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Kõik, mida me 

inimestena teeme, 
toimub vestlustes. 

 

UUENENUD JA RIKASTUV STRATEEGIA SÜNNIB VESTLUSTES 

 

Tartumaa Arendusseltsi ligi nelja-aastane tegutsemine on põneva ajajärgu künnisel: 2010. aasta 

kevadel alguse saanud strateegia uuendamine on andnud võimaluse põhjalikult analüüsida 

seniseid tegevusi ja kordaminekuid ning luua nii organisatsiooni kui ka Tartumaa edasiarengut 

toetav strateegia.  

 

Strateegia uuendamisel  ja rikastamisel on lähtutud olulistest põhimõtetest: erinevate osapoolte 

kaasatus, tunnustamine ja väärtustamine, toetumine uutele esilekerkivatele võimalustele ning 

tegelikele vajadustele. Strateegia loomist võib vaadata kui kaasamisprotsessi, kus erinevad 

inimesed osalevad ja annavad seeläbi oma panuse soovitud sihi saavutamiseks. 

 

Strateegialoome lähenemine toetub tunnustamisele ja väärtustamisele.  

 

Selleks on arendusseltsi juhatuse liikmed, kaasava arendusseltsi koolitusprogrammis osalejad ja 

tegevmeeskond viinud strateegia uuendamist toaetavalt läbi tunnustavad ja avastavad vestlusi. 

Keskseks praktikaks on küsimuste esitamise ja hea kuulamise oskus, dialoogi loomine, uurimine, 

uute perspektiivide ja tähenduste märkamine.  

 

Vestluste läbiviimine kannab endas mitmeid eesmärke:   

- tundma õppida oma liikmeid, nende ootusi ja vajadusi; 

- saada tagasisidet senisele tegevusele ning sisendit tulevikusuundadeks; 

- tõsta teadlikkust arendusseltsist; 

- liikmetes kaasatuse tunde kujunemiseks eelduste loomine; 

- koostöö ja võrgustumise soodustamine; 

- luua ülevaade liikmeskonnast.  

 

Vestluste läbiviijad on analüüsikohtumisel toonud välja, et see protsess on pakkunud võimaluse 

avastada uusi perspektiive ning erinevaid vaatenurki, õppida tundma uusi inimesi, luua 

kontakte. Vestlus on loonud võimaluse kaasata teisi ja luua vestluspartneritele kaasatuse 

võimaluse. Personaalne lähenemine loob usalduse ja avatuse tunde. See lähenemine loob 

eelduse kaasava arendusseltsi kujunemisele. Mitmed liikmed on vestluste järel näidanud üles 

aktiivsemat huvi arendusseltsi tegemiste osas.  

 

Vestluste läbiviimine on pidev protsess (joonis 1), millega alustati  mais ja viidi lõpuni oktoobris.  

vestluste  küsimused (lisa 1) koostasid kaasava arendusseltsi koolitusprogrammis osalejad (21. 

mai 2010).  

Vestluste analüüsimiseks on toimunud mitmed kohtumised (22. juuni,  30. juuni, 12. oktoober 

2010).  

Need, kes ei saanud kohtumistel osaleda, esitasid  kirjalikult vestluste olulisemad tulemused.  

Vestluste esmase analüüsiga oli võimalik tutvuda Tartumaa Arendusseltsi suveseminaril 

Alatskivil (3. juuli).  

Vestluste temaatikat (lisa 2) on kajastatud Tartumaa Arendusseltsi infolehes (juuli 2010).  
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Vestluste 

läbiviimine: 

juuni-oktoober 

2010 

Koolitus: 

kaasav 

arendusselts 

Vestluste 

analüüsi-

kohtumised, 

kirjalikud 

kokkuvõtted 

Sisend 

strateegiasse: 

hetkeolukorra 

kirjeldus; 

organisatsiooni  

võimalikud 

tegevussuunad 

Strateegia uuendamise protsess 

Vestluste 

küsimuste 

sõnastamine 

Joonis 1 Vestluste läbiviimise protsess 

Vestluste 

tulemuste 

esitlemine ja 

kajastamine 

Vestluste läbiviimisel on osalenud: 10 arendusseltsi liiget, 3 tegevmeeskonna liiget ja 2 strateegia 

protsessi juhendajat.  

Kokku viidi (seisuga 30. oktoober 2010) läbi 40 intervjuud.  

 

 

Järgnev kokkuvõte esitab olulisemad vestlustes esilekerkinud teemad, küsimused, valdkonnad. 

Oluline on mõista, et tegemist on nn kvalitatiivse lähenemisega, mille keskmes on võimalikult 

ehedalt edasi anda intervjueeritava mõtteid, tundeid, seisukohti neid kritiseerimata, neile 

hinnanguid andmata. Iga vestlus on olnud omanäoline: seda on mõjutanud vestluspartneri 

hoiak, senised kogemused arendusseltsi suhtes, vestluspartneri eelhäälestus ning heaolu jne. 

Vestlused on seega isiklikud, toonud välja mõnikord ka vastuolulisi perspektiive, edasi andnud 

omanäolisi mõtteid. Selle lugemisel on oluline pigem isiklikult suhestuda, olla avatud erinevatele 

mõtetele ning küsida endalt:  

mille võrra oleme targemaks saanud? 

milliseid olulisi järeldusi võime teha enda jaoks? 

millise olulise sisendi annab tuleviku kujundamisse? 

 

Vestluste tõlgendamisel on toetutud neljale põhiküsimusele:  

 

’ mida räägitakse meie kogukonnas? – küsimuse kaudu on võimalik esile tuua tänane hetkeseis ja 

võimalikud arengukohad, vajadused kogukonnas. 

 

’ miks soovitakse olla arendusseltsi liige? – küsimuse kaudu on võimalik mõista, mis motiveerib, 

julgustab, innustab inimesi olema seltsi liige, millist väärtust see loob ning kuidas mõjutab 

liikmeid.  
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’ milline on arendusseltsi roll ja mõju? – küsimuse kaudu on võimalik mõista, kuidas 

arendusseltsi täna tajutakse.  

 

’ millises suunas võiks arendusselts liikuda? – küsimuse kaudu on võimalik saada tagasisidet 

tulevikusuundade ja valikute tegemiseks.  

 

Vestluse käigus uuriti ka liikmete oskuste, teadmiste, pakutavate teenuste/toodete kohta: 

käesolevas kokkuvõttes see ei kajastu. Liikmete kompetentside kaardistamiseks luuakse lihtne 

virtuaalne keskkond, mille tulemusena valmib ülevaade arendusseltsi liikmete poolt pakutavast.  

 

MIDA RÄÄGITAKSE MEIE KOGUKONNAS? 

 

Elu edeneb kõikides Tartumaa valdades ja külades, igas paigas omal moel. Kogukonna tunne on 

seotud teatud toetava keskkonna olemasoluga, mis võimaldab igal inimesel elada ja töötada 

maal. Kogukonda kuulumine mõjutab seda, kes me oleme.  

Täna on muutunud tähtsaks toetav keskkond (lisaks koolile ja lasteaiale).  

Toetava keskkonna olemasolu on oluline (seltsielu...).  

Pisikesed asjad teevad rõõmu (pooleliolevad projektid). 

Raske eristada ennast ja kogukonda.  

Looduskaitse ja elukeskkonna tingimuste parandamine.  

 

Toetava keskkonna olemasolu julgustab inimesi tegutsema ja andma oma panust. 

Ei taha enam teha üksi.  

Uued aktiivsed inimesed liituvad MTÜ tegemistesse. 

 

Samas võivad häid tegusi mõjutada inimeste omavahelised suhted.  

Pingelised suhted takistavad heade algatuste elluviimist.  

Vallajuhtide ülbus.  

 

Igas kogukonnas kerkivad esile olulised kogukonna heaolu puudutavad teemad, sageli ka hirmud 

ja teatud ohud.  

Tööpuudus. 

Hirm kaotada kool laste vähesuse tõttu.  

Madal tööhõive (sh meeste seas). 

Tulumaksu alalaekumine ja sellest tulenevate probleemide lahendamine. 

Likviidsuse tagamine ja uute maksujõuliste klientide leidmine. 

Innovaatilisuse puudumine. 

Noored igavlevad, vanemad on passiivsed, tegusad on välismaal. 

Ettevõtluses on paigalseis. 

Kuidas ellu jääda? 

Kogukonnas üles kerkivad teemad aitavad paremini mõista, millele arendusselts vajadusel 
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Kogukonna tunne 

Organisatsiooni areng 

Teadlikkus arengutest 

Toetab õppimist ja isiklikku 

arengut 

Olulised on inimesed ja võrgustik 

Oma panuse andmine 

Toetus mõtetele, ideedele, 

algatustele 

Rahaline toetus 

tähelepanu võiks pöörata. On ju kogukond üks olulistest võtmevaldkondadest, mille 

tugevdamisele ja elujõulisuse edendamisele on keskendunud nii eelnev kui ka käesoleval hetkel 

uuenev strateegia.  Ühelt poolt selgub, et toetava ja tugeva kogukonna olemasolu toetab 

kvaliteetse elu elamist maal, julgustab andma oma panuse ja tegutsema. Teisalt on täna maal 

tunnetada erinevaid kogukonna heaolu mõjutavaid aspekte, sh tööpuudus, paigalseis 

ettevõtluses, noorte ja vanemate/eakate passiivsus, tegijate inimeste puudus, innovaatilisuse 

puudumine.  

 

 

MIKS SOOVITAKSE OLLA TAS’I LIIGE? 

 

Tänasel hetkel koondab Tartumaa Arendusselts enda alla 106 liiget. Seni on vähe uuritud, mis 

innustab ning motiveerib inimesi organisatsiooni liige olema. Inimesed koonduvad gruppidesse, 

ühendustesse, organisatsioonidesse erinevatel põhjustel ja eermärkidel. Kuulumise vajadus ja 

huvi on individuaalne. Eesmärkide mõistmine aitab paremini tundma õppida liikmeid ja nende 

huve ning leida võimalikud viisid nende huvide rahuldamiseks. 

 

Arendusseltsi liikmena on võimalik tunnetada laiemat sidet kogu Tartumaaga, olla osa ühest 

tervikust.  

Kogukonna tunne, side Tartumaaga. 

 

Liikmena on võimalik anda oma panus organisatsiooni arengule ning olla 

teadlik erinevatest arengutest.  

Kasu organisatsioonile (mõtteviisi toetamine).  

Arendustegevus oluline.  

Soov osaleda arengus.  

On oluline olla protsessis ning teadlik arengutest.  

Oluline 3 erineva sektori ühendamine.  
 

See on sobiv keskkond õppimiseks ja arenguks nii organisatsiooni kui ka isiklikul tasandil.  

Inimesena arenen, enesekindluse kasv (nt esinemisoskuste areng).  

 

Tasuta koolitused (4 in), õppereisid (3 in), messid, koostöö, võrgustik.  

Arusaamine MTÜ-st kui tegutsemisvormist.  

Kasu on isiklik (suhtlemine).  

Saab jagada infot, õppida teiste kogemustest, märgata. 
Silmaringi laiendamine. 
Uued ideed. 
Arendada oma organisatsiooni Leader meetme abil. 
 

Oluline on inimeste ja võrgustiku väärtus.  

Iga kohtumine on oma kontaktvõrgustiku arendamine.  

Oluline teada, mida teised teevad.  

Uute kontaktide loomine. 
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Erinevad kontaktid.  

Suhtlus paljude inimestega, positiivsed ja aktiivsed inimesed. 

Saada uusi kontakte. 

Reisimine, hea seltskond. 

Koostöö loomine. 

 

Samuti koht, kus on võimalik anda oma panus.  

Põnev: äkki saab midagi muuta.  

Tahaks jagada (oma positiivseid/negatiivseid kogemusi).  

Iseandmine, jagamine.  

 

Tegemist on toetava keskkonnaga, mis võimaldab saada tuge oma mõtetele, projektidele. 

Saada tuge, julgustust oma mõtetele.  

Ühine keel, toetus seltsi poolt, mõeldakse kaasa. 

Info liigutamine: enda reklaamimine, turundamine.  

Saada osa ühisest turundamisest ja muudest ettevõtjaid ühendatavatest tegevustest 

 

Ka rahaline tugi on sealjuures oluline. 

Kui olen organisatsioonile lähemal, on suurem tõenäosus raha saada.  

Lisaks oluline rahastamisvõimalused.  

Raha on lisaboonus. 

Lootus saada projektidele rahalist toetust. 

Rahaline toetus. 

 

Lisaks on tehtud arendusseltsi suunas erinevaid tähelepanekuid.  

TAS kui klannilik ühendus. 

Omafinantseeringu probleem. 

Liiga bürokraatlik ja arvutipõhine. 

 

Peaks olema ettevaatlik liikmete arvuga. 
TAS juhatus on kinnine. 
 

Esitatud on konkreetseid ettepanekuid: 

Ettepanek teha statistikat, kes on aktiivsemad: asutajad või uued liikmed.  
Kallaste peab olema Tartumaa liige ja osalema arenguprotsessides. 
 

Ning esitatud küsimusi: 

Kas TAS’il peaks olema nii palju liikmeid? 
Miks on TAS’il liikmeid vaja? 
 
Vestluste käigus on antud tunnustavat tagasisidet: 

Alguses usku polnud. Olen oma arvamust muutnud. 

 

Arendusseltsi liikmena tunnetatakse laiemat sidet Tartumaaga. Liikmena on võimalik anda oma 
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Strateegiline, tulevikkuvaatav roll 
maakonnas ja kogu Lõuna-Eestis 
Oluliste muutuste käivitamine 
Arendustegevuse suunamine 
Erinevate sektorite sidumine 
Oma teadmiste ja kogemuste 

väärtustamine 
Toetada ideid ja ideedega inimesi 
LEADER kogemuste vahendamine 

panus organisatsiooni arengule, tänu toetavatele tegevustele saada teavet erinevatest 

arengutest nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. See on sobiv keskkond õppimiseks ja 

arenguks nii liikmesorganisatsiooni kui ka isiklikul tasandil. Oluline on inimeste ja võrgustiku 

väärtus. Tegemist on toetava keskkonnaga, mis võimaldab saada tuge (ka rahalist) oma mõtetele, 

projektidele.  

 

Liikmete huvide parem mõistmine aitab selgitada teistele organisatsioonidele organisatsiooni 

kuulumise väärtust ja vajalikkust, sh uutele võimalikele liitujatele. Samuti annab tagasisidet 

organisatsioonile, milliste oluliste tegevustega võiks toetada liikmeid. On tulnud esile ka liikmete 

valmisolek olla lisaks saajale, ka panustaja rollis. Siit kerkib esile võimalus rohkem kaasata 

liikmeid organisatsiooni arengusse. Oluline on väärtustada liikmete poolset tagasisidet, mis 

puudutab organisatsiooni ülesehitust/juhtimist ning liikmeskonnaga seonduvat (liikmete 

vajalikkus ja arv).  

 

MILLINE ON TAS’I ROLL JA MÕJU? 

 

Tartumaa Arendusselts on arendussorganisatsioon eesmärgiga toetada parima elu- ja 

tegutsemiskeskkonnaga piirkonna kujunemist Eestis. Igal organisatsioonil on piirkonna arengule 

oma mõju.  

 

Tartumaa Arendusseltsis nähakse maakonnas väga olulist ja 

strateegilist rolli, mille tegevus mõjutab kogu Lõuna-Eestit.  

Suure pildi looja.  

Aitab vaadata kaugemale. 
Maakonna arengusuundade ja visiooni looja. 

TAS’i roll on maakonna ühendamine.  

Terve Lõuna-Eesti koostöö. 

 

Koostöö maavalitsusega: ühise visiooni loomine. 

Maapiirkonna erapooletu arendamine. 

Positiivsuse rolli kandmine. 

 

Tartumaa Arendusseltsi roll on oluliste muutuste algatamine, käivitamine, arengu eestvedamine: 

Ühendama arendusorganisatsioone, kaasaja, sidustaja, Tartumaa arengu eestvedaja, võrgustiku 

looja. 

Arendustegevus praegu killustatud. TAS võiks olla suur koordinaator üle Tartumaa (Lõuna –Eesti). 
Arendusorganisatsioonide ümarlaud võiks olla. Maavalitsus ei ole seda teinud. TAS’il keeruline, 
kuna tajutakse konkurentidena. Mõte pole kadunud. TAS võiks võtta esimese initsiatiivi. 
TAS võiks luua muutusi – Tartumaa arengu ema, arenduskeskus, kus teadmus koos. 
Valla, ettevõtete, MTÜ’de siduv roll.  
 

Organisatsioonina võiks olla tugev eestvedaja ning targalt jagama oma kompetentsi: 

Ise kirjutama projekte, just väljaspoole, tooma seeläbi maakonda raha (see võiks olla meie 

kompetents). 
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Tegevmeeskonna, juhatuse, liikmete kompetentsi kaardistamine ja selle „müük“. 

Kaasata neid, kes ei ole liikmed. 

Tugev eestvedaja: kui on tugev juht, kelle arvamust kuulda võetakse ka väljaspool. 

 

Arendusseltsi roll on toetada inimesi, kellel on ideid. 

TAS’i tuge ideedele.  

Toeks inimesele, kellel on ideesid, kuid ei oska käivitada. 
 

TAS aitab LEADER võrgustiku kaudu tuua piirkonda erinevad kogemusi ja ideid. Organisatsiooni 

puhul hinnatakse personaalset suhtlemist. 

 

Lisaks täidab ühisturunduse rolli ning jagab Euroopa Liidu toetusi.  
 

Lisaks on tehtud arendusseltsi suunas erinevaid tähelepanekuid.  

Rohkem arengu toetaja, mitte liiga palju enda peale võtta. Olla mõtte, ideoloogia looja, ise 

vähem algatama, mitte ära võtta teiste rolle, ei pea olema superorganisatsioon. 

TAS ei peaks olema kõikide teemade ära tegija vaid pigem käivitaja. 
 

Intervjuude käigus on tehtud konkreetseid ettepanekuid. Tulevikus võiks enam toetada 

turundust (edulood, artiklid).  Samuti leitakse, et TAS peaks olema tuntum, praegu veel 

vähe. 

Need, kes oskavad ja tahavad, pakuvad teistele liikmetele koolitusi (kaardistada kompetentsid). 

Igasse valda infotahvel TAS’i kohta.  

TAS’i võiks tutvustada end seal, kus  inimesed on kohal (lavka, laat). 

 TASi liikmeks võiks võtta Tartumaal tegutsevad kuid mujal registreeritud firmad. 

Enam toetada kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja väikeettevõtete ühiseid projekte. 
 

Tartumaa Arendusseltsil on maakonnas oluline, strateegiline, kogu Lõuna-Eesti edasiminekut 

toetav roll.  Arendusselts on oluliste muutuste algataja, käivitaja ja arengu eestvedaja.  TAS aitab 

LEADER võrgustiku kaudu tuua piirkonda erinevad kogemusi ning toetab ideedega inimesi. Lisaks 

täidab ühisturunduse rolli ning jagab Euroopa Liidu toetusi.  

 

Vestlustest peegeldub, et ootused arendusseltsi suhtes on väga suured. Oluliste muutuste 

käivitaja ja arengu suunaja rolli esilekerkimine võib anda märku, et tugev eestvedamine ja 

oluliste protsesside algatamine on piirkonna elujõulisuse ja tuleviku seisukohast oluline. Võib 

järeldada, et on märgatud antud organisatsioonis seda võimekust olulist rolli täita. Ilmselgelt 

kerkib organisatsiooni jaoks esile fookuse ja eesmärgistamise vajadus: millist rolli ollakse valmis 

tegelikkuses kandma?  On oluline, et väärtustataks organisatsiooni liikmete oskusi, teadmisi, 

kogemusi.  

 

MILLISES SUUNAS VÕIKS TAS LIIKUDA? 

 

Tartumaa Arendusseltsi suuna kujundamist mõjutab oluliselt eelmises punktis esilekerkinud 

arvamused TAS’i rollist maakonnas. Üks intervjueeritav on esitanud olulise küsimuse meile:  
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Strateegiate ja tuleviku suunaja, 
kujundaja 

Katusorganisatsioon 
Tuntud üle kogu maakonna 

Koondab kokku sarnase 
väärtusega inimesed 

Tunnustab edusamme 
Märkab oma arengut ning 

arenguvajadusi 

millisena soovin näha Tartumaad 10. aasta pärast? 

 

Tartumaa Arendusselt on ühtsuse kujundaja maakonnas.  

Hoiab Tartumaad ühtsena. 

Ühtne Tartumaa ühendatud Eestimaa poole.  

Meie tunne piirkonnas. 

 

Hinnatakse strateegilist ja tulevikkuvaatavat rolli:  

Tartumaa/ riiklike strateegiate nõustaja. 

Praegusest ajast 20 aastat ees. 

Pikad perspektiivid (30 aastat). 

Maakonna juhtiv strateegiate looja. 

Arenev, eestmineja, tugev, iseseisev maa edendaja. 

Õnge, mitte kala andma. 

 

Arendusselts võiks olla nn katusorganisatsioon, kodanikuühenduste organisatsioon,üle või 

väljakasvanud LEADER’st. 

 

Väärtustatakse, kui arendusselts on oma koha leidnud üle kogu maakonna.  

Igas vallas TAS tunnetatav. 

Kogukonna tugi maal. 

 

Tartumaa Arendusselts koondab häid inimesi ning tunnustab edusamme. Samuti märkab oma 

enda arengut.  

Kättesaadav sarnaste väärtustega inimestele (loovus, usk paremasse piirkonda). 

Saavutuste ja võitude esiletoomine. 

Võiks võimendada häid saavutusi – juubeldada. 

Tunda uhkust: olla märk (rinnamärk). 

Peab märkama, kui tuleb seisakuid. Kui mingeid muutusi teha, siis hästi läbimõeldult. 
 

On leitud, et arendusselts võiks olla, selline nagu on ning rahulikult edasi minna. 

 

Vestluste käigus tehti ka konkreetseid ettepanekuid ja tähelepanekuid:  

Teha arendusprojekte, juhatuse rotatsioon (tuleks uusi ideid), laialivalguvus liikmete osas. 

Selge fookuse, nišši leidmine. 

Strateegia ja põhikiri vajaks täiendamist.  

Strateegia muutmisega ollakse rahul (põhikirjas määratlemata asjad, näiteks pankrott.) 

TAS ei peaks ise projekte tegema, pigem jagama rohkem laiali. 
Üle vaadata hindamissüsteem ja –kriteeriumid, juhatuse, tegevmeeskonna roll. 
TAS peaks endiselt ka ise arendusprojekte tegema. 
Rohkem pöörata tähelepanu 3 sektori koostööle, näiteks projektidele lisapunktid. Samuti 
soodustada mitme omavalitsuse koostööd, läbi hindamiskriteeriumide. 
Valgete laikude ringkäik.  
Vaja projektijuhtimise nõu. 
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Lihtliikmete külastused. 
Kardetakse projektijuhti. 
Ei peaks suurde ringi tooma omavahelisi pingeid. 
Elu paberil peaks olema kooskõlas tegeliku eluga. 
Uurida liikmete vajadusi ja sellest tulenevalt seada tööplaanid ja tegevused 
Kaasata liikmeid juhatuse tegevusse – nt. juhatuse päevakorrad ja otsused internetti, avaneb 
võimalus teha ettepanekuid. 
Peaks seadma tähtsamad prioriteedid nt. 2011 – noored, 2012 – ettevõtjad ja ühisturundus. 
Vähendada aktiivsematel liikmetel liikmemaksu ja/või pakkuda muid soodustusi  
 

Samuti on leitud, et organisatsioon võiks olla avatum, soojem, läbipaistvam. 

 

Tartumaa Arendusseltsi roll on oluliste arengute suunamine ja mõjutamine maakonnas. Oluline 

on tulevikku vaatamise ja pikaajaliste sihtide seadmise võime. Arendusseltsi tegevused ja mõju 

on levinud üle kogu maakonna. Organisatsioonina on häid inimesi koondav, edusamme ja oma 

arenguvajadusi märkav. Ettepanekud ja tähelepanekud suunavad otsima neile võimalikke 

lahendusi ning vajadusel tegema muudatusi.  

 

Vestluste käigus on strateegia uuendamise valguses muuhulgas toodud välja, et oluline on 

arendusseltsil leida selge fookus ning seada konkreetsed prioriteedid, ning tuua sisse muudatusi 

tänasesse strateegiasse. Selle valguses üle vaadata hindamissüsteem, nii juhatuse kui ka 

tegevmeeskonna roll ja ülesanded. Oluline on liikmete kaasamise võimaldamine, sh liikmete  

vajaduste uurimine ja nendega arvestamine ning osalemine juhatuse tegevuses.  

 

MIS VEEL OLULIST? 

 

Vestluste käigus kerkis esile veel täiendavaid aspekte, millel võib olla organisatsiooni jaoks 

oluline väärtus. 

Vestluskaaslased on jaganud tunnustust: 

Hea, et tulevad kutsed e-posti, võimalus osaleda. 
Tunneb hästi kaasatauna. 
Inimesed nõus panustama, vabatahtlikult jagama. Kaardistada, mida organisatsioon vajab.  
TAS’i  heaks soov töötada. 

 

Tehtud on mitmeid olulisi ettepanekuid:  

Venekeelsed koolitused. 

Uue liikme kaust (paberil). 

Kodulehel ülevaade kiirelt (uue liikme tulemine). 

Uue juhatuse liikme tutvustamisele pikem aeg kui 5 min. 

Koduleht selgemaks, info leidmine.  

 

Vajalik on meetmete analüüs ning vajalike muudatuste elluviimine: 

Suurendada meetmete konkreetsust – mingid konkreetsed valdkonnad. 
Kogukonnameetmes ühekordsed asjad ära jätta. 
Suurendada meetmetes koolituse osa (mingid konkreetsed valdkonnad). 
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Oluline on läbi mõelda hindamisüsteem,- kriteeriumid ning hindamise protseduur:  

Hindamiskomisjoni töö rohkem tasustatud (juhatus vähem). 

Hindamine: 

- Kas on kompetentne? 

- Väljastpool eksperte kaasata. 

- Praegu liiga tehniline (võiks olla rohkem tunnetuslik). 

 

Hindamisvoorus negatiivse hinnangu saanud projektidele võiks anda tagasisidet ning pakkuda 

tuge edasiseks.  

Tagasisidet on antud organisatsiooni üldisele organiseeritusele ja juhtimisülesannete täitmisele: 

Juhatus enam toetada tegevmeeskonda. 

Juhatus on liiga suur.  

Juhtkonnale enam otsustusõigust. 

Struktuur: selged rollid. Juhatus suunda andev, tegevmeeskond igapäevased asjatoimetused. 

Tegevjuht võiks tihedamini vallavanematele rääkimas käia. 

 

 

Organisatsioonile edasiseks mõtlemiseks ja analüüsimiseks ning tulevaste arengusuundade 

valikuks: 

Ise veel vähem projekte tegema 

Rohkem enesereklaami.  

Teha lobby ministeeriumis/omavalitsuses. 

Toetada väiketootjate võrgustiku ideed. 
Valdade koostöö.  
Liikmena on soov:  

Osaleks töögruppides, ajaplaan pikemalt ette. 

TAS’i liikmete õppereis Tartumaal. 
 

Samuti on esitatud olulisi küsimusi:  

Mis saab siis, kui raha jagamine lõpeb? 

 

Ning toodud välja, et kiired muutused ei meeldi, võiks olla stabiilsem.  

Ei näe, et TAS on 5 aasta pärast olemas. 

 

 

Strateegia uuendamise valguses väärib esiletoomist ettepanek üle vaadata ning analüüsida 

tänaseid meetmeid. Organisatsiooni igapäevase juhtimise tasandil läbi mõelda uute liikmete 

„värbamine“ organisatsiooni.  

 

On väärtuslik, et liikmed on jaganud oma mõtteid, tähelepanekuid, arvamusi ja seisukohti ning 

teinud ettepanekuid. Nii osalevad ka liikmed organisatsiooni töös ja tuleviku kujundamises. 

Nende seas on konkreetseid ja väga kiiresti elluviidavaid algatusi ning neid, mis vajavad laiemat 
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aruteluruumi. Loomulikult on alati oluline küsida, kas kõikide küsimuste-teemadega peame täna 

tegelema. On ilmne, et inimeste ootused, huvid ja vajadused on erinevad ning siinkohal tuleb 

õppida targalt tegema valikuid.  

 

Kindlasti on tegemist sisuka materjaliga, millega võivad tutvuda kõik arendusseltsi liikmed.  

 

Vestluste läbiviimine on mitmekülgne kaasamisprotsess ning sellisel kujul viiakse läbi 

esmakordselt arendusseltsis ning tõenäoliselt kogu Eestis. Seetõttu võiksime seda kogemust 

vaadata ka kui unikaalset õppeprotsessi, seda analüüsida ning teha ettepanekuid tulevikuks.  

 

Tulevikus võib kaaluda teatud teemapõhiseid, selge fookusega vestluseid. Kindlasti läbi mõelda, 

kuidas kaasata inimesi vestluste läbiviimisesse, valmistada ette vestluste läbiviimiseks ning hoida 

nende motivatsiooni. Vestluste tõlgendamine on omaette väärt oskus: ühiselt on võimalik 

märgata rohkem, näha mustreid, lugeda nn ridade vahelt. Ning olulisim endalt jätkuvalt küsida: 

 

mille võrra oleme targemaks saanud? 

milliseid olulisi järeldusi võime teha enda jaoks? 

millise olulise sisendi annab tuleviku kujundamisse? 

 

Loodan, et neile küsimuste üle on mõtiskletud seda kokkuvõtet lugedes. Ning ühiselt tehakse 

parimaid valikuid, kuidas minna edasi. 

 

 

 

 

Piret Jeedas, kaasavate protsesside kujundaja, Ruumi Loomine OÜ 
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Lisa 1 

INTERVJUU KÜSIMUSED 

 

EELHÄÄLESTUS 

1. Kuidas sul täna läheb? 

2. Mis on täna sinu jaoks oluline? Sinu ettevõtte/ühenduse  jaoks?  

3. Mis on sinu kodukandis täna aktuaalne? 

 

ARENDUSSELTS JA LIIKMELISUS 

4. Miks/kas on vajalik olla Tartumaa Arendusseltsi liige? 

5. Milliseid muutusi on toonud TAS sinu ellu? Kuidas on mõjutanud Sinu/sinu 

ettevõtte/ühenduse tegevust? 

6. Millist rolli võiks TAS maakonnas täita? 

 

 

LIIKME TUNDMAÕPPIMINE 

7. Kuidas saad sina rikastada TAS’i? Milliseid oskusi/teadmisi oled valmis jagama 

teistega? Kas ja mida oled valmis õpetama teistele liikmetele? 

8. Millist toodet/teenust saad pakkuda TAS’le? 

9. Mis sind täna innustab? 

10. Kuidas soovid olla kaasatud TAS’i tegevustesse? 

 

 

VAADE TULEVIKKU 

11. Milliseid muutusi/uuendusi vajab TAS täna? 

12. Milline võiks TAS tegelikult olla?  

 

***  

Kas sul on midagi olulist lisada?  

Millest me pole täna rääkinud? 

Millised on Sinu küsimused mulle?  

 

 

Suured tänud!  

 

    Intervjuu viidi läbi...........................(nimi, ja organisatsioon/ühendus) 

 

 

    Intervjueerija...........................................................(sinu nimi) 

 

 

Lisa 2 
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Miks ma soovin olla arendusseltsi 

liige: 

Saada tuge, julgustust oma 

mõtetele 

Põnev, sest äkki saab midagi 

muuta 

Võimalus areneda inimesena 

Iga kohtumine rikastab minu 

kontaktvõrgustikku 

 

Nopped vestlustest arendusseltsi 

liikmetega 

 

 

 

HEAD VESTLUSED AITAVAD TEINETEIST TUNDMA ÕPPIDA 

 

Me elame vestluste maailmas. Iga päev saame inimestena rikkamaks  häid ja sisukaid vestlusi 

algatates. Mida sügavam on vestlus, seda suurem ühtsus: mida pealiskaudsem, seda enam 

esineb konflikte. Tulevikku suunatud vestlused võimaldavad 

märgata uusi perspektiive, soosivad pühendumust ja usalduse 

teket ning võimaldavad olla kaasatud. 

Selleks, et luua erinevaid osapooli kaasav ning organisatsiooni 

kui ka piirkonna edasiarengut toetav strateegia keskendub 

Tartumaa Arendusseltsi strateegia rikastamine ja uuendamine 

tunnustamisele ja väärtustamisele. Strateegia uuendamist 

toetab  sisukate vestluste läbiviimine organisatsiooni liikmetega 

kaasava arendusseltsi koolitusel osalejate, tegevmeeskonna ja 

juhatuse liikmete poolt. Senised vestluste olulisemate terade 

ühine analüüsimine on võimaldanud esmalt mõista sellise 

kogemuse tähtsust. Tauno Laasik on toonud välja, et vestlused 

„on avanud teistsuguseid vaatenurki ning võimaldanud saada 

tuttavaks inimestega, kes minu ümber on“. Liis Pärtelpoja vestluspartnerid on avaldanud üllatust, 

kas „minu arvamust on tõesti vaja“. Lisaks on võimaldanud vestlused avada, miks soovitakse olla 

Tartumaa Arendusseltsi liige, milline on arendusseltsi roll ning millistele uuendustele võiksime 

keskenduda. Samuti on ilmnenud erinevates kogukondades tänasel päeval olulised teemad ning 

küsimused. Eriti väärtuslikuks võib pidada liikmete tundmaõppimist: 105 liikme seas on 

erinevate oskuste, teadmiste ja kogemustega inimesi, kellest vestluste põhjal paljud soovivad 

osaleda aktiivselt arendusseltsi töödes ja tegemistest.  

Vestlused liikmetega jätkuvad ka järgmistel kuudel ning kindlasti pakuvad olulist sisendist 

arendusseltsi strateegia loomisel. Suured tänud kõigile, kes julgevad tuua esile teistsuguseid 

perspektiive, olla vajadusel skeptiline, esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid ning ideid.  

 

Piret Jeedas, Ruumi Loomine, partner arendusseltsi strateegialoomes 
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Maailmas ei ole tugevamat jõudu kui kogukond, kes avastab midagi, millest ta hoolib. 

Küsi „Mis on võimalik?“, mitte „Mis on valesti?“ Küsi uuesti. 

Pane tähele, millest  sa hoolid. 

Eelda, et paljud inimesed jagavad sinu unistusi. 

Ole julge ja alusta sisukat kõnelust. 

Räägi inimestega, keda tunned. 

Räägi inimestega, keda sa ei tunne. 

Räägi inimestega, kellega sa kunagi ei räägi. 

 

Lase erinevustel oma huvi äratada. 

Oota, et sind üllatataks. 

Hinda teadmishimu kõrgemalt kui kindlat teadmist. 

 

Kutsu kokku kõik, kes huvi tunnevad, et teha kõik, mis võimalik. 

Tunnista, et igaüks on mingil alal asjatundja. 

Pea meeles, et loovad lahendused sünnivad uutest sidemetest. 

 

Pea meeles, et sa ei karda inimesi, kelle lugu oled kuulnud. Tõeline kuulamine toob alati inimesed 

üksteisele lähemale. 

 

Usu, et mõttekad kõnelused võivad sinu maailma muuta. 

 

Usu inimlikku headusse. Ära kaota sidet teistega 

 

 Margaret Wheatley 

 

 

 


