
 

Vabaühenduste koostööjutte maalt ja merelt 

KÜSKi Kogemuspäev 2015  

 

10.00 Võib hakata kohale tulema – soojenduskohv ja jutuajamine 

11.00 Tere tulemast! Tervitussõnad ja tutvustus sellest, mis ees ootab 

11.15 Päevale hoo sisse andmine  

Päeva teema juhatab sisse Teele Pehk, kes jagab mõtteid teemadel, millele me peaksime 

keskenduma, et pisikeses Eestis koostöökultuuri väetada. Ta räägib sellest, mis võlu peitub 

koostöö tegemises ning jagab nippe, kuidas saada üle koostöötõrgetest ja kuidas luua 

paremat usalduskultuuri.  

Teele on Eesti Koostöö Kogu juht ja seotud MTÜ Linnalabor tegevusega.  

11.45 I Edulugu  

Päeva jooksul rändame kolmel korral auditooriumist välja ja lähme video vahendusel külla 

kolmele ühingule, kes on Eesti erinevates paikades Šveitsi Vabaühenduste Fondi toel mõne 

avaliku teenuse koostöös avaliku võimu partneriga käima pannud. Esimene lugu on MTÜst 

Sänna Kultuurimõis. 

11.50 Teen koostööd ja näen vaeva, aga kus on armastus?  
Küsimuste üle, millal üldse tasuks teha koostööd ja kui juba tegemiseks läheb, siis kuidas 
seda teha nii, et sellest sünniks osapoolte vaheline armastus, arutlevad vestlusringis: 

 Tiina Larven (MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus) 

 Kati Loo (MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus) 

 Eike Käsi (Keila abilinnapea) 

 Keit Fomotškin (MTÜ SPIN) 

 

12.35 Lõunapaus 

13.20 II Edulugu– MTÜ Hiirekese Mängutuba 

13.25 Huvitavaid tulemusi Šveitsi Vabaühenduste Fondi mõjuanalüüsist 
Merit Tatar Balti Uuringute Instituudist räägib, mida huvitavat on värskelt valminud 
analüüsist teada saadud ning teeb ülevaate fondi tulemuslikkusest ja vabaühenduste poolt 
loodud koostööst ja panusest Eesti avalike teenuste osutamise maastikul. 
 
 
 
 



 

 
14.00 Töötoad 
Need keskenduvad seekord kommunikatsiooni teemadele, mis on üheks aluseks sellele, et 
teha efektiivset koostööd, ükskõik kas organisatsiooni sees, partnerite või meediaga. 
Igaüks saab osaleda ühes töötoas kolmest. 
 

  Meediasuhted vabaühendustele 
Praktilisi õpetusi, kuidas saada meediaga koostööpartneriks, jagab Agu Uudelepp 
ning kirjeldab oma töötuba niiviisi: 
 

„Vahel põrkame endistviisi kokku suhtumisega, et avalik sektor teeb seda, mis on hädapärast 
vajalik, erasektor seda, mis on kasumlik ja vabaühendused kõike ülejäänut, st asju, mida pole 
nagu tarviski ja kasumit ka ei paista. Tagajärjeks on see, et vabaühenduste ettevõtmisi 
kajastatakse viimases järjekorras. Töötoas võtamegi jutuks, kuidas on vabaühendustel võimalik 
meediale näidata, et ollakse nii vajalikud kui kasulikud ehk meedia spontaanset huvi väärivad 
partnerid.“ 
 
Agu Uudelepp on politoloog ja kommunikatsiooni õppejõud ning ERRi nõukogu esimees. 

 

 Argumenteerimine vabaühendustele 
Sellest, kuidas end teiste seas kuuldavaks teha, jagab näpunäiteid Anna Karolin ning 
reklaamib oma töötuba nii: 
 

„Vabaühendustena töötame pidevalt on sihtgrupi õiguste kaitsmisega, selgitustöö jm avaliku 
kommunikatsiooniga. Selleks, et meid kuulataks, on vaja ühiselt läbi mõeldud, struktureeritud ja 
põhjendatud seisukohti. Koolitusel vaatame, kuidas enda seisukohti hästi argumenteerida ning 
tugevdada. Räägime nii argumendi struktuurist ja sellest, kuidas panna kokku väga hea 
"väitluskaasust" enda organisatsioonile ehk koherentset ülevaadet oma  seisukohtadest.“ 
 
Anna Karolin on Väitluskoolituse koolitaja ja poliitikaekspert MTÜs Arengukoostöö Ümarlaud. 

 

  E-koostöö liikmete ja võrgustikega  
Uut ja vägagi praktilist e-lahendust, mis tõotab sinu koostöö tegemise praktikates 
digirevolutsiooni kaasa tuua, tutvustab ja õpetab kasutama Margo Loor, kes 
tutvustab oma töötuba niimoodi: 
 

„Töötuba on neile, kes otsivad lahendusi, kuidas e-kanalite kaudu teha koostööd oma liikmete, 

võrgustike, partnerite ja teiste huvipooltega. Iga osaleja võtab aluseks ühe enda jaoks olulise 

küsimuse, milles oleks vaja e-kanalite kaudu koostööd teha ning töötoa jooksul ehitame üles 

tulemusliku e-koostöö protsessi. Töövahendina on kasutusel värskelt valminud kogukondliku 

otsustamise platvorm Citizen OS ( www.citizenos.com )“ 

Margo Loor on EMSLi nõukogu esimees, Citizen OSi üks eestvedajatest ja moderaator.ee 

arutelude disaini nõustaja. 

15.15 Kohvipaus 

15.45 III Edulugu – MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir 

15.50 Urmo Kübara inspiratsioonikõne mitme maa ja mere tagant erinevate 
heade praktikate leidmisest ja kasulike kontaktide otsimisest. 

16.35 Spontaan-dramaturgiline päeva kokkuvõttev üllatusetteaste 

16.55 Otsade kokkutõmbamine, tänusõnad 

http://citizenos.com/

