nii teised vabaühendused kui ka 
avaliku või ärisektori organisatsioonid. Loogika on lihtne – toetajaid otsides 
lase esiteks mõttel võimalikult vabalt lennata, küsides, keda ja kuidas su teema 
võiks puudutada ning kellel võiks selles või sarnastes küsimustes olla kasulikke 
oskusi, teadmisi või kogemusi. Järgmiseks mõtle, keda sul neist tõesti vaja on ja 
kui paljude liitlastega suhtlemist suudaksid ära hallata. 

Nagu liikmete puhulgi võib liitlaste kaasamine väga palju anda, ent nende-
ga suhete hoidmine nõuab palju sinu aega ja häid suhtlemisoskusi. Kui sul neid 
ei jätku, võid ebameeldiva üllatusena avastada, et tegutsete küll just nagu ühe 
algatuse raames, ent tegevused ei toeta üksteist, vaid töötavad halvemal juhul 
lausa üksteisele vastu.

Kõige esimene koostöömõte, mis vabaühendustele tavaliselt pähe tuleb, on 
ühisavalduste tegemine, enamasti millegi vastu protestimine. Mõnikord pälvi-
vad need ka tähelepanu, aga pigem on nende puhul siis oluline sisu, mitte see, 
kas allakirjutanuid on üks, kuus või 19. 

Allkirju niisugustele pöördumistele maksab võtta organisatsioonidelt, kes 
on asjaga tõesti kursis, suudavad seda ka iseseisvalt teistele seletada ja mõjuvad 
sel teemal usutavalt. Sama tuleks silmas pidada ka oma organisatsiooni poolt 
teiste avaldustele alla kirjutades –  teistele vastu tulla on küll tore, ent kui su nimi 
figureerib pidevalt igasugu pöördumiste all, kaotab see tasapisi oma väärtuse.

Rohkem tolku võib olla ühiste seisukohtade esitamisest avaliku võimu al-
gatatud konsultatsioonide puhul, kus ametnikud ja poliitikud sageli pelgavad, 
et saavad väga palju ja väga erinevaid kommentaare. Kui olete asjaosaliste or-
ganisatsioonidega omakeskis ühistele seisukohtadele jõudnud, on avalikul või-
mul üks mure vähem ja koostöövalmidus võib olla suurem.

Hea, ja samas liitlastelt siiski küllalt väikest panust nõudev mõte on kaasata 
neid olulisemate algatuste juurde nõuandjate ja info oma võrgustikes levitaja-
tena. Näiteks võib neil olla sinust rohkem kogemusi poliitikute või meediaga 
suhtlemisel, ürituste korraldamisel, liikmete kaasamisel vms. Enamasti on or-
ganisatsioonid lahkesti nõus oma kogemusi jagama ning selliste vestluste käi-
gus võid saada mitmeid häid ideid, aga ka asju enda jaoks selgemaks mõelda.

Kõige sisulisem koostöö seisneb ülesannete jagamises vastavalt osalejate 
pädevustele ning regulaarses infovahetuses. Näiteks võivad siin eri organisat-
sioonid keskenduda eri piirkondadest arvamuste kogumisele, mõni töötada 
läbi seni ilmunud uuringud ja välismaised näited, mõni suhelda poliitikutega, 
võtta üksteist täiendavalt meedias sõna jne. 

Sellise koostöö koordineerimine on samas kõige ajamahukam. Siin tuleb 
ka arvestada organisatsioonide erineva suutlikkuse, töökoormuse ja ka töökul-
tuuriga – näiteks võib su liitlane olla küll hea asjatundja, aga suhtuda lõdvalt 
tähtaegadesse, mis võib töö käigus pingeid tekitada.
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PROBLEEMKui lähedaseks saada parteidega?
Kuivabaühendusepüüeldavmuutussõltubpoliitikutest,tulebtehavalik,misviisilsuhelda
erakondadega.Võimalikonneileühepoolseltomasooveesitada,nendegakoostöödteha
võisaadaiseüheksneist.Ühendusestuueerakonnaasutamineonpigemerandlik,ehkki
mitteenneolematusamm.Tavapärasemonaktivistideliituminemõnetegutsevaerakon-
nagajavalimistelkandideerimine,lootusesselmoelomateemaeestpareminiseista.

Seeonigaüheõigus,midaeitohikskritiseerida:kodanikenasoovimeju,etmeiepartei-
destegutseksidheadjaarukadinimesed.Isesellistotsusttehesmaksabagamõelda,
kassatahadjasuudadkohanedaparteidetöökultuurijakonkurentsigavõineidsoovi-
tudsuunasmuuta.Mitmedsilmapaistvadkodanikuaktivistidonkaheavalimistulemu-
sekorraltaandunudRiigikogusmarginaalseteksnupulevajutajateksningmõnedsealt
pettunultlahkunud.

Kapeabsilmaspidama,etparteidonvarmadvabaühendusilahterdamaomadeksja
võõrasteks,kuiselleksvähegialustleitakse.Niitasubeksklusiivsetesidemete(kant
koostöökokkulepped, ühisavaldused jne) sõlmimise eel järele mõelda. Eriti ahvatlev
võibollameeldidakoalitsioonile,kuidõnnvõibvalimistelkergestipöörduda.

Mõneljuhulonkindladkoostöösidemedajalooliseltväljakujunenud(ntametiühingud
jasotsiaaldemokraadid,kirikudjakonservatiivid,ettevõtjadjaliberaalidjne),kuidena-
mastionvabaühenduseleoluline,ettemateemalähekskordakõigileerakondadele.
Sellesaavutamiseksonparimvõrdnejaavatudsuhtleminekõigiga.

Koostöö meediaga
Koostöö meediaga on kahe otsaga. Ühest küljest aitab see viia su sõnumi suurema 
auditooriumini ning kasvatada teadlikkust sinust kui selle teemaga tegelejast, mis 
omakorda võib aidata leida uusi liitlasi. Fakt, et suudad soovi korral meediasse 
pääseda, võib panna ka su partnereid sind tõsisemalt võtma. Liiati, nagu aruandlu-
segi puhul, maksab meeles pidada, et kui su töö puudutab avalikkust, on avalikku-
sel õigus sellest ka teada saada ja meedia eest varjumine ei näita sind heas valguses.

Teisalt pead arvestama, et erinevalt oma kanalitest (koduleht, listid, rek-
laamipinnad) on meedias su võimalused sõnumit kontrollida piiratud. Isegi ar-
vamusartikkel võib pärast toimetamist ja lühendamist võtta su jaoks ootamatu 
kuju, või siis näiteks saada pealkirja, mille üle sa ei rõõmusta. Kui oled meediale 
allikaks, sõltub lehte või eetrisse jõudev tulemus tihti sellest, kui palju on ajakir-
janik viitsinud vaeva näha teema mõistmisega ja millele ta rõhu asetab.

Sageli on vabaühendusele olulised teemad keerulised ning ajakirjanikku 
võib rohkem huvitada konflikti väljatoomine ja teravdamine, mis aga ei pruugi 
partnerit su suhtes suuremale sõbralikkusele häälestada. Seega tasub kaaluda, 
mida sul meediasse pöördumisega võita ja kaotada on.
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Nii nagu suhtlemisel teiste partneritega, tuleb ka meedia puhul kasuks, 
kui sul õnnestub sisse seada püsivad suhted: õppida ajakirjanikke ja toimetuste 
töökorraldust tundma, olla kättesaadav, kui neil sind vaja, pakkuda neile ise 
informatsiooni (aga ikka ainult siis, kui sul tõesti on midagi olulist öelda, mit-
te uputada neid pidevate pressiteadetega). Võid proovida kaasata ajakirjanikke 
oma organisatsiooni juurde vabatahtlikena, näiteks nõu või tagasisidet andma, 
kutsuda neid oma üritustele ja koolitustele jms.

Kui ajakirjanik ise su poole pöördub, maksab hoiduda telefoniintervjuu 
andmisest olukorras, kus sul on kiire ja mõtted mujal. Palu kas või 10 minutit 
lisaaega, et saaksid end intervjuu lainele häälestada. 

Sul on õigus ette küsida, millest ajakirjanik täpsemalt rääkida soovib. Kui 
sa pole kogenud intervjuuandja ning ajakirjanik pole ründavas tujus, võid eet-
risse mineva intervjuu puhul paluda, et ta ütleks sulle ette ka esimese küsimuse, 
et see sind mikrofoni ees tummaks ei lööks. 

Samuti on sul õigus paluda kirjalikult ilmuvate materjalide puhul oma tsi-
taate enne avaldamist üle lugeda (aga ajakirjanikul ei ole kohustust sulle vastu 
tulla, kui soovid siis oma sõnadest lahti öelda), ent liiale ei maksa sellega minna 
– lisatöö tekitamine ei pane kedagi sinusse paremini suhtuma. 

Juba enne intervjuu algust tasub ka küsida, kas ajakirjanik plaanib sind 
üldse tsiteerida – vahel tahab ta vaid taustinfot ja millegi lahtiseletamist, siis 
võid end ka vabamalt väljendada. Muidu arvesta, et intervjuust leiavad kõige 
tõenäolisemalt avaldamist need tsitaadid, kus oled öelnud mingeid teravusi, 
kasutanud värvikaid võrdlusi või andnud karme hinnanguid. Seega jälgi, et ka-
sutaksid neid nende mõtete juures, mida sa päriselt hiljem ajakirjandusest leida 
tahad. Artiklit kirjutades uuri enne, kui palju selleks ruumi on, ning kirjuta see 
õiges pikkuses, mitte ära looda, et toimetaja seda sulle sobivalt lühendab.

Põhjalikumaid soovitusi meediaga suhtlemiseks leiad näiteks EMSL-i käsi-
raamatust “Suhtekorraldus vabaühendustes”10. 

10 EMSL 2005, vt www.ngo.ee/trykised.
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Iga töö puhul on oluline mõista, mida sa sellega saavutasid ning mida sellest 
õppisid, et edaspidi veel paremaid tulemusi saada. Nõnda on tähtis analüüsida 
huvikaitsetegevusi, nende tulemusi ja mõju, ka juhul, kui tegu ei ole projektiga, 
mille puhul rahastaja sult nagunii sellist aruannet nõuab. 

Vastutavad ju vabaühendused veel väga paljude teiste ees – su oma juht-
organ, liikmed, sihtrühmad, töötajad ja vabatahtlikud, toetajad, aga ka laiem 
avalikkus, kui väidad, et su tegevus on suunatud ühel või teisel moel sellele, et 
ühiskonda paremaks muuta. 

Kõigil neil on õigus oodata infot selle kohta, mida ja kuidas sa teinud oled 
ning mille poolest elu tänu sinu tööle paremaks on muutunud. Enamgi veel – isegi 
kui nad seda otse ei küsi (mis ongi pigem tavaline), siis on sinu huvides, et nad 
seda teaksid. Kursisolek su töö ja tulemustega ning arusaamine nende vajalikku-
sest on parim viis leida ja hoida liitlasi, kellega koos oma eesmärkide poole liikuda.

Analüüsimine võimaldab saavutada mitut su töös olulist asja.

• Pädevus. Väga sageli tuleb huvikaitseorganisatsioonidel rinda pista tugeva-
te vastastega – sinu eesmärkidega vastuolus olevad poliitilised või ärihuvid, 
aga ka üldisemalt võhiklikkus või mugavus toimida edasi nii, nagu seda 
ikka on tehtud. Pideva analüüsi abil on sul võimalik paremini tundma õp-
pida probleemi, millega tegeled, aga samuti nii enda kui ka vastaste tugeva-
maid ja nõrgemaid külgi. Nii on võimalik vältida vigu või neid operatiivselt 
parandada, muuta taktikat, lühidalt – saada paremaks ja olla tulemuslikum.

• Tõsiseltvõetavus. Analüüsitegevustega saad koguda fakte ja argumente, 
mis sind aitavad. Näiteks kui suudad pakkuda regulaarset ja tõest infot olu-
korra ja muutuste kohta valdkonnas, millega töötad, on see oluliseks trum-
biks, kui veenad poliitikakujundajaid, potentsiaalseid  partnereid, meediat 
ja avalikku arvamust end toetama. Su meeskonna võitlusvaimule mõjub 
hästi, kui saad välja tuua, et teie tegevus on jõudnud mingite tulemusteni ja 
see on muutnud inimeste elusid paremaks. Mida enam suudad näidata, et 
su jutt põhineb uurimistööl ja analüüsil, mitte lihtsalt südamevalul ja kõhu-
tundel, seda tugevamaks su positsioon muutub.

Huvikaitsetulemuste
mõõtminejamõju
hindamine
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• Vastutavus. Kui valitsus või mõni firma tegutseb halvasti, võib see tähenda-
da neile kaotust järgmistel valimistel või klientidest ilmajäämist. Samamoodi 
võib ühenduse puhul usalduse kaotus liikmete, sihtrühmade ja partnerite sil-
mis tähendada nende lahkumist, muutumist passiivseks või ka sinu kui eest-
vedaja mahahääletamist. Kindlaim viis seda ennetada on pakkuda regulaa-
rset ja selget infot, mida ja kuidas teete ning mis tulemusteni olete jõudnud 
– et sa seda teha saaksid, on sul endal vaja pidevalt infot koguda ja töödelda.

Kindlasti ei ole huvikaitse hindamine lihtne töö. Esiteks on muutused ühis-
konnas enamasti komplekssed ega avaldu kiiresti. Nii on raske öelda, mis toi-
mus tänu sinule, mis sõltumata sinust või mis sinu kiuste. Mõnigi tegevus võib 
kaasa tuua plaanimatuid tulemusi, olgu häid või halbu. Ka hinnangud võivad 
erineda – huvikaitses on harva tegu täieliku võidu või kaotusega, pigem komp-
romissiga, ning see, mis ühele paistab mõistlik kokkulepe, võib teisele tunduda 
põhimõttelageda allaandmisena. 

Teiseks on selge, et ühiskond ei saa kunagi valmis, leitud lahendustest kas-
vavad välja uued probleemid ning selget punkti pole eestkostetöös tavaliselt 
võimalik panna. Sageli on vabaühenduste eesmärgid väga kõrgelennulised – tu-
gev kodanikuühiskond, ebavõrdsuse kaotamine jne. Hinnata, kuidas su tegevus 
on kodanikuühiskonda tugevamaks muutnud, on sisuliselt võimatu, eriti kui 
räägime küllalt lühikesest ajast, näiteks aastast.

Kolmas ja väga praktiline takistus on Eesti vabaühenduste väiksus ja see, et vä-
hestel aktiivsetel tegutsejatel on niigi suur töökoormus. Pidevalt on käsil kiireid ja 
olulisi asju ning tehtule tagasivaatamine, info kogumine ja analüüsimine (eriti kui 
keegi väljastpoolt, näiteks rahastaja, seda sõnaselgelt ei nõua) kipub nende kõrval 
tunduma vähem põletava vajadusena. Liiati on mõju hindamine vabaühendustes, 
eriti veel huvikaitse alal, kõikjal maailmas küllalt uus teema ning oskusi selleks 
napib. Teadagi on inimlik edasi lükata asju, mille tegemises end kindlana ei tunta.

Kuidas niisuguseid takistusi ületada, selleks pakumegi nõuandeid selles peatü-
kis. Esmalt mõned soovitused eelhäälestuseks.

• Ka veidi infot on parem kui mitte midagi. “Kevadest” teame, et kui kogu 
rehkendust ei jõua, maksab esialgu teha pool. Ka esimesed katsed infot ko-
guda ja analüüsida on parem kui käega lüüa, et kõik see on liiga keeruline. 
Järgmisel korral tuleb juba paremini välja.

• Lähtu senistest kogemustest. Isegi kui sa ei ole oma organisatsiooni seni-
seid tegevusi vormistanud veenvateks ja säravateks aruanneteks, olete töö 
käigus kolleegide ja partneritega ilmselt ikka arutanud, mis on läinud hästi 
ja mis vajaks muutmist. See ongi esimene samm. Tehes seda teadlikult ja 
regulaarselt ning pannes tulemusi kirja, leiad nõrgad kohad paremini üles 
ning need saavad tulevaste ettevõtmiste jaoks ka fikseeritud.
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• Mõõda õigeid asju. Mõtle läbi, millist infot sul tõesti vaja on. See ei pruugi 
olla info, mida on kõige kergem koguda, nagu näiteks osalejate arv su kor-
raldatud üritustel või kampaania käigus üllitatud artiklite hulk. Seda, mis 
infot sul vaja on ning millal ja kust seda koguda, saad teada, kui püstitad 
tegevusele selge eesmärgi. Säästes end ebavajaliku info kogumisest, hoiad 
kokku aega ja saad keskenduda sellele, mis on oluline. 

• Kujunda harjumused. Tulemuste analüüs ja mõju hindamine ei alga tegevus-
te lõpus (seda enam, et nagu eespool tõdesime, huvikaitsetegevustel ei olegi 
sageli selget lõppu), vaid plaane tehes. Hakake infot talletama kohe tegevuste 
käivitudes, nii on (vahe)kokkuvõtete tegemise ajaks suur osa tööst juba valmis. 
Pidage regulaarseid koosolekuid, pange jooksvalt kirja tehtu ja selle tulemu-
sed, nii muutub see harjumuseks ega ole nii keeruline, kui algul tunduda võib.

• Ära võta kõike enda kanda. Jaga ülesandeid. Lase tähelepanekuid ja ideid 
kirja panna kõigil, kes teemaga tegelevad, küsi tagasisidet nii oma mees-
konnalt kui ka kaudsemalt seotud isikutelt – partneritelt, liitlastelt, sihtrüh-
madelt. Esiteks toob see sisendit erinevatest vaatenurkadest (nagu eespool 
tõdesime, ei ole eestkostetegevuste puhul tavaliselt üht ja ainuõiget hinnan-
gut), teiseks vähendab su koormust.

• Loo seos info ja tegevuste vahel. Kuigi hindamisel võib olla ka kontrolli-
funktsioon (olgu siis vabaühenduse juhtorganile või rahastajale), tehakse seda 
oluliselt innukamalt, kui on teada, et kogutav info ei jää paljalt arhiivi, vaid 
seda kasutatakse edasises töös. Seega on iga hindamise juures olulised küsi-
mused: mida me selle teadmisega pihta hakkame, mida sellest õppisime, mida 
edaspidi muudame? Iga kokkuvõte olgu sisendiks järgmistele tegevustele.

Mida hinnata?
Kõige lihtsama vastuse küsimusele, mida hinnata, annab su eesmärk. Peatükis “Hu-
vikaitse plaanimine” tõdesime, et tavaliselt on eesmärgiks üks või mitu järgnevatest:

• mingi konkreetse otsuse (muutmise) saavutamine või ärahoidmine;
• inimeste käitumise ja hoiakute muutumise saavutamine;
• kodanikuühiskonna ja demokraatia tugevdamine üldisemalt.

Teades, mida saavutada tahad, ongi võimalik seda hinnata: kas otsus tuli soovi-
tud kujul (või vähemalt mingi kompromissina), kas inimeste hoiakud ja käitu-
mine on (vähemalt mingil määral) muutunud, kas kodanikuühiskond on saanud 
(natukenegi) tugevamaks? Sel moel kirjeldad oma töö tulemusi. Eriti kõrvalseis-
jate jaoks on see tavaliselt sinu edu kõige selgem ja konkreetsem näitaja.

Ent oleme ka näinud, et pelgalt tulemustega piirdumine ei anna meile 
kogu olulist infot. Esiteks ei pruugi tegevuste vahetu tulemus veel tähendada, 
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PROBLEEMEbamäärased tulemused
Mõnel juhuloneestkostetöö tulemust (vähemalt teoorias)küllalt lihtnekindlaks teha:
sedanäitabnäitekseelarvessoovitudtegevuseläbiviimisekseraldatudrahasumma,suit-
setajatearvuväheneminevastavakampaaniajärelvms.Sagelieioletulemusedaganii
konkreetsed.

Seljuhulvõibvabaühenduselaidatatoimunustsottisaadasee,kuiuuridasihtrühmadelt,
kuidasnadmuutusitajuvadjahindavad.Näitekskuieestkostetöötulemusenaonhaka-
tudüksielavatelevanainimestelepakkumamingituutteenust,saabneiltuurida,kasnad
tunnevadendtänusellelenäiteksenesekindlamana,iseseisvamana,tervemana,vähem
üksikuna vms. Samamoodi saab igaüks oma sihtrühmadelt küsida seadusemuudatuse
võimuuotsuse,teadlikkusetõstmisekampaaniavmstulemuseljuhtunukohta.

Loomulikultonseesubjektiivnehinnang,kuidikkagiheanäitajaühendusetegevusemõ-
justinimesteelukvaliteedile.Olulineonsiin,etküsitletutehulkjavalikoleksesinduslik
ningküsimusedesitatudneutraalselt.Kamaksabmeelespidada,etvahetultpärastmuu-
tusetoimumistvõibhinnangutmõjutadaasjauudsus,seegasisukamatulemuseannab,
kuisellisteküsimustegapöördudanendepoole(uuesti)näiteksaastavõipaaripärast.

et midagi paremaks muutub või muutus püsima jääb. Teiseks ei näita tulemus 
ilmtingimata sinu organisatsiooni head tööd: võimalik, et saavutasid tulemuse 
ebamõistliku hinnaga (olgu selleks siis raisatud aeg või raha või rikutud suhted 
oma meeskonna, liitlaste või partneritega vms), tegid mingeid muid vigu või 
siis sündis tulemus mingite teiste, sinust sõltumatute asjaolude mõjul.

Seega: et hindamisest päriselt kasu oleks, tuleb tähelepanu pöörata ka tegevuste ja 
mõju analüüsimisele. Selline põhjalikum lähenemine sisaldab järgmisi küsimusi.

• Kas me saavutasime neid muutuseid poliitikas ja ühiskonnas, mida soovi-
sime? Kas me saavutasime (selle asemel või lisaks sellele) veel midagi, mida 
ehk polnud plaanis? Milles need muutused väljenduvad? Kas ja miks võib 
eeldada, et need muutused on püsivad?

• Mis olid kriitilised tegurid nende muutuste saavutamisel või mittesaavuta-
misel ning mis rolli meie tegevus seejuures mängis (sh liitlassuhted)?

• Millised ettevõetud tegevustest töötasid ja millised mitte?

• Kas meie arusaamad vajadustest, muutuste saavutamise viisidest, võimusu-
hetest jms on pädevad?

• Milliseid muutusi, kui üldse, peame edaspidi tegema oma organisatsioonis, 
strateegias, tegevustes, et olla edukamad? 

Neid küsimusi peaks eestkosteorganisatsioon arutama kõigi olulisemate tege-
vuste lõpus ja vajadusel ka käigus. Arutelu tulemuste kirjapanemine ja säilita-
mine aitab tagada, et ka inimeste vahetudes ei lähe kogutud teadmised organi-
satsioonist kaotsi ning uutel tulijatel on võimalik senitehtust õppida.
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Kust ja kuidas infot hankida?
Tulemuste ja mõju hindamine võib mõnikord vajada uuringuid, näiteks kui 
taotled suure hulga inimeste elukvaliteedi tõusu või muutusi nende hoiakutes 
ja käitumises. Niisugused uuringud tuleb tavaliselt kas sisse osta või siis töötada 
selle nimel, et näiteks avalik võim neid telliks. Eelduseks on siingi see, et vaba-
ühendus teab, mida tuleb uurida.

Mitmel juhul leiad vajalikku infot avaliku võimu poolt niigi regulaarselt 
kogutavast statistikast (näiteks kui su töö eesmärgiks on vähendada õnnetusi, 
haigestumisi, kuritegevust, töötust vms) või läbiviidavatest uuringutest (aja-
kasutusuuring, Eurobaromeeter jt). Kui sa ei tea, kas sulle vajalikke andmeid 
keegi juba kogub, on esimeste sammudena abiks internetiotsingud, Statistika-
ameti kodulehega tutvumine ning oma valdkonna teadlaste ja spetsialistidega 
konsulteerimine.

Lihtsamate analüüside ja küsitluste läbiviimine on aga jõukohane igale 
kõrgharidusega inimesele, pealegi on sageli just vabaühendusel kõige parem 
kontakt oma sihtrühmadega, kellelt infot vajatakse. Niisugused infokogumis-
viisid on näiteks järgmised.

• Oma töö dokumenteerimine ja kriitiline enesehindamine. See tähendab, 
et paned kirja, mida olete teinud, kuidas läks, mida saanuks teha paremini, 
mis ületas ootuseid, milliseid uusi mõtteid tekkis jne. Su enda ja vahetute 
kaastöötajate peades ja arvutites on väga palju olulist teavet, nii et lihtsaim 
lähenemine hindamisele on seda perioodiliselt koguda ja talletada. See 
sobib hästi andma vastuseid sellistele küsimustele nagu mis juhtus, kes ja 
mida tegi, millal ja kui palju; mingil määral ka miks ja kuidas. Nõrkuseks on 
lähenemise subjektiivsus ja oht kalduda soovmõtlemisesse, näiteks näidata 
muutusi või enda rolli suuremana.

• Kirjutuslaua-uuring. Allikad, kust võid saada kinnitust oma töö tulemus-
tele (või enne selle juurde asumist infot senisest olukorrast), on näiteks vas-
tuvõetud seadused või otsused, eelarved (väga oluline näitaja sellest, kuidas 
mingit otsust päriselt ellu viiakse: kuidas on “teie” teema rahastatud, kuidas 
on see summa aastate jooksul muutunud ja seda ka võrdluses teiste teema-
dega), teiste läbiviidud uuringud või kogutud statistika. Sealt leiab tavaliselt 
objektiivseid vastuseid mis-küsimusele, harvemini aga miks- ja kuidas-kü-
simustele (v.a. uuringute puhul, mis on sellele keskendunud)

• Intervjuud (näost näkku või telefoni teel), fookusgrupid. Ette valmista-
tud küsimustiku alusel intervjueerite olulisi inimesi (sihtrühma liikmed, 
partnerid, liitlased, meeskonna liikmed jt) kas ükshaaval või grupina, 
saamaks infot nende olukorrast, kogemustest, arvamustest, hinnangutest. 
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Esimese puhul saad põhjalikumalt keskenduda ühele inimesele, teise eeli-
seks on, et arutelu käigus võib intervjueeritavatel tekkida rohkem mõtteid 
(fookusgruppi saab soovi korral teadlikult valida inimesi, kes eeldatavalt on 
erinevatel seisukohtadel). Need sobivad hästi miks- ja kuidas-küsimustele 
vastuste saamiseks, nõuavad aga ka intervjueerijalt oskusi selle vältimiseks, 
et vastajad hakkavad rääkima seda, mida nende meelest intervjueeritav 
kuulda soovib. Ka võib olla keeruline intervjuude analüüsimine.

• Kirjalikud küsitlused, sihtrühmast lähtudes kas internetis või paberil, kas 
valikvastustega või avatud küsimustega. Nii vastajate kui hiljem ka vastuste 
töötleja elu hõlbustamiseks ärge saatke elektrooniliselt läbiviidavaid küsit-
lusi dokumentidena, vaid kasutage selleks loodud võimalusi, nt docs.google.
com või surveymonkey.com. Küsitlused võimaldavad jõuda suurema hulga 
inimesteni ning saada vastuseid kergemini töödeldaval kujul, samas mitte 
nii põhjalikult kui intervjuudes. Probleemiks võib olla küsimuste üheselt 
arusaadav sõnastamine ja esindusliku valimi koostamine (väiksemate siht-
rühmade puhul, nt küsitledes oma koostööpartnereid, Riigikogu liikmeid 
vms, saad muidugi kõik nad valimisse haarata), samuti vastuste kättesaami-
ne. Nii küsitluste kui ka intervjuude puhul on oluline austada vastajate aega, 
seega kaalu enne põhjalikult, kas sul on ikka vaja neid läbi viia.

• Lihtsamad diskursuseanalüüsid. Allikaks võivad siin olla meediatekstid, 
avalikud salvestatud esinemised, intervjuud, mille analüüsimisel keskendud 
sellele, millest ja kuidas räägitakse, mida rõhutatakse ja mida välditakse jne. 
See on eriti oluline siis, kui püüdled mingite hoiakute muutmisele, ent ka 
muudel juhtudel, et saada aru, kuidas sulle olulist teemat mõistetakse ja kä-
sitletakse. Probleemiks võib olla tõlgendamise subjektiivsus.

Kui tahad mõõta arengut, on niisuguseid uuringuid vaja läbi viia regulaarselt 
või siis vähemalt töö alguses ja lõpus.

Kuidas EMSL hindas 2009. aasta 
kohalike valimiste manifesti
2009. aasta kohalike valimiste eel koostatud vabaühenduste manifest oli EMSL-ile
mitmesmõttesuuskogemus.Kuigiolimeseksajaksjubaläbiviinudküllaltedukama-
nifestikampaania Riigikogu valimiste eel kaks aastat varem, oli seekordne kontekst
teine:üheesinduskoguasemelvaliti227,kuuesuuremaerakonnaasemelkandideeris
ligituhatnimekirjaningolukordjavajadusedolidigaslinnasjavallasmõnevõrraeri-
nevad.Polnudrealistlik,etEMSLsuudaksneistigaühestegevusieestvedada,nõnda
seadsimeeesmärgiksluuavõrgustikkohalikestaktivistidest,kestegevusikoordinee-
riksid.Asjaraskendas,etmeilpolnudkuigipaljukogemusitööstkohalikeühendusteja
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omavalitsustega,samaspidasimesedavajalikukssuunaks.Niiolimeiletähtissaadud
kogemusttulevikutarbekstavalisestpõhjalikumaltanalüüsida.

Sellekskasutasimekahtmeetodit.

• Töö dokumenteerimine ja enesehindamine. Analüüsi jaoks jagasimeteh-
tudtöölõikudeks:ettevalmistamine,võrgustikuloominejatekstikoostamine,selle
levitamine,toetustegevused.Panimekirja,midajamikstegime(agakamilliseidtei-
sivariantekaalusime,kuidmillestloobusime),midasellegasaavutadalootsimening
kuidas meil läks. Kus võimalik, seal tõime välja numbrilisi näitajaid (nt osalenute,
meediakajastuste, kodulehe vastavat rubriiki külastanute hulk jms). Iga osa lõpus
tegimekokkuvõtte:misläkshästi,miseiõnnestunudjamilliseidõppetundesaime.

• Kirjalik küsitlus kohalike eestvedajate ja omavalitsuste hulgas. Kaks
kuud pärast valimisi saatsime küsimustiku kõigile linna- ja vallajuhtidele, kellelt
uurisime,kasnadolidmanifestistteadlikudningkuijah,siismiskanalikaudu(an-
dismeileinfotsellekohta,kuipaljudenimanifestjõudisningmillisedkanalidkuskil
töötasid).Küsitlusepõhiosasuurisimenendetagasisidetigalemanifestiüle-ees-
tiliseosaettepanekule:kasseeonneiljubarakendunudvõikuiei,siiskasnadon
sellesthuvitatudvõieipeasedavajalikuks(andismeileinfotniiolukorrastkuika
KOV-idehuvist).Eestvedajateküsitlusespöördusimenendepoole,kedaolimeoma
liitlasteks kutsunud. Neilt küsisime, milliseid tegevusi nad kohapeal ette võtsid,
mis oli nende jaoks raske, milliseid takistusi selles töös oli, kuidas nad hindasid
EMSL-iltsaadudtugejms.Nõndasaimesamutitäpsematinfotniihästitoimunust
kuikateada,millelepeameedaspidirohkemtähelepanupöörama.

Etmanifestiosaksolikaheavalimistava,korraldasimeparlamendierakondadeesinda-
jategakaselleülearutelu,saamaksnendetagasisidet.

Analüüsitulemusenahindasimetöökeskmiseltedukaks.Ebaõnnestusimevõrgustiku
loomises,kuidnähes jubategevustekäigus,etsee ideeei tööta,muutsimeplaane
ningkeskendusimeüle-eestilisemanifestikoostamisele jatutvustamisele.NiiKOV-
ideteadlikkuskuikahuviettepanekutevastunäitas,etsellegasaimepärishästihak-
kama.

Veelolulisemoli,etselmoelsaimesisenditjärgmistekstegemisteks.KOV-idetagasi-
sideandisinfot,millisteleteemadeleonnendegasuheldesmõistlikrõhuda.Omate-
gevuste analüüs tuli aga kasuks juba aasta pärast, kui hakkasime ette valmistama
uutRiigikoguvalimistemanifesti–mitmedtähelepanekudolidseksajaksmuidujuba
ununenud,enttänukirjapanemiselesaineeduuestimeeldetuletada.

Analüüsikoostamisegategelespeamiseltkaksinimest:projektijuhtjaassistent,vei-
dikateisedtöötajad.Küsitluseläbiviiminevõttiskokkuumbesnädala jagutööaega
(sedakahekuu jooksul),analüüsikokkukirjutaminepaarpäeva.Etküsitlusetegime
internetiteel,olimeieainsakskulukssellegategelnudinimestetööaeg.Loeanalüüsi
www.ngo.ee/manifest09.
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• Iga vabaühendus ei pea huvikaitsega tegelema, aga see võib aidata 
saavutada suuremaid ja püsivamaid muutusi teile olulisel teemal.Tee-
nuseidpakkudesabistadkedagivahetult,huvikaitsetegevustegamõjutadteisisulle
olulisteeesmärkidenimeltegutsema.Paljudorganisatsioonidteevadmõlemat.(Lk7)

• Kui olete valinud oma eesmärkide saavutamise (üheks) teeks huvikait-
se, mõelge läbi selleks vajalikud vahendid. Millised vajalikud teadmised ja
oskusedonteievabaühendusesolemasjamillisedpuudu?Millesoletetugevamadja
millesnõrgemad?Kasteilonvajalikekstegevusteksaega ja raha?Kustpuudujäävat
hankida?Midajakuihästiteevadteisedvabaühendused,kasisetegemiseasemelvõiks
ollaotstarbekamnendetoetamineja/võiülesannetejagamine?(Lk17-18,20,24-25)

• Mõelge, mis annab teie organisatsioonile huvikaitsetegevusteks tõsiselt-
võetavuse ehk legitiimsuse. Kaslisakssellele,ettegutsetekooskõlasseadusteja
ühiskonnasüldiseltvajalikekspeetavateväärtustega,saateargumendinaväljatuuain-
formeeritud toetust oma sihtrühma (ja ehk ka teiste) seas, pädevust ning saavutusi?
(Lk10-12)

• Vaadake üle, kuidas on teie organisatsioonis lood vastutavuse ja läbi-
paistvusega ehk sellega, kuidas teised peaksid aru saama teie legitiimsu-
sest.Kashuvilisedsaavadsoovikorralkergestiveenduda,ettegeletevajalikeasjadega,
täidate oma lubadusi, olete seejuures demokraatlik, avatud ja eetiline, kasutate oma
ressurssesäästlikultjaannateomategevusestaru?Kasinfoteieeesmärkide,juhtimise,
toetajate,tegevuste janendetulemustekohtaonkergesti leitav?Eritiolulineon läbi-
paistvusselles,midaloeteomalegitiimsuseallikaks–kuirõhutatesihtrühmatoetust,
peate suutma näidata, keda esindate ja kuidas neid kaasate; kui asjatundlikkust, siis
seda,kuidasinfotkogutejne.(Lk13-14)

• Arutage läbi, kellest või millest teile olulise küsimuse lahenemine sõl-
tub–kasvajaonmõjutadaavalikkuvõimuvõiteisiorganisatsioonevõihoopislaiemat
avalikkust?Kaspiisabjaonotstarbekas,kuikeskenduteühelenimetatudsihtrühma-
dest,tegeletenendegajärjekorras,võionvajatöötadamitmelsuunalkorraga?(Lk9-10)

• Seadke oma huvikaitsetegevuse siht. On selleks mõne konkreetse otsuse
(muutmise)saavutaminevõiärahoidmine,inimestekäitumisejahoiakutemuutmine
võidemokraatiajakodanikuühiskonnatugevdaminelaiemalt?Esimeneontavaliselt
lihtsaminisaavutatav,kuidkaväiksemamõjuga.Läbimõeldudsihtaitabplaanidate-
gevusijahiljemkanendeedukusthinnata.Olgeagavalmis,ettöökäigusvõibselguda
uutinfotjatekkidavajaduseesmärkimuuta.(Lk19-20)

• Mõelge, kuidas paistab teema nende vaatenurgast, keda mõjutada 
püüate.Mispaneksneidtahtmasamaasja,misteie?Misneidpraegusellejuuresta-
kistab(onneilvajalikudoskusedjavõimalused)?Kasoleksabinendesurvestamisest?
Pikemasperspektiivisonteilrohkemkasutahtetekitamisestjavõimalusteloomisele
kaasaaitamisestkuisundimisest.(Lk15-16,26-27)

• Plaanimisel tehke vahet tegevustel, tulemustel ja mõjul. Tegevused on
need,midateeesmärgipoole liikumiseksettevõtate.Tulemusedonneed,misteie
tegevustetõttujuhtuvad.Mõjuonsee,kuidaselutänuteietöötulemusteleparemaks

Kõikseelühemalt
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muutub.Mõelgeläbi,kastegevusedonsuunatudtulemustelejatulemusedviivadmõ-
juni.Sellekontrollimiselonabiks„Sellekset“-ahel.(Lk21-23)

• Kombineerige algatavaid ja reageerivaid huvikaitsetaktikaid. Algatajana
onteilrohkemvõimalusiendaleolulisiteemasidettevalmistadajasobivalajalpildile
tuua,kuidsellekõrvalpeateolemavalmisjasuutelinereageerimakateistealgatuste-
le.Kasutagevalimisijamuidühiskonnastoimuvaidsündmusi,mismuudavadteisiteie
ideedelevastuvõtlikumaks.(Lk23,31-32)

• Püüdke vähendada sõltumist projektirahastusest ja ühest rahastajast,
eritikuirahastajaksonsee,kedaomahuvikaitsetegevustegamõjutamapeate.Ma-
janduslikkustabiilsustjasõltumatustannabsee,kuisuudateendvähemaltellujäämi-
sekskriitiliselmääralrahastadaliikmemaksudest,majandustegevusegateenitudtu-
ludest,regulaarsetestannetustest,pikaajalisematesttegevustoetustest.(Lk21,26)

• Panustage pikaajalistele partnersuhetele nendega, keda mõjutama 
peate. Selgetpunktipolehuvikaitsetööstavaliseltvõimalikpanna:leitudlahendus-
testkasvavadtavaliseltuuedprobleemid,millegatulebedasitegeleda.Seegaonühe-
kordsest võidust, saati siis vastase „purustamisest“ enamasti olulisem usalduse ja
heakoostöösaavutamine.(Lk14-16,26-35)

• Enne konkreetse huvikaitsetegevuse kasuks otsustamist kaaluge tõ-
siselt selle plusse ja miinuseid.Millisedneistvõiksidviiasoovitudtulemusteja
mõjuni?Millisedsobivadteiestiilijaoskustega?Millisedäratavadsoovitudtähelepa-
nujamillisedonlihtsalt„nokõikjuteevadnii,eksmasiiska“-tegevused?(Lk26-35)

• Ärge eeldage, et teist ollakse teadlikud, vaid andke ise aegsasti ja sõbra-
likult märku, kui soovite mingites küsimustes kaasa rääkida. Näidake teie
kaasamisesttõusvatkasu.Arvestage,etosaleminetähendabkapärissuurttöökoormust,
ningplaanigeselleksvahendeid.Töörühmadesjakonsultatsioonidesosalemisepuhulolge
samasvalvsad,etteidäraeikasutataks„poliitilisetahte“legitimeerimiseks–kuinäete,et
teidkaasatakseainultlinnukesekirjasaamiseks,taandugearutelustavalikult.(Lk27-30)

• Tehke kõvasti eeltööd. õppigetundma,kuidasteinepooltöötab,mistalleoluline
on.Mõelgeläbiomaargumentatsiooninõrgadkohadjavõimalikudvastuargumendid,
varustageendfaktidejanäidetega,pakkugeväljarohkemkuiükslahendus,olgeval-
miskompromissideks.(Lk28-29,36-37)

• Kaasake korrektselt oma liikmed ja võrgustik,ärgeeeldage,etteatenagunii,
midanadtahavad.Kaasaminevõimaldabsaadaolulistinfotjahuvikaitsetegevusteks
pareminivalmistuda,samutivõimaldabseeülesandeidjagada,tagabinimesteinfor-
meeritusejaarusaamiseningaitabärahoidaebavajalikkepingeid.Töötagevõrgustiku
loomisejatugevdamisenimel.(Lk38-44)

• Mõelge läbi, kas ja milliseid liitlasi vajate ning mis oleks nende rollid.
Kõigelihtsamonkaasatateisinõuandjatejainfolevitajatena,sisukamatulemusevõib
andaülesannetejagamine.Samasarvestage,etliitlassuhetehoidminenõuabsamuti
töödjaaega.(Lk45-46)

• Kaaluge, mida on teil võita ja kaotada oma teemaga meediasse minemi-
sest.Kuiseeonoluline,püüdkekaajakirjanikegasisseseadapüsivadsuhted.(Lk46-47)

• Analüüsige oma tegevuste tulemusi ja mõju,kasiis,kuirahastajavõisiht-
rühmad-liitlasedsedaotsesõnueinõua.Eelkõigeonseeoluline,etiseõppida,endale
olulistinfotkogudajaomajärgmisitegevusiparemaksmuuta.(Lk48-54)
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