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Mäletate veel meid... 



Kommunikatsioon 

 

 ENNE KUI TE KÄSKU ANNATE, VEENDUGE, 

ET SEE, KELLELE TE KÄSU ANNATE, OLEKS 

KOHAL! 

 

 Kas teie olete kohal?  Kas saame jätkata?  

 Näiteid  

 

 



Mittetulundusühendus ja 

liikmed  
 

 Liikmetegevus ei ole eesmärk omaette, see on vahend 

eesmärkide saavutamiseks  

 Eestkosteorganisatsiooni pädevus tuleb tema oskustest 

ja baasist  

 Eestkosteorganisatsiooni kapital on tema õigustatus,  ja 

võimekus vastutust kanda: 

 need on tegevused, mida peetakse seaduslikeks ja protsessid, mille 

läbi tekib ja püsib arusaam legitiimsusest                        

legitiimsus = liikmete vaimsus  
 

 



Kriitilised edutegurid  

 

 Kriitilised edutegurid on need asjaolud, mis mõjutavad 
organistasiooni edukust kõige enam nii täna kui tulevikus  

 Need on mõned määravad tegevused/töösuunad, mis 
peavad õnnestuma, et oma visiooni ja strateegilisi sihte 
saavutada 

 Kui meie sihtrühma liikmed küsivad, miks peaks just 
meie ühendust valima, siis vastus on tavaliselt kriitiline 
edutegur 

 

 Mõtlemiseks: millised on 5 kõige tähtsamat 
arendustegevust (arendusprojekti), mida järgmise aasta 
jooksul tegemata me ei jõua oma eesmärkideni aastaks 
N 

 



Tagasiside 

 Osalen teadmisega, et kohtun kõikide rühmajuhtidega, 
kuulen nende juhtimismeetoditest, saan osa nende 
kogemustest... Leian ühiseid koostegemise pidepunkte. 

 Mitmeid analüüse ja grupitöid on võimalik läbi viia ka 
rühmas, seeläbi saab koostada oma rühma 
tegevuskava.   

 Kõik kulub ära nii enda kui organisatsiooni arendamiseks 
kui vaid tahad seda kasutada. 

 Ühtsus tuleb läbi tegevuse ehk siis võiks rohkem olla 
tegevusi ja vähem nämmutamist. 

  Üldiselt võis rahule jääda, samas nämmutamist oleks 
võinud vähem olla ja konkreetsust rohkem.  



Konkreetsusest lihtsas keeles  

 EOH juhatus soovib liikuda edasi, selleks 
 panustab endiselt aktiivselt oma teadmisi, oskusi ja aega ühingu arendus- ja 

huvikaitsealasesse tegevusse, ühingu üldisesse võimekuse tõusu 

 kasutab antud aega ratsionaalselt ja eesmärgipäraselt, ei korda (nämmuta) 
juba käsitletud teemasid ja tegevusi üle 

 eeldab õigustatult ja alati, et kokkutulnuil on kodutöö korrektselt tehtud  

 peab kinni igasugustest ette antud tähtaegadest ning VORMIDEST ja jälgib 
seda ka kõikide liikmete osas, meeldetuletusi edaspidi ei saadeta 

 ootab kõikidelt  liikmetelt SIIRAST HUVI ühenduse tegevuse vastu, viisakas 
tagasiside ja reageering, et kiri on kohale jõudnud, saab edaspidi normiks 
ning mõiste “hiljemalt” sisu on kõikidele üheselt selge, arusaadav ja 
kasutuses 

 vastab kõikidele konkreetsetele küsimustele viivitamatult (esimesel 
võimalusel) 

 Tähtis ei ole           ÕPPIDA, ÕPPIDA, ÕPPIDA! 

 Tähtis on                     TEADA JA OSATA!  

HILJEMALT = ESIMESEL VÕIMALUSEL 
 



NÄIDE  

 EOH juhatus soovib liikuda edasi?   
 (Helle kirjutab) Tere U! (saadetud 01.juuni)  

      Ma ei ole saanud tagasisidet sinu rühma osalemisest üldkogul, isiklikult on teada 

andnud vaid S. Hea tava on volitada enda poolt hääletama osalevat rühmaliiget või 

siis kedagi teist ühenduse liikmetest, kes kohal.  

      Palun võimalusel esitada volitused enne üldkogu, pühapäeval, 05. juunil, kas siis 

digitaalselt allkirjastatuna (info@omastehooldus.eu) või paberkandjal. Eraldi 

VOLIKIRI vorm manuses.  

 Tere Helle. (saadud vastus 02.juuni) 

      Ma ei ole oma osalemisest tõesti teada andnud, sest ma ei osale. Seda seetõttu, et 

laupäeval viin ise läbi koolitust terve päeva (see kokkulepe mul juba varakevadest) ja 

pühapäeval olen tööl. Aga S on täiesti olemas ja täiesti pädev asjades kaasa 

rääkima. Info jõuab igal juhul minuni. S-ga oleme oma asjad kenasti juba ette läbi ka 

arutanud. Nii et saate kenasti hakkama. 

      Päikeseliste tervitustega, 

      U 
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Tänan kuulamast! 

MTÜ Eesti Omastehooldus 

Kontaktisik: Helle Lepik 

Telefon: +372 52 68 822 

E-mail: info@omastehooldus.eu 

Kontaktisik: Ivar Paimre 

Telefon: +372 53 671 418 

E-mail: ivar.paimre@gmail.com 
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